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Urodził się 26 stycznia 1899 roku w Krajkowie koło Śremu. Syn Jana i Antoniny z domu 

Budzyn. W 1913 roku ukończył szkołę elementarną w Jerce. Do 1917 roku pracował w charakterze 
robotnika rolnego w Czachorowie. 1 czerwca 1917 roku został wcielony do armii niemieckiej. Prze-
szkolenie wojskowe przeszedł w Bojanowie. Jesienią 1917 roku został skierowany do 10. Armii sta-
cjonującej w Wilnie. Wiosną 1918 roku został przerzucony na front zachodni. Tam w sierpniu tegoż 
roku dostał się do niewoli angielskiej.  

W kwietniu 1919 roku jako ochotnik wstąpił do 2. pułku strzelców polskich armii gen. Hal-
lera. Z Francji z jednostką, w której służył został przetransportowany do Polski i skierowany na front 
bolszewicki. Służył w 44. pułku strzelców kresowych. Awansowany został do stopnia kaprala. Do 
rezerwy przeniesiony został 30 listopada 1921 roku. Do 1925 roku pracował jako robotnik rolny                  
w Czachorowie. W tymże samym roku zawarł związek małżeński z Pelagią Sobótką i zamieszkał                 
w Piaskach. Do 1928 roku pracował w warsztacie dekarskim w Drzęczewie.  

W latach 1928-1940 prowadził sklep rowerowy i części zamiennych w Piaskach. Był człon-
kiem piaskowskiego Bractwa Kurkowego, a także od 1934 roku Stowarzyszenia Weteranów Byłej 
Armii Polskiej we Francji. W sierpniu 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną i skierowany został 
do policji zapasowej w Krobi. Od 7 grudnia 1942 roku do 11 czerwca 1943 roku pracował jako dekarz 
w warsztacie Nawrockiego w Gostyniu, a od 12 czerwca 1943 roku do 21 stycznia 1945 roku                         
w warsztacie Paula Gregora w Piaskach. Od 1 kwietnia 1945 roku prowadził własny warsztat ślusar-
ski. W 1968 roku przeszedł na emeryturę. 12 stycznia 1991 roku został awansowany na stopień pod-
porucznika w stanie spoczynku.  

Zmarł 13 kwietnia 1992 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Piaskach.  
Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Niepodległości, 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Za Zasługi 
w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego. 
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