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Senator z wojewodztwa bielskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymat 262518 glosow, czyli 71,36% oddanych glosow waznych
(367860).

Czlonek Komisji: Polityki Spotecznej i Zdrowia;
Spraw Emigracji i Polakow za Granica.

Urodzit sie. 1.05.1930 w Krakowie. Dziecihstwo i mto-
dose spe.dzit w Tarnowie, gdzie jego ojcec, legionista,
byt dyrektorem Komunalnej Kasy Oszcze.dnosci.

W 1948 ukoriczyt Gimnazjum i Liceum im. A. Mickie-
wicza w Tarnowie; byt druzynowym XII Zeglarskiej Dru-
zyny Harcerskiej. W 1948—1953 studiowat w Akademii
Medycznej w Krakowie.

W 1953 na mocy nakazu pracy rozpoczat praktyke. le-
karska w Cieszynie, gdzie pracowat do 1964 w roznych
placowkach lecznictwa zamknie.tego, otwartego i prze-
mystowego; uzyskat w tym czasie specjalizacje, pierw-
szego i drugiego stopnia w zakresie chorob wewnejrz-
nych. W 1955—1956 byt Panstwowym Inspektorem Sani-
tarnym, w 1964—1965 ordynatorem oddziatu szpitalne-
go w Zaktadach Azotowych w Tarnowie, a w 1966—1972
pracowat naukowo w Instytucie Zootechniki (w Pracowni
Biologii Stosowanej w Gumnach k. Cieszyna}; w 1968
uzyskat stopieri dr. nauk medycznych w AM w Krakowie.
Po ztozeniu w 1970 egzaminu ECFMG, ktory uprawnia
do odbywania stazu w szpitalach USA, pracowat w
1972—1974 w szpitalu w New Britain (stan Connecticut), a
w 1974 zdat egzamin FLEX upowazniajacy do samodziel-
nego wykonywania zawodu lekarza w USA. Od 1975 do
grudnia 1981 petnit funkcje, ordynatora w Slaskim Szpita-
lu Fteumatologicznym w Ustroniu, a pracowat w nim do
1985; w tym okresie ztozyl egzaminy specjalizacyjne z
kardiologii i reumatologii. Obecnie pracuje (od listopada
1985) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Cieszynie oraz
(od listopada 1987) kieruje Wiejskim Osrodkiem Zdrowia
w Pogwizdowie. Od 1975 prowadzi Poradnie. Kardiologi-
czn§ w Cieszynie.

Od 1980 w NSZZ HS". Jest tez cztonkiem KIK w Cie-
szynie.

Zonaty; zona Wiktoria takze jest lekarzem; ma troje
dzieci: syna Piotra (35 I.), mgr. inz. chemii, cbrke. Lucyne.
(34 I.), mgr filologii angielskiej, i syna Marka (31 I.), leka-
rza, oraz pie.cioro wnuczgt.


