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Urodzi³ siê 24 maja 1962 r.w Lublinie.
Ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Hetmana Zamoyskiego w Lublinie. W 1986 r.
uzyska³ magisterium w zakresie matematyki
teoretycznej na Uniwersytecie Marii Curie
Sk³odowskiej w Lublinie. W latach 1986-1993
by³ asystentem w Instytucie matematyki macierzystego Uniwersytetu. W latach 1993-2005
pracowa ³ jako specjalista od prograowania i
przetwarzania danych w lubelskiej agendzie
Bankowej Izby Rozliczeniowej. Od lutego 2006 by³ nauczycielem matematyki
oraz informatyki w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Lublinie. Pos³ugiwa³
siê biegle jêzykiem rosyjskim i angielskim.Jako uczeñ i student uprawia³ turystykê piesz¹, rowerow¹ a od 1980 do 1990 taternictwo.Uczestniczy³ w wyprawach
w Alpy, góry rumuñskie i szwedzkie. By³ wiceprezesem od spraw organizacyjnych Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego a w latach 1998-2000 szkoli³ m³odzie¿
taternick¹ w ska³kach ko³o Ojcowa.Od 2000 r.czas wolny ca³kowicie przeznaczy³
na kajakarstwo i p³ywanie po wodach polskich, litewskich i ukraiñskich.Z wypraw
publikowa³ reporta¿e i wspomnienia m.in. w Magazynie Kajakowym “Wios³o”
i na stronach internetowych. P³ywa³ czêsto w ró¿nych porach roku po jeziorach
i rzekach Polesia Lubelskiego, tak¿e po Bugu, Wieprzu, Tanwi, Bystrzycy, Wiœle
i Sanie. Wielokrotnie przemierza³ Mazurskie szlaki wodne (Krutynia, Czarna
Hañcza, Szlamica, Kana³ i Jeziora Augustowskie.
Zorganizowa³ pierwsz¹ lubelsk¹ wyprawê kajakow¹ po ukraiñskie j Prypeci
w 2006 r. Z grup¹ kajakarzy polskich i ukraiñskich przep³yn¹³ Dniestr od Halicza
do Chocimia w 2005 r. Na Litwie p³ywa³ po jeziorach Auksztockiego Parku Narodowego oraz ¯ejmianie i Wilii.
Po œmierci ¿ony Kamili (1999) p³ywa³ z trójk¹ swoich dzieci (Krzesimir, Dobros³awa i Wojciech) na ulubionej zielonej kanadyjce “Dziubuœ” pos³uguj¹c siê oryginalnymi indiañskimi wios³ami przywiezionymi przez ojca z Kanady. Utrzymywa³ sta³y kontakt z kajakarzami w kraju i za granic¹. Planowa³ przysz³e wyprawy,
m.in. do Niemiec oraz do Rosji. Odszed³ niespodziewanie 3 listopada 2006 r.
W 2007 r ukaza³a siê jego bogato ilustrowana ksi¹¿ka pt.“Wodami Polski, Litwy
i Ukrainy. Reporta¿e i wspomnienia”.
Oprac. graficzne F.H.U. GRA¯KA II, Fot. K.Lis.
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