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Senator z wojew6dztwa radomskiego.

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 148969 gtosbw, czyli 61,57% oddanych gtos6w waznych
(241 937).

Cztonek Komisji Spraw Emigracji i Polakbw za Granica.

Urodzil sie. 24.07.1917 w Lagowie Opatowskim. Ojciec
byt wspotwtascicielem wapiennika.

W 1936 ukoriczyt Paristwowe Seminarium Nauczyciel-
skie w Kielcach. W okresie powojennym studiowat zao-
cznie historic, na Uniwersytecie Warszawskim i nauki hu-
manistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1936—1938 pracowat w szkotach powszechnych
we Wsoli i Kobylniku, w pierwszej jako praktykant, w dru-
giej jako kierownik. W 1938/39 byt stuchaczem Szkoty
Podchorazych Rezerwy 8 Dywizji Piechoty w Puttusku;
szkote. ukoiiczyt z druga lokata. W czasie kampanii wrze-
sniowej walczyt w 21 putku piechoty ,,Dzieci Warszawy"
na pograniczu Prus Wschodnich, a naste,pnie w Warsza-
wie. Po ucieczce z niewoli, juz w pazdzierniku 1939 po-
wrocit do Kobylnika, gdzie nadal kierowaf szkota. 0 jego
dalsze] drodze zyciowej, w tym rowniez o karierze zawo-
dowej przesadzito zaangazowanie w dziatalnosc AK w
Radomskiem (ps. ,,Harnas"). Byt m.in. dowodc? placow-
ki w Btotnicy, zastepca komendanta dywersji Inspektora-
lu Radom, aw czasie realizacji planu ,,Burza" (1944)do-
wodcg kompanii w 72 putku piechoty. Odznaczony m.in.
Krzyzem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyzem Wa-
lecznych, Krzyzem AK.

Po wkroczeniu do Radomia wojsk radzieckich, zagro-
zony aresztowaniem, przeniost si? do Krakowa. Zatrzy-
many po raz pierwszy wkwietniu 1945, niezostatjednak
rozpoznany. Zwolniony po kilku tygodniach, powr6cit do
Radomia. Tu wtaczyt si§ do walki z wtadzg komunistycz-
na; byt uczeslnikiem brawurowej akcji rozbicia wie.zienia
w Kielcach (4.08.1945), dowodzit udang pr6b^ uwolnie-
nia kolegow z wi^zienia w Radomiu (9.09.1945). Aresz-
towany we wrzesniu tr. przeszedt sledztwo w Radomiu,
Kielcach, wreszcie w X Pawilonie wiQzienia na ul. Rako-
wieckiej w Warszawie. Skazany na 6mierc (luty 1946),
pozniej utaskawiony, byt wie.ziony w Rawiczu i Wron-
kach. Wyszedt na wolnosc w 1952, byt jednak nadal szy-

kanowany. Nie mogt podjac pracy w szkoinictwie, w
1958 zostat zwolniony z pracy w radomskiej Dyrekcji
PrzemysHj Lesnego. Pozniej pracowat jako robotnik bu-
dowlany. Obecnie jest wtaScicielem gospodarslwa wa-
rzywniczego.

Po pazdzierniku 1956 byt organizatorem ZBoWiD w
Radomiu, a takze jego prezesem. W1981 przewodniczyt
Sekcji Zotnierskiej przy Zarzgdzie Regionu Ziemia Rado-
mskaNSZZ,,S".

Zonaty; zona Alina jest emerylowanq urze.dniczka;
aresztowana wraz z me.zem w 1945 spe.dzita w wi^zie-
niach dwa lata; ma dwie cbrki; Ewe. (29 I.), technika-
ogrodnika i Anne. {27 I.), absolwentke. zasadniczej szkoty'
przemystu spozywczego.


