DOKLADNY P-RZDBIEG CaLEJ SLUZBY WOJSKOWEJ W AIiMIT POLSKIEJ OD 1918 r.
, ze
szczegtlloymuwzglednieniem okresu od l. IX. 1939 r./ wyszczegrilnicszkoly i kursy wojskowo w Polsce, przydzialy sluzbove,awanse,
udzial w wojoio i na ialiim stanowieku, bezposrodni udzial w rvalkach,okres uiowoli i intornowania, przeLroczeniogranicy polskiej,
termin przybycia do Francji, przebieg sluzby wojskowej we Francji i ewert. udzial w walkoch, dane eyakuocyjne-termin i dota
zaokretowania i wyladowonia, przydzialy i odbyte kursy ua tercnie Francji, Wiolkiej Brytauii hb iunych Ltajriw, tormiu przydzioJu
do 4. Br.ygody Kadrowoj Strzelcdw rvzgl, 1. Brygody Spadochronowoj:
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l. Czynna sluzba woj skowa.
Dn.4.TII.1932r.-wctelony.clo
l(ornp.strzeJ-.24pp.-dn.15.VI.1932r.zaptzysiezony-cln.
VTI.932r.awans d.o stop.st.str?el-.-dn.12.xI:l-932r.po
ukonczeniu iztcirty poa-ofic.
awans do stop.kaprala-dn.17.VllI.1933r.rpo
uplywii trzech miesiecznelofrzedtei
minowego zwolnieala2 woj ska -przesiesiony clo-rezerrqy.2. Sluzba w re zerrrie.
od da' lz.vIII. I936r.clo dttr.14. IX. L936r. ewiczenla re zendy w 24 p.p. -dn. 13. IX. 96r
awans do gtop.plntonowego-dn. 14. f !. 1936r. zwoLnlony c1oie zernr;r../.od iln. r.. t.1v28r. dg wrze snia lg3grI-pracowalem w charakter?e stalego urzedni
ka.c]"n.w Kor?_us-ieOchrony Pograrticza/Sief .Wyw./eluzba ta jal*olwtek
6 ze'vr.netr:
sluzby
cyw.
nosil-a
charaktbr
wybitnte
woj
koweJ-dowodem
tego
:/. -Dn. 1i
_lgJ_fgryie
VIII.1939r.na
skutek.czesclowej mob.-zorobllizowany-z poZostawienLen-na dotyehczas pelnionych obowiazkach z przydzialem ao Eksp.OOaZ.fI Szt.N.W.3.S1uzba poza granicami Krqju.
Dn. 17. Ix. 1939r. na r ozkaz Szef .tflyw.K. 0. p.przekroc zylem grajnr:ce do Rununii. Od dr
I7.fX.1939r.c1o dn.8.f.Lg4or.pobtrrt w obozie lntern6wanych zolnierzy lti.P.w Topo.
-dn,
1g.P.Babadag,/-Dn.8.I.194or.-uciecLka do Constirrcy skad
lqgl9qeg-ieleg_atury
15-21.I.194Ol.dr9ga morska przedost4je sie do tr.raneji.
Vle F:"ancji dn.21.I.194Or.na pierwszym etapie pozostawiony_w clyspozycji Blura
inf.vlyw.stacj1 Zbornej Zolni.eizy Arliii PoGkrej w Canp ae-Cai.pialr.e.oi.zt-zs.
Vf . 194Or. ev,-akuowarry
do Angl-ii.
III Ang1ii ocl drt.25.VT.194Or.po przejsciu kilku etapowych n.p.-dn.25.Vfi.1940
r,
ochotnicze zgLoszenie do Kanad"vjskieJ Bryg.5trzeL-cow.,/Obecnal- Bryg.Spad.,/ Dn,
17.VIII.194Or.rszketzem Szt.N.W.przeniesiorqr do Biura Poczt.T Korpusu na funkc;
cenz./R.d.z.I.Korp.Nr.65/4O/Dn.n,V.L942r.ponornaie
na wLasna prosbe przenleslo.
ny do 1 Bryg.Spad./R.dz.I Korp.53/42-3..dz.BrTg.Spad.Nr.L34./42/-przydztel-ony (L
poczatkowo do Oddz.S.a nastepnie dn.2L.VIII.I-942r.do J. Batalionu Spad.-Od dn
2.,xI.L942 do dn.5.)ClT.lg42r.koncze 42 Kurs Spad.w Ringway.-Od dn.1f.I.1943r.
./R.38/li./III.1:943
lL Bryg.Spad.do dn.I.VII.1943r.koncze
Kurs Szkoly Podchora.
zych L San.Bryg.Spad.z vrynikien 'rDobrTIG"/.R.dz.L San.Bryg.Spait.Nr.1o1,/43r.Tye.
ze tozl<azem d.ziennyrn awarsowery clo stopnla slerzanta tyt.podchorazego. Po powr,
cie do l- Baornr.Spail.dn,S.VII.l94Sr.przenlesiony
do If Baonu Spad.,/R.dz.1 Bryg
Spad.Nr.!O5/43/.na firnkcje z-cy d-cy pJ.utorur.Dn.1.fX.1943r.przeniesiony cto Spr
Komp.zaopatrywania na firnkcje skarbnika.,/R.clz.1 Bryg.Spad.Nr.].S?/43t./Dn.ZO.k
J?lqr.gwalsoyqny do stop.rzeczyqistego slerzante podchor./R.dz.Bryg.Spait.Nrtg:
1943r.od iln.23.Ix.l-944r.2 r! rzutem morskln spact.Kornp.zaop.przebywalenna te .
renie trbancji dg dn.lo.X.1944r.Dn,23.X..1944y.niolowarqr
do- stopnia podporucznl,
ka /R.dz.l San.Bryg. Spad..Nr.L53/44r. / -

