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Urodził się 27 października 1905 roku w Tucholi w rodzinie Tomasza, kancelisty sądowego, 

i Ksawercji Schulzów. W 1925 roku ukończył Państwowe Gimnazjum w Chojnicach. Następnie 
przez cztery lata (1925-1928) studiował historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Po-
znańskiego. W styczniu 1929 roku rozpoczął pracę w Miejskim Gimnazjum w Gostyniu.  

W szkole był opiekunem męskiej organizacji Towarzystwa Młodzieży Gimnazjalnej „Łan”, 
a także przez kilka lat nadzorował redagowanie czasopisma gimnazjalnego o tej samej nazwie. Wy-
razem uznania dla jego pracy i działalności pozaszkolnej było powierzenie mu prezesury koła związ-
kowego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych przy tutejszym Gimnazjum. Pełnił ją 
gorliwie przez parę lat.  

Na łamach „Kroniki Gostyńskiej” w latach 1929-1932 i 1937 opublikował kilka tekstów po-
święconych organizacji, ustrojowi i działalności cechów miejskich w Gostyniu i Krobi. Zamieścił też 
w specjalnym wydaniu tego pisma opis gimnazjalnych zbiorów historycznych. W 1939 roku wydał 
drukiem pracę pod tytułem Dzieje miasta Gostynia w zarysie, która była swoistym ukoronowaniem 
jego zainteresowań regionem.  

Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i wcielony do kompanii krobskiej Bata-
lionu Obrony Narodowej „Rawicz”. Od 1 do 4 września pełnił funkcję komendanta wojskowego 
miasta Gostynia. Później ze swoim pododdziałem dotarł aż pod Warszawę. Lekko ranny w starciu 
pod Dęblinem, znalazł się w niewoli niemieckiej. Do końca wojny przebywał w obozie jenieckim                
w Murnau.  

Po zakończeniu walk pozostał na Zachodzie, podejmując ponownie pracę w szkolnictwie. 
Najpierw uczył w gimnazjum polskim II Korpusu Wojska Polskiego w Amandoli (Włochy), następ-
nie w gimnazjach polskich na terenie Anglii. Równocześnie uzupełniał swoją wiedzę historyczną na 
Uniwersytecie w Oksfordzie. Od 1958 roku pracował jako nauczyciel języka polskiego i historii                 
w Kolegium Bożego Miłosierdzia Ojców Marianów w Fawley Court nieopodal Londynu.  

Zmarł 8 czerwca 1978 roku. Pochowano go na cmentarzu w pobliskim Henley. 
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