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Urodził się 17 września 1896 roku w Gostyniu w rodzinie rzemieślniczej. Syn Antoniego                    

i Marianny z domu Nowak. W latach 1905-1911 uczęszczał do szkoły elementarnej w Gostyniu. 
Naukę zawodu pobierał w latach 1913-1916 u Franciszka Polaszka. Od 1914 roku był członkiem 
gostyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1916 roku został wcielony w szeregi armii 
niemieckiej. Służył w jednostce saperów, która początkowo stacjonowała w Głogowie, a następnie 
została przerzucona na front. Ranny w czasie walk, umieszczony został w szpitalu, z którego zbiegł.  

Kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie, aktywnie się włączył. Walczył na froncie połu-
dniowo-zachodnim, na odcinku Poniec-Kąkolewo. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako 
żołnierz 60. pułku piechoty. Do rezerwy przeniesiony został 21 lipca 1921 roku. Od 1924 roku pra-
cował w gostyńskiej cukrowni jako cieśla, od 1953 roku na stanowisku kierownika zmianowego.  

Był wieloletnim członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej w miejscowej fabryce cukru. 
Długoletni i zasłużony członek przyfabrycznej OSP (od 1933 roku do 1945 roku dowódca jednej 
sekcji OSP, w latach 1945-1949 zastępcą naczelnika, od 1950 roku do 1963 roku naczelnik przyfa-
brycznej OSP). Również na emeryturze od 1963 roku pozostał aktywnym członkiem zarządu powia-
towego OSP. Od 28 maja 1954 roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Wchodził również 
w skład zarządu powiatowego. Awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spoczynku.  

Zmarł 9 kwietnia 1982 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Po-

wstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty, Srebrny, Brą-
zowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę Powstańcowi Broni Wdzięczna Wielkopolska 
1918-1919, Pamiątkową Odznakę „Grupy Leszno”, Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Województwa 
Poznańskiego, Odznakę Grunwaldzką, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. 

W 1919 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Władysławą Klupś. 
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