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Urodził się 22 grudnia 1895 roku w Poniecu. Syn Mikołaja i Marianny z domu Binkowska. 

Ukończył szkołę elementarną w Poniecu. Podczas I wojny światowej został wcielony do armii nie-
mieckiej. Walczył na froncie francuskim. Po powrocie z wojny na wieść o wybuchu powstania wiel-
kopolskiego 7 stycznia 1919 roku włączył się do akcji powstańczej. Służył w kompanii ponieckiej 
Michała Kaźmierczaka. Walczył na odcinku Grupy „Leszno”, m.in. pod Miechcinem, Janiszewem, 
Gościejewicami i Sowinami. Służbę wojskową kontynuował w 6. pułku strzelców wielkopolskich 
(późniejszy 60. pułk piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył               
w walkach w rejonie Kijowa, na przedpolach Warszawy i ofensywie sierpniowo-wrześniowej. Do 
rezerwy przeniesiony został 20 listopada 1920 roku. Powrócił do rodzinnej miejscowości. Z zawodu 
był mistrzem rzeźnickim.  

Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku jako żołnierz formacji Obrony Narodowej brał 
udział w walkach pod Kutnem. Uniknąwszy niewoli, 20 września powrócił do Ponieca. Krótko potem 
został aresztowany przez Niemców. Okupację spędził w więzieniach, m.in. w Bojanowie, Rawiczu, 
Berlinie, Forcie VII w Poznaniu. Dwukrotnie więziony był w obozie koncentracyjnym w Buchen-
waldzie, gdzie według jego relacji i współwięźniów, działała tajna radiostacja nadawczo-odbiorcza, 
umieszczona w skrzynce z kwiatami z podwójnym dnem pod oknem bloku nr 50. Obóz został wy-
zwolony przez oddziały amerykańskie 11 kwietnia 1945 roku. Krótko potem powrócił do Ponieca. 
Był członkiem ponieckiego Koła Związku Powstańców i Wojaków, a później ZBoWiD. Awanso-
wany został na podporucznika w stanie spoczynku.  

Zmarł 20 września 1978 roku. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu para-
fialnym w Poniecu.  

Odznaczony był: Krzyżem Żelaznym, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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