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Urodził się 21 lutego 1948 roku w Lasowicach na Dolnym Śląsku. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Ścinawie w 1962 r. rozpo-
czął naukę w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. 
Po pięciu latach nauki uzyskał dyplom technika budowy i eksplo-
atacji osprzętu lotniczego.

W czasie nauki   działał w ZHP. Razem z kolegą z klasy Bogdanem Manińskim 
(kolega z promocji) wspomagani przez wychowawcę szkolnego internatu Krzysztofa 
Wolframa założyli Lotniczą Drużynę a później Lotniczy Szczep Harcerski. 

W konsekwencji tych działań powstały dwie modelarnie: lotnicza i rakietowa. Zorga-
nizowali grupę uczniów z wrocławskich szkół, którzy byli uczestnikami obozu 
szybowcowego w Centrum Szybowcowym w Lesznie. Wielu uczestników w później-
szych latach zostało zawodowymi pilotami.  

Po maturze rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.  

W 1971 roku ukończył WOSL i otrzymał stopień inż. pil. podporucznik. Następnie 
został skierowany do 58 Lotniczego Pułku Szkolno Bojowego w Dęblinie na 
stanowisko instruktora pilota. W czasie służby podnosił swoje kwalifikacje uzyskując 
najwyższe kwalifikacje instruktorsko - dowódcze. Uzyskał 1 klasę pilota wojskowego.

Ukończył studia magisterskie na UMCS w Lublinie. 

Wyszkolił wielu podchorążych instruktorów. Miał też znaczący udział, jako instruktor 
w szkoleniu grup studentów z Iraku. Czynną służbę w lotnictwie, jako pilot musiał 
zakończyć po wypadku, jaki miał zdarzenie 2 czerwca 1980 r. kiedy, jako kierownik 
lotów przy minimum pogody wykonywał wstępne rozpoznanie pogody na Zlin 142. 
Pilot wykonując lot w chmurach wszedł w chmurę burzową, gdzie doszło do utraty 
przestrzennego położenia tzw. korkociągu. Mała wysokość nie pozwoliła na bezpie-
czne wyprowadzenie  i samolotu został rozbity. Załoga odniosła poważne obrażenia. 
Po prawie trzech latach leczenia i rehabilitacji podjął pracę w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim, gdzie był przez wiele lat, jako pełnomocnik wojewody był odpowie-
dzialny za planowanie gospodarczo -obronne. Nie zapomniał o lotnictwie. Przez kilka 
kolejnych sezonów był Komendantem Obozów Lotniczego Przysposobienia Wojsko-
wego organizowanych przez Aeroklub Lubelski. 
Jest jednym z założycieli Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa 
Wojskowego, wieloletnim członkiem zarządu i sekretarzem.




