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P³k / gen. bryg. dr med.   Stefan  HUBICKI    ( 1877 - 1955)

Komendant  Wojskowej  Szko³y Sanitarnej  w  latach  1922 - 1925

Komendant  Oficerskiej  Szko³y  Sanitarnej  w  latach  1926 - 1928

Komendant  Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych  w  latach 1928 - 1929

Gen. bryg. dr med.  Bronis³aw   JAKESCH  ( 1866 - 1935 )

Komendant  Oficerskiej  Szko³y Sanitarnej  w 1925 r.

Gen. bryg. dr med.  Franciszek   ZWIERZCHOWSKI  ( 1873 - 1949 )

Komendant  Oficerskiej Szko³y  Sanitarnej  w  latach 1925 - 1926

P³k  / gen. bryg. dr med.  Zygmunt  GILEWICZ    ( 1880 - 1960)

Komendant  Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych  CWSan.  w  latach  1929 - 1931

P³k dr med. W³adys³aw   OSMÓLSKI   ( 1883 - 1935 )

Komendant  Szko³y  Podchor¹¿ych Sanitarnych  CWSan. w  latach  1931 - 1933

P³k dr med.  Ksawery  MASZADRO  ( 1887 -1970 )

Komendant  Szko³y  Podchor¹¿ych  Sanitarnych  CWSan. w  latach  1933 - 1939

1922-1939
POCZET KOMENDANTÓW WSS,OSS,SPS
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P³k  dr med.  W³adys³aw  Leon  Piotr OSMÓLSKI

 "Charakter broni przyznany sanitariatowi w armiach  polskiej, amery-
kañskiej, angielskiej i w³oskiej, nie tylko odpowiada godno�ci jego roli,
ale co dla organizatorów i ustawodawców armii jest wa¿niejsze, on jedy-
nie zapowiada wojsku dobr¹ s³u¿bê zdrowia."  (9)

(9) W. Osmólski, Stanowisko s³u¿bowe lekarza w wojsku francuskim, Lekarz Wojskowy, 1921, t. II, z. 38,
     s. 1216;  Cz. Marmura, op. cit., s. 49.
(10)  CAW,  Akta  personalne,  sygn.,  2000. Cz. Marmura, op. cit. s. 223  224.

Urodzi³ siê 28 czerwca 1883 r. w Warszawie. Tam te¿ w 1902 roku w Gimnazjum
Klasycznym zda³ maturê. Dyplom ukoñczenia fakultetu lekarskiego uzyska³ na Uni-
wersytecie w Dorpacie w 1907 r. Dyplom ten nostryfikowa³ na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim w Krakowie w 1922 r. uzyskuj¹c tytu³ doktora wszech nauk lekarskich.

Posiada³ tak¿e specjalizacje lekarskie z higieny, wychowania fizycznego i okuli-
styki. W³ada³ biegle jêzykiem francuskim, niemieckim i rosyjskim.

S³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³ 3.08. 1914 r. w armii rosyjskiej, najpierw jako m³odszy, a pó�niej jako starszy lekarz
pu³ku w 24 DP. Zdezerterowa³ z niej 2.08. 1915 r. pod £om¿¹ .  W latach 1916 - 1918 by³ naczelnym lekarzem
Okrêgu Warszawskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu 11 listopada 1918 r. wstêpuje do Legii Akademic-
kiej (36pp) i zostaje wyznaczony lekarzem pu³ku. Wojnê  polsko - rosyjsk¹ 1919 - 1920 r.  koñczy na stanowisku
szefa sanitarnego 2 Armii.  Po  demobilizacji    z dniem 30 maja 1921r. zostaje szefem  wydzia³u wychowania
fizycznego  Oddzia³u III Sztabu Generalnego. Za dzia³alno�æ niepodleg³o�ciow¹ i udzia³ w wojnie 1920 r. by³ czte-
rokrotnie odznaczony: Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.

W okresie od 1924 do 1926 roku jest dowódc¹ batalionu szkolnego Oficerskiej Szko³y Sanitarnej w Warszawie.
W latach 1927 - 1930 by³ komendantem Centralnej Wojskowej Szko³y Gimnastyki i Sportu w Poznaniu. W 1930 r.
zostaje mianowany pu³kownikiem, a nastêpnie dyrektorem Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w War-
szawie.

W  okresie od 18.10. 1931 r. do 15.02. 1933 r. by³ komendantem Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych w Centrum
Wyszkolenia Sanitarnego. W tym czasie prowadzi³ tak¿e wyk³ady z wychowania fizycznego na Uniwersytecie Ste-
fana Batorego w Wilnie. Prace opublikowane w tym okresie  dotyczy³y przede wszystkim problematyki medycyny
sportowej i wychowania fizycznego. Do nich nale¿a³y miêdzy innymi takie prace jak: "Biologiczne wyt³umaczenie
popêdów sportowych " (praca przedstawiona na Miêdzynarodowym Kongresie Rekreacyjnym  w Los Angeles
w 1932 r.), "Wychowanie fizyczne w armii" (praca - referat wyg³oszony na II Konferencji Miêdzynarodowego Biura
Medycyny Wojskowej w Liege w 1932 r "O studiach specjalizuj¹cych lekarzy sportowych", "Wychowanie fizycz-
ne", "O wychowawczym znaczeniu zabawy", "Psychofizjologia rozwoju sprawno�ci ruchowej".

    Wcze�niej  opublikowane  prace naukowe obejmowa³y szersz¹ p³aszczyznê zainteresowañ medycznych, a tak¿e
dotycz¹cych problematyki wychowania fizycznego. Nale¿a³oby przypomnieæ takie prace jak: "Przyczynek do anato-
mii patologicznej moru" ( 1911 r.),  "Operowanie woreczka ³zawego ropiej¹cego"( 1922 r.),

 "Wp³yw nauk lekarskich na doktrynê wychowania fizycznego", "Rola sportu w wychowaniu etycznym", "Zanie-
dbane drogi  wychowawcze" ( 1928 r.),  "Zdrowie,  opieka spo³eczna, wychowanie fizyczne i sport", "Higiena spor-
tu", "Budowa terenów i urz¹dzeñ sportowych" ( 1928 r.).

  W ostatnim okresie przed �mierci¹ , od lutego 1933 r. do kwietnia 1935 r., pe³ni³ funkcjê szefa s³u¿by zdrowia
OK VII  Poznañ. Zmar³ 6.04. 1935 roku w Poznaniu. (10)
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Urodzi³ siê 29 listopada 1866 roku. Do 1918 roku pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ jako lekarz w
armii austro - wêgierskiej. Od 31.10.1918 r. w Wojsku Polskim w stopniu podpu³kownika. W 1923

roku zweryfikowany w stopniu pu³kownika ze starszeñstwem. Od 1.06.1919 r. pe³ni³ s³u¿bê na
stanowisku inspektora zak³adów sanitarnych w Wojskowym Instytucie Sanitarnym w Warszawie.

Z dniem 1 lipca 1923 roku zosta³ awansowany do stopnia genera³a brygady, a 7 lutego 1924 roku
obj¹³ obowi¹zki szefa Wojskowego Instytutu Sanitarnego.

Z chwil¹ powo³ania Oficerskiej Szko³y Sanitarnej - wynik³ego z po³¹czenia Wojskowej Szko-
³y Sanitarnej z Wojskowym Instytutem Sanitarnym oraz ze Szpitalem Okrêgowym (Ujazdowskim)

- obj¹³ w 1925 roku obowi¹zki komendanta. 28 lutego 1926 roku przeniesiony zosta³ w stan spo-
czynku z tytularnym prawem do stopnia genera³a dywizji. Zmar³ 5.08.1935 roku w Krakowie.3

Gen. bryg. dr med. Bronis³aw  JAKESCH

Urodzi³ siê 15 kwietnia 1873 roku. Dyplom lekarza otrzyma³ w 1896 r. Do 1918 roku pe³ni³ s³u¿bê
wojskow¹ w armii rosyjskiej. Od pa�dziernika 1918 r. w Wojsku Polskim w stopniu pu³kownika. Z dniem

17.01.1920 r. powierzono mu pe³nienie obowi¹zków szefa Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw
Wojskowych. Do 24 stycznia 1924 roku by³ szefem Departamentu VIII San. MSWojsk. W 1923 roku

awansowany do stopnia genera³a brygady ze starszeñstwem od 1.06.1919 r. W okresie od 24.01.1924 r.
do 31.12.1924 r. by³ I zastêpc¹ Szefa Administracji Armii.

Od koñca 1925 r. do wrze�nia 1926 roku by³ komendantem Oficerskiej Szko³y Sanitarnej. Z dniem
30.06.1927 roku zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Po II wojnie �wiatowej zwi¹za³ siê z akademick¹

£odzi¹, gdzie by³ pierwszym kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i pierwszym kierowni-
kiem Oddzia³u Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu £ódzkiego. Zmar³ 23.12.1949

roku w £odzi.4

Gen. bryg. dr med. Franciszek  ZWIERZCHOWSKI

Chocia¿ obaj wymienieni wy¿ej komendanci byli ¿yczliwymi dla roli i funkcji Szko³y oraz do samej
istoty kszta³cenia przysz³ych lekarzy wojskowych, to ich stosunkowo krótki pobyt na stanowisku, nie
wywar³ na wychowankach i uczelni wiêkszego wp³ywu.

3   A. Felchner, Korpus Oficerów S³u¿by Zdrowia Wojska Polskiego (1922 - 1945 ), Biuletyn WAM, 1996/1997,  T. XXXIX / XL,
   z. 1-4, s.123.
4 Tam¿e oraz  notatki biograficzne od prof. A. Felchnera
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P³k dr med. Zygmunt GILEWICZ

 "My tu na naszych stanowiskach mamy prawo byæ dumni, ¿e Szko³a
daje na us³ugi armii oficerów pierwszej swej promocji, spe³niaj¹c tym sa-
mym wobec armii i spo³eczeñstwa po raz pierwszy zadanie, dla którego
zosta³a do ¿ycia powo³ana. Niech to poczucie dumy narodowej i wielkiej
rado�ci z osi¹gniêtego celu istnienia Szko³y rozpromieni Wam dzieñ dzisiej-
szy i doda bod�ca do pracy dnia powszedniego w najbli¿szej przysz³o�ci." 5

Urodzi³ siê 16 kwietnia 1880 roku  w Januszówce na Wo³yniu. Gimnazjum
klasyczne ukoñczy³ (matura) w 1900 r. w ̄ ytomierzu. W latach 1900 - 1907 odby³
studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Kijowskiego.

Do wybuchu I wojny �wiatowej pracowa³ w klinikach uniwersyteckich.
W oparciu o badania prowadzone w Katedrze Patologii Ogólnej Uniwersytetu

Kijowskiego  uzyska³ w roku 1912 stopieñ doktora wszech nauk lekarskich. Dyplom ten nostryfikowa³ w 1924
roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznañskiego. Do wojska rosyjskiego zosta³ powo³any 28.08.1914 r.
i pe³ni³ w nim s³u¿bê jako oficer lekarz do 28.08.1917 r. W okresie od 28.08.1917 r. do 1918 roku pe³ni³ s³u¿bê
w 1 Korpusie Strzelców Polskich.  Od 1.12.1920 r. by³ zastêpc¹ komendanta Okrêgowego Szpitala Mokotow-
skiego w Warszawie.  W 1925 roku by³ komendantem 8 Okrêgowego Szpitala Wojskowego, a nastêpnie szefem
sanitarnym DOK VIII Toruñ.  W tym okresie za³o¿y³ Towarzystwo Naukowe Lekarzy Wojskowych, które
w pó�niejszym okresie przekszta³ci³o siê w Toruñskie Towarzystwo Lekarskie. Ponadto w latach 1923 - 1927
by³ prezesem Wojskowego Klubu Sportowego "Gryf" w Toruniu. Z dniem  22.10.1929 r. powierzono mu pe³nie-
nie obowi¹zków komendanta Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych. W okresie  od 8.04.1930 do 13.10.1931 r. by³
etatowym komendantem tej szko³y, a nastêpnie wyznaczono go (13.10.1931r.) na dyrektora Centralnego Insty-
tutu Wychowania Fizycznego. Funkcjê tê sprawowa³ do chwili przeniesienia go w 1938 roku do rezerwy.6

Do wybuchu II wojny �wiatowej prowadzi³ na tej uczelni, przemianowanej ju¿ na AWF, wyk³ady z teorii wychowa-
nia fizycznego. We wrze�niu 1939 roku zg³osi³ swoj¹ dyspozycyjno�æ do ZG PCK, który mu powierzy³ funkcjê szefa
sanitarnego swoich placówek na terenie stolicy. Za swoje mêstwo i po�wiêcenie w obronie Warszawy otrzyma³ Krzy¿
Walecznych. W okresie okupacji pe³ni¹c obowi¹zki dyrektora szpitala PCK leczy³ ¿o³nierzy podziemia. Ponadto w latach
1943 - 1944 organizowa³ tajne studia wychowania fizycznego oraz opracowywa³ dla Delegatury Rz¹du na Kraj memoria³y
dotycz¹ce organizacji s³u¿by zdrowia, higieny, opieki spo³ecznej oraz wychowania fizycznego w przysz³ej, wyzwolonej
Polsce. Podczas Powstania Warszawskiego by³ lekarzem na Starówce. Za tê dzia³alno�æ nagrodzono go Z³otym Krzy¿m
Zas³ugi z Mieczami.7

Po wojnie wróci³ do dzia³alno�ci w tworz¹cej siê dziedzinie nauki: wychowania fizycznego. Zorganizowa³ Pañstwo-
w¹ Radê Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz kierowa³ jej pracami jako przewodnicz¹cy.
By³ wspó³autorem idei przywrócenia do ¿ycia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W lipcu 1947 roku uchwa-
³¹ Prezydium KRN zosta³ awansowany do stopnia genera³a brygady. Nominacjê na profesora nadzwyczajnego teorii
wychowania fizycznego otrzyma³ w kwietniu 1948 r., jednocze�nie powierzono mu funkcjê dziekana, któr¹ w Akademii
Wychowania Fizycznego sprawowa³ przez wiele lat. Od 1956 roku by³ prorektorem ds. nauki, a od 1959 rektorem AWF.

Zakres prac prof. Zygmunta Gilewicza w okresie powojennym by³ bardzo szeroki. Obok stanowisk i funkcji
dydaktyczno - naukowych w AWF i w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej, pe³ni³ od 1950 r. funkcjê cz³onka G³ówne-
go Urzêdu WF, a od 1953 r. cz³onka Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. By³ autorem kilkudziesiêciu prac naukowych
z zakresu teorii wychowania fizycznego; m.in. "Teorii wychowania fizycznego" (1954). Zmar³ 15 wrze�nia 1960 r.
w Warszawie.8

5 Jest to fragment przemówienia p³k. Gilewicza  na uroczysto�ci �wiêta Szko³y oraz pierwszej promocji oficerskiej wychowanków
   w dniu 17 XI 1929 r. cyt. za B. Markowski , Podchor¹¿owie z Ujazdowa. Wspomnienia Szko³y Podchor¹¿ych  Sanitarnych
  1922  -  1939, Londyn 1972,  s. 87.
6 CAW, Akta personalne, sygn. 1665, 8742, 9325;
7 C. Sadowski, Pamiêtnik doktora "Skiby", Warszawa 1990, s. 144-145;
8 Encyklopedia  Powszechna PWN, Warszawa  1974, t. 2, s. 59.
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P³k  dr med.  W³adys³aw  Leon  Piotr OSMÓLSKI

 "Charakter broni przyznany sanitariatowi w armiach  polskiej,
amerykañskiej, angielskiej i w³oskiej, nie tylko odpowiada godno�ci jego
roli, ale co dla organizatorów i ustawodawców armii jest wa¿niejsze, on
jedynie zapowiada wojsku dobr¹ s³u¿bê zdrowia." 9

9   W. Osmólski, Stanowisko s³u¿bowe lekarza w wojsku francuskim, Lekarz Wojskowy, 1921, t. II, z. 38,
    s. 1216;  Cz. Marmura, op. cit., s. 49.
10  CAW,  Akta personalne,  sygn.,  2000. Cz. Marmura, op. cit. s. 223 - 224.

Urodzi³ siê 28 czerwca 1883 r. w Warszawie. Tam te¿ w 1902 roku w Gimna-
zjum Klasycznym zda³ maturê. Dyplom ukoñczenia fakultetu lekarskiego uzyska³ na
Uniwersytecie w Dorpacie w 1907 r. Dyplom ten nostryfikowa³ na Uniwersytecie
Jagielloñskim w Krakowie w 1922 r., uzyskuj¹c tytu³ doktora wszech nauk lekarskich.

Posiada³ tak¿e specjalizacje lekarskie z higieny, wychowania fizycznego
i okulistyki. W³ada³ biegle jêzykiem francuskim, niemieckim i rosyjskim.

S³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³ 3.08.1914 r. w armii rosyjskiej, najpierw jako m³odszy, a pó�niej jako starszy
lekarz pu³ku w 24 DP. Zdezerterowa³ z niej 2.08.1915 r. pod £om¿¹ .  W latach 1916 - 1918 by³ naczelnym lekarzem
Okrêgu Warszawskiego Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu 11 listopada 1918 r. wstêpuje do Legii Akademic-
kiej (36pp) i zostaje lekarzem pu³ku. Wojnê  polsko - rosyjsk¹ 1919 - 1920 r.  koñczy na stanowisku szefa sanitarnego
2 Armii.  Po  demobilizacji z dniem 30 maja 1921r. zostaje szefem  wydzia³u wychowania fizycznego  Oddzia³u III
Sztabu Generalnego. Za dzia³alno�æ niepodleg³o�ciow¹ i udzia³ w wojnie 1920 r. zosta³ odznaczony: Krzy¿em Wa-
lecznych, Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

W okresie od 1924 do 1926 roku by³ dowódc¹ batalionu szkolnego Oficerskiej Szko³y Sanitarnej
w Warszawie, a w latach 1927 - 1930 komendantem Centralnej Wojskowej Szko³y Gimnastyki i Sportu
w Poznaniu. Z kolei w 1930 r. zostaje mianowany pu³kownikiem, a nastêpnie dyrektorem Centralnego Instytutu
Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W  okresie od 18.10.1931 r. do 15.02.1933 r. by³ komendantem Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych w Cen-
trum  Wyszkolenia Sanitarnego. W tym czasie prowadzi³ tak¿e wyk³ady z wychowania fizycznego na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie. Prace opublikowane w tym okresie  dotyczy³y przede wszystkim problematyki medycy-
ny sportowej i wychowania fizycznego. Do nich nale¿a³y miêdzy innymi takie prace jak: "Biologiczne wyt³umacze-
nie popêdów sportowych " (praca przedstawiona na Miêdzynarodowym Kongresie Rekreacyjnym  w Los Angeles
w 1932 r.), "Wychowanie fizyczne w armii" (praca - referat wyg³oszony na II Konferencji Miêdzynarodowego Biura
Medycyny Wojskowej w Liege w 1932 r., "O studiach specjalizuj¹cych lekarzy sportowych", "Wychowanie fizycz-
ne", "O wychowawczym znaczeniu zabawy", "Psychofizjologia rozwoju sprawno�ci ruchowej".

 Wcze�niej  opublikowane  prace naukowe obejmowa³y szersz¹ p³aszczyznê zainteresowañ medycznych,
a tak¿e dotycz¹cych problematyki wychowania fizycznego. Nale¿a³oby przypomnieæ takie prace jak: "Przyczy-
nek do anatomii patologicznej moru" (1911 r), "Operowanie woreczka ³zawego ropiej¹cego"(1922 r.), "Wp³yw
nauk lekarskich na doktrynê wychowania fizycznego", "Rola sportu w wychowaniu etycznym", "Zaniedbane dro-
gi  wychowawcze" (1928 r.),  "Zdrowie,  opieka spo³eczna, wychowanie fizyczne i sport", "Higiena sportu",
"Budowa terenów i urz¹dzeñ sportowych" (1928 r.).

W ostatnim okresie przed �mierci¹ , od lutego 1933 r. do kwietnia 1935 r., pe³ni³ funkcjê szefa s³u¿by
zdrowia OK VII  Poznañ. Zmar³ 6.04. 1935 roku w Poznaniu.10
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P³k dr med. Ksawery  MASZADRO

  "Do�wiadczenia, zdobyte podczas ostatnich wojen, nak³adaj¹ na  wojskow¹ s³u¿-
bê zdrowia obowi¹zek nale¿ytego przygotowania personelu do tej roli, jak¹ ma s³u¿-
ba zdrowia spe³niæ podczas pokoju i jak¹ ma odegraæ na wypadek przysz³ej wojny." 11

Urodzi³ siê 5 lutego 1887r. w Ratoszynie woj. lubelskie. Szko³ê �redni¹

ukoñczy³ w Krakowie uzyskuj¹c w 1907 r. maturê. Studia lekarskie ukoñczy³

w 1914 roku na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie.

Dyplom doktora wszech nauk lekarskich otrzyma³ 22.06.1915 r. W³ada³

biegle jêzykiem rosyjskim i francuskim. W dniu 2.08.1914 roku wst¹pi³ do Le-

gionów Polskich. Od 9.10.1914 r. do 25.07.1917 r. by³ naczelnym lekarzem 1

pu³ku u³anów L P. Od 28.07.1917 r. internowany w Beniaminowie. 5.11.1918 r. rozpocz¹³ s³u¿bê w Wojsku Pol-

skim w stopniu kapitana jako lekarz 7 pu³ku u³anów, z którym to oddzia³em wyruszy³ na wojnê polsko - rosyjsk¹

1919 - 1920. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zweryfikowano go w stopniu podpu³kownika ze starszeñstwem

od dn. 1.06.1919 r., a nastêpnie wyznaczono na komendanta Szpitala Rejonowego w Siedlcach DOK IX Brze�æ n

/ Bugiem.

W okresie od 19.10.1925 r. do 19.12.1925 r. odbywa³ dwumiesiêczny kurs doszkalania oficerów sztabo-

wych przy Oficerskiej Szkole Sanitarnej, który ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym.

Pe³ni³ kolejno funkcjê komendanta Szpitala Wojskowego w Modlinie, a nastêpnie 5 Szpitala Okrêgowego

w Krakowie. Awans na stopieñ pu³kownika otrzyma³ 1 stycznia 1930 r.

W latach 1930 - 1933 by³ Szefem Sanitarnym VII DOK Poznañ. Z dniem 13.02.1933 r. obj¹³ obowi¹zki

komendanta Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych CWSan., które pe³ni³ do wybuchu II wojny �wiatowej.12

Zgodnie z przydzia³em mobilizacyjnym wojnê rozpocz¹³ na stanowisku szefa s³u¿by zdrowia Naczelnego

Wodza, któremu podporz¹dkowane by³y pod wzglêdem merytorycznym jednostki tej s³u¿by w wojskach opera-

cyjnych.13 Po zakoñczeniu dzia³añ sztabu Naczelnego Wodza w wojnie obronnej 1939 roku, przedosta³ siê wraz z

innymi do Francji, gdzie w organizowanym Wojsku Polskim obj¹³ w 1940 roku stanowisko komendanta Centrum

Wyszkolenia Sanitarnego w Combourg. Po zakoñczeniu dzia³añ we Francji i ewakuacji do Szkocji w latach 1940

- 1941 jest komendantem Szpitala Wojennego nr 2 (Dupplin Castle, Perthshire, Szkocja).14

Po wojnie pozosta³ w Anglii, pracuj¹c do czasu przej�cia na emeryturê jako ogólno - praktykuj¹cy lekarz.

Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym polskiej emigracji, zw³aszcza w �rodowisku Klubu

Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych.15 Zmar³ w Londynie 14 kwietnia 1959 r.
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