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Urodził się 10 maja 1893 roku jako syn Kazimierza (krawca) i Apolonii Kołodziejczak ze 

Strzelec Wielkich,. Przeszedł, jak znakomita część młodych ludzi z tych okolic, podobną drogę ży-
ciową – szkoła ludowa, praca w majątku oraz w swoim murarskim zawodzie. Służbę wojskową                   
w armii pruskiej odbywał w czasie I wojny światowej, w okresie od 7 maja 1915 roku do 13 grudnia 
1918 roku w jednostkach saperskich, w tym na froncie francuskim i rosyjskim. Został awansowany 
do stopnia starszego sapera, otrzymał Krzyż Żelazny II klasy.  

Po niecałym miesiącu po zakończeniu udziału w wojnie znów walczył, tym razem po stronie 
powstańców od 7 stycznia 1919 roku w kompanii piaskowskiej Antoniego Sobeckiego. 9 stycznia 
został awansowany do stopnia kaprala. Po powstaniu cały czas pozostawał w jednostkach saperskich 
w służbie zawodowej aż do sierpnia 1922 roku. Brał udział w wojnie 1920 roku, służąc w 3. kompanii 
17. batalionu saperów przy grupie inżynierskiej nr 4. i 3. Armii na Wołyniu. W 1920 roku szybko 
awansował: marzec – plutonowy, wrzesień – sierżant liniowy. W styczniu 1921 roku został przenie-
siony do 23. batalionu saperów w Poznaniu (w czasie I wojny służył między innymi w Poznaniu                 
w saperach pruskich) – w składzie 7. pułku saperów wielkopolskich.  

W połowie 1922 roku zaczęły nękać go problemy zdrowotne, kiedy to otrzymał urlop, a póź-
niej przeniesienie do 70. pułku piechoty w Pleszewie z jednoczesnym odkomenderowaniem do Po-
wiatowej Komendy Uzupełnień w Jarocinie na etat kierownika kancelarii. Awans ten okazał się po-
myłką zarówno ze strony przełożonych, jak i samego zainteresowanego z uwagi na jego niewielkie 
kwalifikacje pisarskie. Wobec tego 9 sierpnia 1922 roku napisał raport o przeniesienie do batalionu 
chemicznego w Warszawie. Sprawa uzyskania etatu zakończyła się jednak negatywnie. W wyniku 
odpowiednich rozkazów przełożonych został przeniesiony ponownie do jednostki saperskiej, tym ra-
zem w Modlinie (1. pułk saperów) pod koniec listopada 1922 roku. Otrzymał tam etat liniowy podo-
ficera zawodowego w stopniu sierżanta. 

Zmarł 23 kwietnia 1923 roku w szpitalu wojskowym w Modlinie, wcześniej nominowany do 
stopnia starszego sierżanta.    
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