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Urodził się 4 lipca 1897 roku w Skokowie, w rodzinie Jana i Petroneli z Kaczmarczyków.              

W I wojnie światowej walczył w armii niemieckiej na froncie zachodnim. Po rozejmie wstąpił do 
Armii Polskiej we Francji i służył w baterii artylerii ciężkiej. Po przybyciu Armii do Polski w połowie 
1919 roku był w 18. dywizjonie artylerii ciężkiej w Modlinie (od 7 września 1921 roku w 1. pułku 
artylerii ciężkiej). W czerwcu 1920 roku znalazł się na froncie litewsko-białoruskim w obszarze Dzi-
sny do Auty (4-5 lipca 1920 roku), a następnie uczestniczył w odwrocie w walkach opóźniających, 
w bitwie warszawskiej w obronie Modlina, a od 4 września do zawieszenia broi pod Haliczem.  

W 1921 roku został zdemobilizowany, wyszedł z wojska w stopniu ogniomistrza. Wstąpił do 
Policji Państwowej 16 września 1923 roku. Do roku 1937 pełnił służbę w Poznaniu. Na stopień star-
szego posterunkowego mianowano go 1 lutego 1937 roku i przeniesiono do komendy powiatowej               
w Wyrzysku. Służył na posterunku miejskim. We wrześniu 1939 roku w nieznanych okolicznościach 
dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzymywany w obozie w Ostaszkowie. Z niego został wy-
wieziony do Kalinina (obecnie Twer) na podstawie listy transportowej NKWD nr 037/3 poz. 71 z 20 
kwietnia 1940 roku i zastrzelony w więzieniu wewnętrznym zarządu obwodowego NKWD. Jego 
ciało wrzucono do zbiorowego dołu we wsi Miednoje. Za postawę bojową na froncie odznaczony 
Krzyżem Walecznych, ponadto medalami: pamiątkowym Za Wojnę 1918-1921 („Polska swemu 
Obrońcy”), Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i brązowym Za Długoletnią Służbę.  

Był żonaty i miał dzieci: Zygmunta (1927) i Irenę (1933). 
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