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Urodził się 24 maja 1946 roku w Gostyniu. W roku 1969 ukończył studia na Wydziale Archi-

tektury Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta. W tym samym 
roku rozpoczął pracę w administracji, z którą związany był przez całe zawodowe życie. W okresie 
od 1 listopada 1969 roku do 31 maja 1975 roku pracował w Urzędzie Powiatowym w Gostyniu na 
stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, projektanta i ostatecznie Kierownika Zespołu Urbani-
stycznego. Od 1 czerwca do 31 lipca 1975 roku zatrudniony był w Urzędzie Miejskim w Gostyniu na 
stanowisku Kierownika Zespołu Urbanistycznego. Od 1 sierpnia 1975 roku do 31 maja 1978 roku 
zajmował stanowisko starszego projektanta w Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Lesznie. Od                   
1 sierpnia 1978 roku do 30 czerwca 1984 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego 
Biura Planowania Przestrzennego w Lesznie oraz Zastępcy Głównego Architekta.  

Przez krótki okres czasu pracował w kulturze. Od 1 lipca 1984 roku do 30 czerwca 1985 roku 
piastował stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach. Przez kolejne cztery mie-
siące (1 lipca-1 października 1985) zatrudniony był w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury „Hutnik” 
w Gostyniu na stanowisku kierownika budowy z zakresem obowiązków głównego specjalisty ds. 
modernizacji i remontów. 1 października 1985 roku powrócił do pracy w administracji. Do 31 sierp-
nia 1990 roku pracował w Urzędzie Miasta i Gminy w Gostyniu na stanowisku Kierownika Wydziału 
Budownictwa i Architektury. Równocześnie od 2 października 1985 roku do 30 czerwca 1991 roku 
wykonywał pracę instruktora ds. muzyki i nauczyciela gry na gitarze w Gostyńskim Ośrodku Kultury 
„Hutnik” w Gostyniu. W okresie od 1 listopada 1985 roku do 30 września 1990 roku zajmował jed-
nocześnie stanowisko kierownika zespołu – specjalisty ds. weryfikacji dokumentacji architektonicz-
nej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlaniec” w Lesznie. 1 września 1990 roku rozpoczął pracę 
w Urzędzie Rejonowym w Gostyniu na stanowisku Kierownika Oddziału Nadzoru Budowlanego, 
następnie w wyniku reformy administracji publicznej od 1 stycznia 1999 roku piastował stanowisko 
Zastępcy Naczelnika Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Sta-
rostwie Powiatowym w Gostyniu.  

30 września 2008 roku zakończył swoją pracę zawodową i przeszedł na emeryturę. Większość 
budynków w Gostyniu i powiecie to jego projekty. W sumie ma ich na koncie kilka tysięcy. Prywatnie 
był ekologiem, ornitologiem i podróżnikiem. Jego pasją były ptaki i wulkany. Zwiedził wszystkie 
kontynenty, łącznie z Antarktydą. Dane mu było podziwiać większość dostępnych na Ziemi wulka-
nów. Kolekcję okazów geologicznych zapisał gostyńskiemu Liceum Ogólnokształcącemu. Każdej 
wiosny organizował wyprawy, których zadaniem było liczenie jaj i populacji ptaków występujących 
na naszym terenie. Sporządzał fachowe raporty ornitologiczne. Uczestniczył w międzynarodowych  



i polskich sympozjach, zjazdach oraz spotkaniach badaczy ptaków. Był też człowiekiem, któremu 
bliskie były sprawy ekologii. Czynnie wspierał rozmaite akcje promujące proekologiczny styl życia.  

Zmarł 21 marca 2010 roku. Pięć dni później pochowany został na gostyńskim cmentarzu. 
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