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Urodzony w 1944 r. w Opocznie. Z wykształcenia nauczyciel,
nauczyciel jednak
serce oddał sztuce filmowej. Już w latach 70-tych
70
XX w. skupiał młodzież
w zorganizowanym przez siebie szkolnym klubie filmowym. Już wtedy
na przeglądach i festiwalach filmów amatorskich prezentował obrazy
związane
ązane historią i kulturą pięknej ziemi opoczyńskiej, zdobywając
główne nagrody.
tych związał się z łódzką wytwórnią filmową,
Na początku lat 80-tych
współpracował m.in. z reżyserem Tadeuszem Junakiem. Obecnie, pasję
filmową kontynuuje w rodzinnym mieście dział
działając w Stowarzyszeniu
Przyjaciół Kultury Regionalnej, gdzie jest prezesem Telewizji Lokalnej
Opoczno.
TLO dokumentuje istotne wydarzenia społeczne i kulturalne,
kulturalne pokazuje miejsca historyczne ważne
dla naszego regionu. Zasob
asoby TLO tworzone są od lat sześćdziesiątych
esiątych ubiegłego wieku. Materiały te
są udostępnione w sieci, z możliwością pobrania ze strony internetowej
internetowej Powiatu Opoczyńskiego.
Jest autorem filmów,
ilmów, które upamiętniają działania kulturalne, zabytki, obyczaje, kulturę, sztukę
ludową, kapliczki, miejsca kultu religijnego i dziedzictwo kulturowe na terenie powiatu
opoczyńskiego.
Inicjator
nicjator przedsięwzięć kulturalnych, m.in. Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego,
R
organizator
Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego o tematyce folklorystycznej.
Wychował
ychował i ukształtował wielu animatorów kultury i sztuki filmowej w powiecie.
Jako uczestnik wielu konkursów i festiwali, zza twórczość inspirowaną motywami opoczyńskimi,
otrzymywał wiele nagród, wyróżnień i podziękowań. Niektóre
Niektóre z wyróżnień
wyróżnień:
- Grand Prix na Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Amatorskich w Magdeburgu – 1975 r.
- nagroda za całokształt twórczości na Festiwalu Filmów Amatorskich w Gdyni – 1977 r.
- nagroda Urzędu Miejskiego Opoczn
Opocznie za szczególne osiągnięcia „Opoczyński Oscar” – 2004 r.
- podziękowanie Marszałka Województwa Łódzkiego Stanisława Witaszczyka – 2006 r.
- podziękowanie Burmistrza Opoczyńskiego za wspieranie inicjatyw w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu – 2006 r.
- I nagroda
oda na Przeglądzie filmów o tematyce etnologicznej i artystycznej w Kutnie – 2015 r.
Jest zapraszany do Jury konkursów filmowych organizowanych w powiecie opoczyńskim.
Współtwórca wydawnictw albumowych o charakterze regionalnym np. „Opoczno i Opocznianie
dawniej a dziś”.

