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 Urodził się 3 marca 1926 r. w Buszkowicach. W czasie wojny uczęszczał na tajne 

komplety gimnazjalne w Mościskach. W 1945 r. po ukończeniu ósmej klasy 

„niepełnośredniej szkoły” sowieckiej, na skutek szykan wyjechał jako „repatriant” do Polski. 

W 1947 r. ukończył liceum pedagogiczne w Przemyślu i podjął pracę nauczyciela w 

Radzynach koło Łodzi. W latach 1947-1952 studiował pedagogikę na Uniwersytecie 

Łódzkim; był uczniem prof. Heleny Radlińskiej. W 1952 r. uzyskał dyplom magistra i podjął 

pracę w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. W latach 1954-1965 pracował na Uniwersytecie 

Warszawskim. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Pedagogiki 

Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1968 r. pracował w Akademii Medycznej w Warszawie, 

zaś w latach 1977-1978 w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Przemysłu. W latach 

1978-1987 był zatrudniony w instytutach naukowo-badawczych resortu oświaty, gdzie m.in. 

założył i prowadził Pracownię Wychowania Zdrowotnego, rozwiązaną w okresie stanu 

wojennego; była to jedna z pierwszych placówek tego typu w kraju. W 1984 r. uzyskał 

stopień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki społecznej na Wydziale Filozoficzno-

Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1987 r. pracował w Wyższej Szkole Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od 1992 r. został zatrudniony na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 1993 r. jako 

kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej. W owym czasie w ramach zajęć z diagnostyki 

środowiskowej zastosował metodę wzorowaną na rocznym seminarium praktyk terenowych, 

prowadzonych przez prof. H. Radlińską. Pracę na KUL-u zakończył 30 września 2001 r. 

Główne kierunki jego działalności naukowej dotyczyły zagadnień pedagogiki 

społecznej, metodologii badań diagnostycznych, prakseologii pedagogicznej, problematyki 

społecznej pracy ludzkiej, pracy socjalnej i pedagogiki zdrowia. Jest autorem licznych 

publikacji książkowych i artykułów z tego zakresu. Należą do nich m.in.: Przewodnik ogólny 

dla studentów [...] studiów ekonomicznych, Poznań 1968; Z metodyki pracy studenta, Poznań 

1968; Problematyka socjalna pielęgniarstwa i jej pedagogiczne aspekty, Warszawa 1974; 

Sprawność działania socjalnego w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej, Wrocław 1983; 

Sprawność działania w pracy socjalno-wychowawczej, Warszawa 1986. Był również 

współautorem prac zbiorowych. 
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