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Syn Jana i Haliny (z domu Wodzyńska). Ojciec był kierownikiem szkoły powszechnej w Uninie
pod Garwolinem, a matka nauczycielką w tej szkole. Rodzina wywodzi się z Wielkopolski. Do
Lublina przyjechał pod koniec października 1939 roku, na skutek wysiedleń Polaków z
Bydgoszczy. Mieszkał wraz z rodzicami w mieszkaniu adwokata Wójcika (prezesa zarządu
Stronnictwa Ludowego w województwie lubelskim), przy ul. Sądowej 10. (Jego ojciec był
sekretarzem SL w woj. lubelskim). Później mieszkał przy ul. Kowalskiej. Pracował przez kilka
miesięcy w księgarni spółdzielczej. Następnie podjął pracę w oddziale „Społem” w Lublinie, jako
pracownik fizyczny. Po wojnie zrobił maturę w liceum Staszica. Następnie pracował w biurze (w
dziale sprzedaży) „Społem”. Objął funkcję wicedyrektora handlowego ds. prowadzenia działu
sprzedaży towarów reglamentowanych (sprawował ją 2 lata, do 1947 roku). Następnie pracował
w delegaturze Centralnego Związku Spółdzielczego, a potem był przedstawicielem CZS przy
wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. Pracował tam do 1952 roku. Został
przeniesiony do Wojewódzkiego Zjednoczenia Przemysłu Terenowego, gdzie pracował jako szef
działu ekonomicznego. Pracował tam 4 lata. Był także członkiem komisji społecznego zespołu
planowania spełniającego rodzaj nadzoru nad wydziałem planowania w Urzędzie Miejskim. W
1956 roku podjął zatrudnienie, na pół etatu, w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Po pewnym
czasie przeniósł się tam na stałe (pracował jako programista). Brał udział w opracowaniu planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina. Ukończył 3 letnie studia na Politechnice w
Warszawie, na Wydziale Architektury. Był asystentem ekonomii politycznej na KUL. Przez 25 lat
sprawował funkcję kierownika zespołu planu ogólnego w MPU. W 1975 roku przeszedł do
Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej, był tam kierownikiem pracowni i generalnym
projektantem planu województwa, przez kolejne 15 lat. W 1991 roku przeszedł na emeryturę.
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