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Tutaj podejmuje dalszą naukę w 3 letnim wieczorowym technikum budowlanym o 
specjalności Instalacje sanitarne.
W 1971/72 roku ukończy w Aeroklubie Bydgoskim podstawowe szkolenie i kurs szy-
bowcowe i uzyskuje tzw. 3 mewki.
W 1977 roku zdaje pomyślnie egzaminy na WOSL w Dęblinie.
16.09.1977 roku przydział i zakwaterowanie do jednostki WOSL Dęblin. 
20.11.1977 roku złożenie przysięgi wojskowej w Radomiu.
W 1981 roku promocja oficerska na WOSL Dęblin. Otrzymuje pierwszy stopień 
oficerski podporucznik inż. nawigator.
W kwietniu 1992 r. na własną prośbę odchodzi ze służby wojskowej i przechodzi do 
rezerwy.
W Lublinie podejmuje pracę na Politechnice Lubelskiej na wydziale ”Nowoczesne 
Metody i Techniki Nauczania w Szkolnictwie”. Tutaj rozpoczyna 2 letnie studia 
podyplomowe o specjalności pedagogika.
   W tym czasie podejmuje równolegle dalszą naukę na KUL o specjalności – 

Teologia. Oba kierunki kończy równolegle w 1996 roku, prawie w tym samym czasie.
      Jak podano wyżej wstąpił do harcerstwa w roku 1965. Wszystkie stopnie i funkcje 
otrzymywał zgodnie z obowiązującym przepisami i regulaminem ZHP. Podczas 
swojej służby uczestniczył w kilku poważnych akcjach takich, jak: 

• „Akcja 1001 Frombork”,
• „Zlot Młodzieży Polskiej WARKA 10.000”
• uczestniczył w licznych obozach szkoleniowych (MSR, Filatelistyka, Esperanto,

Lotniczy).

W Bydgoszczy należał również do MKI przy Klubie Odeon oś. Błonie, który kształcił 
instruktorów do pełnienia służby. Po ukończeniu technikum budowlanego dalej 
czynnie uczestniczył, jako instruktor w WKI przy Wyższej Szkole Oficerskiej w 
Dęblinie (1977 - 1981 roku). Przed stanem wojennym powadził harcerski klub 
krótkofalarski przy Komendzie Hufca Lublin - Miasto. Na falach eteru propagował 
związek harcerski, Polskę i nasz lubelski region. Obecnie po 50 letniej pracy w ZHP 
nadal czynnie angażuje się w pracę tego Stowarzyszenia i kształci kolejne kadry 
instruktorów lotniczych. Zorganizował w Aeroklubie Lubelskim kilka szkoleń 
spadochroniarskich dla starszych harcerzy ze Śląska.

Urodzony w 1956 roku w Bydgoszczy. Wstąpił do harcerstwa w 
roku 1965.  Po ukończeniu szkoły pods-tawowej dalej kształci się 
w 3 letniej szkole zawodowej budowla-nej o specjalności monter 
wewnętrznych instalacji sanitarnych a następnie podejmuje pracę 
w Wojewódzkim Biurze Projektów Budowlanych. 



  Współpracuje również z innymi młodzieżowymi organizacjami oraz stowarzy-
szeniami. Wielki sukces odniósł na polu współpracy z ruchem młodzieży 
salezjańskiej w Krakowie, gdzie nadal aktywnie z nimi współpracuje. Widzi tu 
potężną bazę i duże możliwości pozyskania młodzieży w nasze szeregi lotnicze i 
zachęca młodych ludzi do tworzenia harcerstwa w swoich miejscach, służy im 
pomocą i poradą. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Salezjańskich Współ-
pracowników, którzy terytorialnie obejmują region południowo-wschodniej Polski. 
Tworzy tam nowe zalążki skautingu, zachęca osoby duchowne, aby zostali kapela-
nami tych grup harcerskich. Przykładem może tu być drużyna Bartoszowa w 
Polanie (Bieszczady - mała pętla bieszczadzka). Współpracował i jest znany w tym 
środowisku Komendy Chorągwi Bydgoskiej, Krakowskiej i Rzeszowskiej w latach 
2005 - 2019). W tych latach czynnie organizował z nimi letnie wypoczynki i 
szkolenia młodzieżowe.
W latach 90 po likwidacji harcerskich klubów krótkofalarskich, mając bogate 
doświadczenie wojskowe i harcerskie tworzył pierwsze CB-PL Radio Lublin. 
Przekazywał tam swoje wieloletnie doświadczenie i wprowadzał tam dobre tradycje 
i zwyczaje harcerskie.
W 2017 roku przechodzi do Hufca ZHP Kraków i podpisuje umowę o wspólnej 
współpracy z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie z dyrektorem P. Pawłowskim. 
We wrześniu 2017 roku podpisuje kolejną umowę o współpracy z Muzeum 
Polskiego Lotnictwa w Krakowie z dyr. K. Radwanem. Współpracuje z Aeroklubem 
Lubelskim i MON.
W latach 2016-2018 wspólnie z nimi zorganizował dla członków ZHP 3 bezpłatne 
szkolenia spadochronowe. 
W 2018 roku wstępuje do Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie obecnie pełni drugą kadencję sekretarza.

 Jest sekretarzem Fundacji Lotniczy Lublin i czynnie propaguje historię lubels- 
kiego przemysłu lotniczego w Lublinie.

 Jest sekretarzem Lubelskiego Oddziału SSLWRP.
 Jest koordynatorem Stowarzyszenia Salezjańskich Współpracowników

Posiadane odznaczenia:

• Brązowy – Srebrny - Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”,
• Krzyż II Armii Wojska Polskiego,
• Krzyż Marszałka Józefa Piłsudzkiego,
• Krzyż Jana Pawła II
• Medal Św. Jana Pawła II ,
• Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
• Medal Komisji Edukacji Narodowej,
• Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
• Złotą odznakę Stowarzyszenia SSLWRP
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