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      Ur. 2 maja 1921 r. w Ciągowicach pow. Zawiercie. W 1939 r. ukończył gimnazjum.       W 

czasie okupacji był listonoszem. Ta praca i znajomość języka niemieckiego pozwalały mu 
zdobywać cenne informacje. Jedna z nich pomogła uratować rodzinę żydowską. Od września 
1943 r.  do stycznia 1945 r.  był  uczestnikiem konspiracji  Armii Ludowej.  Po wyzwoleniu, 
w marcu 1945 r. wstąpił ochotniczo do Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej, a do 
1973 r. pełnił zawodową służbę wojskową na odpowiedzialnych stanowiskach w Wojskowej 
Służbie  Wewnętrznej.  Był  też  członkiem  Międzynarodowej  Komisji  Nadzoru  i  Kontroli 
w Wietnamie. 

Po  zwolnieniu  do  rezerwy  w  stopniu  pułkownika,  pracował  m.in.  Dzielnicowym 
Inspektoracie Oświaty i w ZUS. Pracując zawodowo ukończył studia prawnicze. Długoletni 
działacz organizacji kombatanckich i Zwiazku Inwalidów Wojennych RP. Od 1995 r. bardzo 
zaangażowany w  działalności  programowo –  organizacyjnej  Związku  Żołnierzy  LWP we 
Wrocławiu.  Systematycznie  uczestniczył  w  mundurze  w  uroczystych  obchodach  rocznic 
i świąt wojskowych w miejscach pamięci narodowej. Popularyzator tradycji  i  historii  WP. 
Długoletni, bardzo zaangażowany aktywista PZPR i SLD. Nowa władza po 1990 r. pozbawiła 
go uprawnień kombatanckich, jako odwet za służbę w „niewłaściwej” formacji. Wierzył       w 
ideały  sprawiedliwości  społecznej,  był  pryncypialnym  i  konsekwentnym  człowiekiem 
polskiej lewicy. Już nie usłyszymy Jego opinii i refleksji wynikających z głębokiej wiedzy 
i doświadczenia życiowego, na comiesięcznych zebrania Oddziału Miejskiego ZWiR WP im. 
10 Sudeckiej Dywizji Piechoty we Wrocławiu. Będzie go nam bardzo brakowało.



        Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony m.in.: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi 
i  dwoma  orderami  wietnamskimi.  Na  wniosek  władz  związkowych  został  odznaczony 
srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, a w 2008 r.  wpisany do „Księgi 
Zasłużonych  dla  Związku  Żołnierzy  LWP”.  Został  też  wpisany  doKsięgi  Zasłuzonych 
Dzxiałaczy Okregu Wrocławskiego ZIW RP.

Uroczystość pogrzebowa w wojskowej asyście honorowej odbyła się 13 czerwca 2011 r. na 
Cmentarzu Osobowice we Wrocławiu. Asystę zapewniła Komenda Garnizonu WP i Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych. Słowo pożegnalne wygłosił wiceprezes ZG ZWiW WP ppłk rez. 
mgr Krzysztof MAJER.

Cześć Jego Pamięci!


