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Urodził się 14 kwietnia 1893 roku w Gostyniu jako syn Józefa i Pauliny w Winnowiczów. Po 
ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę, a później pracę w bankowości. Aktywnie działał m.in. 
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, biorąc udział w zjazdach i ćwiczeniach tej organizacji.              
W latach 1914-1918 służył w armii pruskiej. Następnie zgłosił się do oddziałów powstańczych                    
w Gostyniu. Walczył pod Kąkolewem. Atak przeprowadzony przez oddział Grenzschutzu, wspierany 
pociągiem pancernym, został odparty. Uczestniczył jeszcze w zmaganiach pod Szubinem i Mieszko-
wem.  

W 1922 roku zawarł związek małżeński w Borku Wielkopolskim. Jego żoną została Aniela                    
z Bolewickich. Wraz z żoną osiedlił się najpierw w Wolnym Mieście Gdańsku, a następnie od 1927 
roku mieszkał w budującej się Gdyni. Wychowali troje dzieci, synów Antoniego i Jerzego oraz córkę 
Barbarę. Dał się tam poznać jako gorliwy społecznik i Polak. Należał do X Okręgu Polskiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gdańsku i Gdyni, przez kilka lat był prezesem, później sekreta-
rzem tegoż Związku. Był również członkiem i sekretarzem Korporacji Kupieckiej w Gdyni oraz 
czynnym członkiem Związku Zachodniego (do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku).  

Ostrzeżony w Gdyni przez kolegów ze Związku, że jest na liście zakładników i poszukiwa-
nych osób za działalność patriotyczną na terenie Gdańska i Gdyni opuścił potajemnie w 1940 roku 
Gdynię. Zamieszkał w Łodzi, gdzie ukrywał się do listopada 1941 roku. Zdążył jeszcze w przeddzień 
wybuchu wojny wysłać żonę z dziećmi do rodziny do Borku i Gostynia. W listopadzie 1941 roku 
został aresztowany przez gestapo i przebywał w więzieniu w Łodzi do marca 1942 roku. W marcu 
tegoż roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam zakatowany w bun-
krze śmierci zginął 5 września 1942 roku.  

Stanisław Latosiński Uchwałą Rady Państwa pośmiertnie odznaczony został Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym.  
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