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Urodził się 17 kwietnia 1909 roku w Poniecu. Był synem Piotra i Anny z domu Gliniecka. 

Miał trzy siostry: Elżbietę, Ludwikę i Marię. Ojciec był malarzem pokojowym. Bernard jako dziecko 
wychowywał się na Pomorzu. W latach młodzieńczych powrócił do Ponieca. Zawodu piekarza wyu-
czył się u mistrza Łagodzińskiego w Krobi. 6 kwietnia 1931 roku został powołany do czynnej służby 
wojskowej. Ukończył podoficerską szkołę intendentury w Warszawie, otrzymując stopień starszego 
strzelca. W 1935 roku uczestniczył w czterotygodniowych ćwiczeniach rezerwy swojej sierżant spe-
cjalności. Awansowano go wtedy do stopnia kaprala.  

Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do jednostki wojskowej 
w Poznaniu (intendentura – składnica materiałów). W czasie działań wojennych znalazł się we 
wschodniej części Polski, gdzie 22 września 1939 roku pod Łuckiem został wzięty do niewoli ra-
dzieckiej. Z chwilą rozpoczęcia tworzenia na terenie ZSRR armii Wojska Polskiego wstąpił w jej 
szeregi. Z wojskiem gen. Władysława Andersa przeszedł cały szlak bojowy, walcząc na wzgórzach 
Monte Cassino, także o Ankonę i Bolonię. Pełnił funkcję dowódcy drużyny.  

Po zakończeniu działań wojennych awansowany do stopnia plutonowego. W 1946 roku wy-
jechał do Anglii, by 10 czerwca 1947 roku powrócić do Polski, do rodziny mieszkającej w Poniecu. 
Zdał egzamin mistrzowski na cukiernika i w tym zawodzie pracował do emerytury. Od września 1967 
roku był członkiem ZBoWiD. 9 maja 1975 roku mianowany sierżantem rezerwy. Aktywnie działał 
w ponieckim Kole ZBoWiD. Często zapraszany był do szkół na spotkania z młodzieżą.  

W 1935 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Chudzińską z Pawłowic. W rodzinie 
tej urodziły się dwie córki Stefania i Krystyna.  

Zmarł 11 listopada 1991 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. 
Posiadał odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Medal za Udział w Wojnie Obron-

nej 1939, Medal Wojska, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Gwiazdę za Wojnę 1939-1945, Gwiazdę Italii, Brytyjski 
Medal Wojenny. 
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