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Urodzony w Łunińcu na Polesiu 19 grudnia 1936 roku. Lata wojny i okupacji 
sowieckiej oraz niemieckiej przeżył w Szczuczynie w domu. 

Szkołę Podstawową ukończył w Białymstoku, a Liceum Ogólnokształcące w 
Wysokim Mazowieckim w 1954 roku. W Białostockiej Akademii Medycznej 
studiował 3 lata, ale dyplom lekarza uzyskał w 1961r  na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie przeprowadziła się cała rodzina.   

Po uzyskaniu dyplomu lekarza, został zatrudniony w Zakładzie 
Immunofarmakologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej 
Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu. W latach 1961- 1987 
początkowo w niepełnym wymiarze godzin pracował jako  lekarz w PSK Nr 3, a 
potem po rezygnacji z pracy w Instytucie Immunologii PAN, został asystentem, 
starszym asystentem, adiunktem w I Klinice Chorób Wewnętrznych i po 
powstaniu Instytutu Chorób Wewnętrznych w Klinice Angiologicznej Akademii 
Medycznej we Wrocławiu kierowanej przez Prof. dr habil. Józefa Kaniaka, gdzie 
uzyskał I i II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, a w 1970 roku 
zdobył stopień doktora nauk medycznych. 

W latach 1980- 82 pracował w Libii pełniąc odpowiedzialne funkcje  w Szpitalu w 
Misuracie.  

Po wygraniu w 1987r  konkursu został ordynatorem Oddziału Wewnętrznego o 
profilu angiologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Babińskiego, 
który zorganizował na poziomie klinicznym i pracował aż do przejścia na 
emeryturę. 

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych 
i zagranicznych z zakresu farmakologii doświadczalnej oraz klinicznej oraz 
medycyny chorób  wewnętrznych.  

W latach  1992- 96 pełnił funkcję Specjalisty Wojewódzkiego Chorób 
Wewnętrznych dla województwa dolnośląskiego. Pod jego kierunkiem 
kilkudziesięciu młodych lekarzy uzyskało stopień specjalizacji I i II stopnia z 
chorób wewnętrznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych : Polskiego 
Towarzystwa Internistów ,Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Angiologicznego, którego był jednym z założycieli i członkiem 
Komisji Rewizyjnej a także International Union of Angiology, Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, gdzie pełnił przez dwie kadencje funkcję sekretarza 
oddziału wrocławskiego PTL. Od kilku lat jest vice-prezesem Stowarzyszenia 
Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej. W Polskim 
Towarzystwie Internistycznym był członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego.  
Za swoją społeczną działalność i pracę zawodową  został odznaczony  " Złotą 
odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia", oraz " Złotym Krzyżem Zasługi". 
Otrzymał także odznaczenie: " Zasłużonemu- Polskie Towarzystwo Lekarskie". 

Za leczenie i opiekę nad Polakami walczącymi zbrojnie w czasie okupacji za 
niepodległość Polski, został wyróżniony Krzyżem Pamiątkowym - "Semper 
Fidelis",  przyznawanym przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów, oraz 
otrzymał  "Kombatancki Krzyż Zasługi" przyznany przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny. Jest członkiem Unii 
Pisarzy Lekarzy Polskich i Związku Literatów Polskich. 



W 1993r ukazał się tomik wierszy pt. „ Zostawić ślad ”a w 1995r -„ Wejść w 
ciszę”, wiersze zebrane w tomiku – „ Człowiek potrzebuje człowieka” ukazały się 
drukiem w 2001r, następnie „ Między świtem a zmierzchem” w 2003r, „ Dotyk 
muzy” 2004r, „ Smakowanie czasu” w 2007r, „Obrazy słowem malowane” w 
2009r. W przygotowaniu do druku jest kolejny tomik wierszy pt.” Erotyki”. 

 Poezja jest zapisem wrażliwości, przeżywania świata, odczuwania tajemnic bytu, 
sensu istnienia, relacji zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości, zadumą nad 
ludzkim losem. 

 

 


