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Urodził się 12 lipca 1958 roku w pułtusku. Całe swoje dotychczasowe życie mieszkał i nadal mieszka  

w Nasielsku. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. Ponieważ marzył o pracy 

w rolnictwie, oczywistym wydał się wybór technikum Hodowlanego w pobliskim Golądkowie jako kontynuacja 

edukacji na poziomie szkoły średniej. Nie należał do grupy bardzo uzdolnionych uczniów, ale zawsze uczył 

się systematycznie, upatrując w tym sposobie odniesienie sukcesu. Będąc jeszcze dzieckiem zaraził się 

bakcylem czytania. Pochłaniał niesamowite ilości lektur. Efektem ciężkiej i systematycznej pracy, a także 

wiedzy zdobytej z przeczytanych książek, było ukończenie szkoły średniej z wyróżnieniem  

i uzyskaniem możliwości studiowania bez zdawania dodatkowych egzaminów. W okresie szkoły średniej 

związał się z ruchem oazowym. 

Naukę na studiach kontynuował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku 

zootechnicznym. Podczas studiów w 1980 roku związał się z rodzącym się Ruchem Solidarności Rolników 

Indywidualnych. Jako student uczestniczył w zakładaniu ogniw Związku Solidarność w wielu 

podwarszawskich gminach, w tym w Zakroczymiu i Nasielsku. Praktykę semestralną w 1981 roku odbył  

w pierwszej części w Szwajcarii, a po powrocie – od października – miejscem jego drugiej części praktyki 

było Biuro Rzecznika Solidarności Rolników Indywidualnych, które znajdowało się w gmachu Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku udał się na uczelnię do Biura Rzecznika 

Solidarności Rolników Indywidualnych i wspólnie z inną uczestniczką ewakuował wszystkie dokumenty, 

ukrywając je w uczelnianym archiwum. W tym czasie pod uczelnią stały uzbrojone Zmechanizowane 

Oddziały Milicji Obywatelskiej, przygotowane do zajęcia uczelni. Zajęcie uczelni nastąpiło nocą  

z 13 na 14 grudnia 1981 roku. Zabezpieczone dokumenty nie zostały odnalezione przez Służbę 

Bezpieczeństwa. Potem ukrywał się przez kilkanaście dni u swego przyjaciela w warszawskich 

Szczęśliwicach. Ponieważ miejsce odbywanej praktyki zostało zlikwidowane przez wprowadzenie stanu 

wojennego, zwrócił się do dziekana swojego wydziału z zapytaniem o dalsze losy praktyki. Dziekan polecił 

mu kontynuację jej w strukturach podziemnych. Tak też z chęcią uczynił. W wyniku tej działalności, wspólnie 

z grupą zakroczymsko-warszawską zorganizowali pierwsze Dożynki Rolnicze na Jasnej Górze w pierwszą 

niedzielę września 1982 roku. Pomimo trwającego stanu wojennego do Częstochowy przybyło ponad  

300 tysięcy rolników. Warto zaznaczyć, że uczestniczył też w grupie, która inspirowała powołanie przez 

Episkopat Polski Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych (w grudniu 1982 roku). Duszpasterskie 

Wspólnoty Rolników były de facto ukrytymi strukturami Solidarności Rolniczej. Tam kształtowano liderów 

gotowych do przejęcia władzy w niepodległej Polsce, co stało się w 1989 roku, po obradach Okrągłego Stołu. 

W końcówce stanu wojennego przewodniczył działalności Nasielskiego Komitetu Obywatelskiego. Komitet 

ten koordynował kampanię wyborczą oraz kontrolę nad pierwszymi wolnymi wyborami do polskiego 

Parlamentu. W 1990 roku, w wyniku wyborów samorządowych, kandydaci Komitetu Obywatelskiego zdobyli 

zdecydowaną większość mandatów do pierwszego wolnego Samorządu Gminnego. Został przez nich 

desygnowany na pierwszego po przemianach ustrojowych Burmistrza Nasielska. We wrześniu 1990 roku, 

na prośbę swojego przyjaciela Andrzeja Wojdyły, został Wicewojewodą Mazowieckim. Funkcję  

tę pełnił do stycznia 1994 roku. W 1995 roku podjął pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR). W kontekście przygotowań do przyszłej akcesji Polski do Unii Europejskiej został skierowany  

na Podyplomowe Studia w Starsburskim Instytucie Integracji Europejskiej. W 1998 roku został Zastępcą 

Prezesa ARiMR. Uczestniczył w przygotowaniu pierwszej agencji płatniczej uprawnionej do dystrybuowania 

środków pochodzących z Unii Europejskiej, skierowanych do rolników. 

Od 2008 roku pracuje jako Dyrektor Departamentu w Agencji Rynku Rolnego (ARR), przekształconej  

w Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zajmuje się m.in. dystrybuowaniem funduszy pomocowych 

dla sektora pszczelarskiego. 

Doświadczony samorządowiec. Poza pełnieniem funkcji Burmistrza Nasielska sprawował również trzykrotnie 

mandat Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku: I (1990-1994), IV (2002-2006) i V (2006-2010) kadencji oraz 

mandat Radnego Rady Powiatu Nowodworskiego I kadencji (1998-2002). 

Największą jego życiowa pasją od wczesnych lat dziecięcych, poza czytaniem książek, była hodowla 

pszczół. Pasjom tym pozostaje nadal wierny. 


