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Urodził się 25 lipca 1907 roku w Sarbinowie, w rodzinie Ignacego, miejscowego rolnika                      

i Marianny, córki Franciszka Klauzińskiego, również gospodarza w Sarbinowie. Uczęszczał do 
szkoły elementarnej w Poniecu. Od 28 czerwca 1921 roku pobierał nauki w szkole przygotowawczej 
przy seminarium nauczycielskim w Rawiczu. Następnie uczył się w seminarium. Egzamin maturalny 
zdał 23 maja 1928 roku, uzyskując jednocześnie uprawnienia do nauczania w szkołach powszech-
nych na stanowisku nauczyciela tymczasowego. 1 września 1929 roku podjął pracę w szkole w Bu-
łakowie koło Pogorzeli. 1 września 1933 roku kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego miano-
wało go nauczycielem tymczasowym w Wyrębinie w powiecie koźmińskim. Jednak już 15 września 
inspektor szkolny w Koźminie przeniósł go do szkoły w Gościejewie. Była to szkoła jednoklasowa, 
czterodziałowa. 2 maja 1933 roku zdał egzamin na nauczyciela szkół powszechnych i uzyskał prak-
tyczne kwalifikacje zawodowe. 1 września 1935 roku inspektor szkolny w Ostrzeszowie przeniósł go 
do szkoły w Zalesiu Wielkim w powiecie krotoszyńskim, gdzie pracował do wybuchu wojny. 3 stycz-
nia 1934 roku ożenił się z Józefą Miedzińską, córką kowala z Rozdrażewa. Miał dwoje dzieci: Ro-
mualda (ur. 4 grudnia 1934 roku) i Bożenę (18 sierpnia 1936 roku) 

Po maturze, 1 listopada 1928 roku powołany został do służby wojskowej w batalionie pod-
chorążych rezerwy piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim. Zakończył ją 17 maja 1929 roku. 29 lipca 
1932 roku mianowany został  podporucznikiem piechoty rezerwy ze starszeństwem od 1 stycznia 
1932 roku i przydzielony do 70. pułku piechoty w Pleszewie. Ćwiczenia w rezerwie odbywał                      
w swoim pułku w latach 1931, 1933, 1935 i 1937. Był przygotowany do dowodzenia plutonem strzel-
ców. 30 sierpnia 1939 roku zmobilizowano go do ośrodka zapasowego 17. Dywizji Piechoty w Skier-
niewicach. Wycofywał się z batalionami ośrodka przez Warszawę i Chełm i w nieznanych okolicz-
nościach dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie w Starobielsku. Na wykazie akt oso-
bowych NKWD oficerów wywiezionych z obozu wiosną 1940 roku był oznaczony numerem 3490. 
Pierwszą wiadomość o pobycie w obozie przekazał rodzicom przez znajomego, szeregowego, który 
został wymieniony z Niemcami i wrócił do domu. W grudniu rodzice otrzymali pocztówkę ze Staro-
bielska, w styczniu 1940 roku dotarły do żony dwie karty pocztowe; druga z datą 28 listopada 1939 
roku. W styczniu i w lutym wysłał jeszcze dwie karty pocztowe do domu, w marcu nadesłał pocz-
tówkę do znajomego nauczyciela z Łagiewnik koło Kobylina, Szukalskiego, z prośbą o informacje  
o rodzinie, gdyż dotychczas nie otrzymał żadnej wiadomości z domu. Żona pisała do męża, odpowia-
dając na korespondencję od niego. Wywieziony z obozu do Charkowa i zastrzelony w piwnicy wię-
zienia wewnętrznego UNKWD, jego ciało wrzucono do zbiorowego dołu w podmiejskim lesie.                       
W maju 1938 roku został odznaczony Brązowym Medalem za długoletnią służbę.  
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