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Urodził się 17 stycznia 1909 roku w Lubiniu w powiecie kościańskim. Syn Franciszka i Marii. 

W Lubiniu ukończył Szkołę Powszechną. 10 lipca 1931 roku powołany został do czynnej służby 
wojskowej i wcielony do 4. kompanii 55. pułku piechoty. 10 września przeniesiony został do 1. kom-
panii szkolnej, a po dwóch kolejnych miesiącach z powodu przewlekłej choroby do 5. kompanii. 
Służbę wojskową ukończył 10 września 1932 roku. W Lubiniu posiadał sklep spożywczy. 

 Od połowy sierpnia do 15 września 1935 roku odbył ćwiczenia wojskowe jako rezerwista                 
70. pułku piechoty. 15 sierpnia 1939 roku powołany został na ćwiczenia wojskowe do 2. kompanii 
55. pułku piechoty. Brał udział w kampanii wrześniowej. Z plutonem, w którym służył w nocy z 31 
sierpnia na 1 września 1939 roku uczestniczył w zwiadzie na linii kolejowej w rejonie Wilkowice-
Krzycko, a we wczesnych godzinach rannych 1 września przerzucony został do miejscowości Długie 
Nowe, gdzie dywersanci niemieccy napadli na tamtejszą placówkę straży granicznej. 3 września                   
o północy oddział forsownym marszem wyruszył do Osiecznej, gdzie po załadowaniu na samochody 
przez Śrem, dotarł do Zaniemyśla, a następnie przez Środę, Wrześnię do Słupcy.  

Brał udział w walkach nad Bzurą. Pod Sochaczewem jego batalion został rozbity. 18 września 
w czasie walk odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej dostał się do niewoli niemieckiej. Umiesz-
czony został w obozach przejściowych w Sochaczewie, Żyrardowie i Skierniewicach. Stąd 17 paź-
dziernika został zwolniony. Powrócił do Lubinia. Podczas okupacji niemieckiej pracował w charak-
terze pracownika fizycznego w leśnictwie.  

Po wojnie do 1950 roku w Lubiniu prowadził sklep spożywczy. Następnie przeniósł się do Ko-
sowa, gdzie do 1962 roku pracował w miejscowym PGR. Ostatnie 13 lat przepracował jako sprze-
dawca sklepu GS „Samopomoc Chłopska” Gostyń. W 1975 roku przeszedł na emeryturę. Od 1974 
roku członek ZBoWiD.  

Zmarł 10 marca 1998 roku i pochowany został na cmentarzu w Lubiniu.  
Posiadał odznaczenia: Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”, Medal „Zwycięstwa i Wol-

ności 1945”, Odznakę „Wzorowego Sprzedawcy”. 
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