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Urodził się 6 sierpnia 1897 roku w Szurkowie. Syn Wojciecha i Marianny z domu Langner. 

Ukończył szkołę elementarną, a następnie kurs dokształcający w zawodzie kowala w Gostyniu (pod-
kuwaczy koni, obsługi lokomobili, młockarni). Prawdopodobnie na przełomie roku 1915 i 1916 zo-
stał wcielony do armii niemieckiej. Brał udział w walkach na froncie włoskim, m.in. w październiku 
1917 roku w bitwie pod Caporetto. Po zakończeniu I wojny światowej powrócił do Pijanowic, gdzie 
przenieśli się jego rodzice (ojciec otrzymał tam posadę kowala).  

Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. 
Służył w pierwszej kompanii gostyńskiej. Służbę wojskową kontynuował w 6. pułku strzelców wiel-
kopolskich (późniejszy 60. pułk piechoty), z którym uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Brał udział w walkach na Ukrainie i Białorusi. Do rezerwy przeniesiony został 15 maja 1921 roku. 
Przez wiele lat pracował w zawodzie kowala w dobrach Benedykta Żółtowskiego. Przed wybuchem 
II wojny światowej został wybrany sołtysem w Krajewicach.  

W pierwszych dniach września 1939 roku zorganizował ucieczkę Polaków z tej miejscowości 
na wschód (znaczną część mieszkańców wsi stanowili bowiem Niemcy). Po II wojnie światowej go-
spodarował na 2 ha i prowadził kuźnię. Był członkiem Gminnej Rady Narodowej w Gostyniu i rad-
nym powiatu gostyńskiego. Należał do krajewickiego Kółka Rolniczego. Był członkiem ZBoWiD. 
Awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. 

W 1922 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Majewską i osiadł w Krajewicach. Miał 
pięcioro dzieci (córki: Helena, ur. 27 czerwca 1924 roku;  Zofia, ur. 16 maja 1926 roku; Seweryna, 
ur. 27 października 1927 roku oraz synowie: Henryk, ur. 15 grudnia 1929 roku i Bronisław, ur. 27 
lipca 1931 roku). 

 Zmarł 6 listopada 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie.  
Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-

nia Polski, Odznakę Grunwaldzką. Był Honorowym Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu. 
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