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Urodził się 3 września 1882 roku w Borku Wielkopolskim, gdzie ojciec jego Ignacy od swego 

szwagra, księdza Aleksandra Wrandowskiego, dzierżawił plebanię. Gimnazjum ukończył w Śremie. 
Od 1897 roku studiował farmację na Uniwersytecie Wrocławskim. Był stypendystą Towarzystwa 
Naukowej Pomocy. Po uzyskaniu dyplomu w 1898 roku pracował w aptekach na terenie Wielkopol-
ski i Niemiec, m.in. w Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim (u wuja Walentego Mierzejewskiego) 
oraz w Lipsku. W 1908 roku od Karola Maliskiego kupił aptekę w Szubinie, którą w końcu 1923 
roku odsprzedał Hieronimowi Anasiewiczowi. Około 1916 roku został członkiem zwyczajnym Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  

W czasie powstania wielkopolskiego swoją apteką służył powstańcom. Wyposażył w leki 
szpital w Szubinie, który po opuszczeniu go przez Niemców świecił pustkami. Po opanowaniu szpi-
tala przez Niemców (2 stycznia 1919 roku) został wywieziony jako zakładnik do Bydgoszczy, gdzie 
przetrzymywany był przez kilka dni. Jego żona Leokadia z Gniadkiewiczów była prezeską szubiń-
skiego koła PCK. Wraz z mężem aktywnie pomagała w zbiórce bielizny, leków i żywności dla miej-
scowego szpitala. W aptece Niedźwiedzińskiego wykonywano bandaże, które bezpłatnie przekazy-
wano szpitalowi i powstańcom. Z relacji rodziny wynika, że w pierwszym okresie powstania był 
szubińskim starostą, zastępcą burmistrza i sędzią pokoju.  

Po odsprzedaniu apteki w Szubinie pracował w aptekach Poznania, Zbąszynia i Ostrowa 
Wielkopolskiego. W 1930 roku założył aptekę w Orchowie, w powiecie mogileńskim, którą prowa-
dził do wybuchu II wojny światowej. Po wkroczeniu do Orchowa Niemców został dwukrotnie aresz-
towany, a następnie wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Wraz z rodziną przebywał w Miast-
kowie pod Garwolinem, w Krośnie i w Bieczu w powiecie gorlickim, gdzie po aresztowaniu miej-
scowego aptekarza Wiesława Kazimierza Fuska, prowadził aptekę. Po zakończeniu wojny wrócił do 
Orchowa, lecz choroba nie pozwoliła mu na podjęcie aktywniejszej działalności zawodowej.  

Zmarł 23 lutego 1946 roku w Orchowie. Po ojcu aptekę przejął syn Zbigniew, który prowadził 
ją do czasu uzyskania emerytury. Zbigniew Niedźwiedziński zmarł 18 października 1997 roku                    
w Poznaniu. Pochowany został w grobowcu rodzinnym w Orchowie. 
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