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Urodził się 13 stycznia 1914 roku w Gostyniu przy ówczesnej ulicy Klasztornej 57 (dzisiejsza 

ul. Jana Pawła II). Był synem Ignacego i Antoniny z domu Staśkiewicz. Szkołę Powszechną ukończył 
w Gostyniu. W latach 1924-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933 
roku. Udzielał się w ruchu harcerskim i wielokrotnie prowadził letnie obozy. Jako zapalony kajakarz, 
razem z Julianem Dembińskim odbywał długie wyprawy we własnoręcznie zbudowanych kajakach. 
Najdłuższa podróż wynosiła ok. 2000 km i przebiegała przez Pojezierze Mazurskie, Białystok, 
Grodno, Kanał Augustowski aż do Bałtyku.  

Po maturze odbył służbę wojskową w podchorążówce w Szczypiornie. Następnie wyjechał 
do Gdyni i pracował w Łuszczarni Ryżu. Tam spotkał dawną koleżankę gimnazjalną Marię Owsianną 
z Piasków, z którą wziął ślub 26 czerwca 1938 roku w gostyńskiej farze. W lipcu 1939 roku przyszła 
na świat ich córka Danuta. 24 sierpnia 1939 roku otrzymał rozkaz stawienia się do Warszawy. Brał 
udział w kampanii wrześniowej. 6 października 1939 roku został wzięty do niewoli niemieckiej. Całą 
wojnę spędził w oflagach: Ziegenheim, Colditz, Prenslau, Neubrandenburg, Grossborn i Lubeka, 
gdzie został oswobodzony przez aliantów 2 maja 1945 roku. Niebawem uległ ciężkiemu wypadkowi 
motocyklowemu i przebywał wiele miesięcy w szpitalu w Holandii, skąd został przekazany do Anglii 
i wcielony do Polskich Oddziałów Marynarki Wojennej w Devonport.  

Po demobilizacji w 1947 roku założył razem z angielskim wspólnikiem aptekę, którą prowa-
dził aż do przedwczesnej emerytury, spowodowanej chorobą. Po powrocie do zdrowia udzielał się            
w różnych organizacjach angielskich, wygłaszając pogadanki i referaty na tematy wojenne oraz po-
pularyzujące piękno Polski, ilustrowane przezroczami i muzyką ludową. Był członkiem emigracyj-
nego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.  

Po krótkiej chorobie zmarł 28 kwietnia 1988 roku. Jego prochy zostały przewiezione do kraju 
i złożone w grobie rodziców na cmentarzu w Gostyniu w pierwszą rocznicę śmierci. 
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