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Urodził się 11 stycznia 1893 roku w Gębicach. Syn Franciszka i Marianny z domu Wal-

kowiak. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Pępowie. W latach 1914-1918 służył w armii nie-
mieckiej. Po wybuchu powstania wielkopolskiego był współorganizatorem władz powstańczych 
w Pępowie. Od 19 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu na odcinku Grupy „Leszno”. Słu-
żył w drugiej kompanii zapasowej Borowicza. Brał udział w walkach pod Pawłowicami, Ponie-
cem i Miechcinem. Powstanie zakończył w stopniu plutonowego. Uczestniczył także w walkach 
na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. Ranny, służbę wojskową zakończył 10 czerwca 1920 
roku.  

Po powrocie do Gębic zajął się uprawą roli. Od 1922 roku był członkiem Poznańskiego 
Związku Hodowców Koni. W czasie okupacji niemieckiej został wraz z rodziną wysiedlony              
z Gębic do Siedlca, a jego gospodarstwo objął Niemiec Koch. Przez rok był zatrudniony                   
w nadleśnictwie, a przez następne dwa lata pracował w gospodarstwie rolnym Grobelnego                 
w Czeluścinie, który został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Po zakończeniu działań 
wojennych w 1945 roku powrócił do Gębic na swoje gospodarstwo. Był wieloletnim wójtem 
Pępowa. Działał w radach narodowych. Był organizatorem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” i Banku Spółdzielczego. Od 20 listopada 1957 roku był członkiem pępowskiego Koła 
ZBoWiD. 13 grudnia 1971 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spo-
czynku.  

W kwietniu 1927 roku zawarł związek małżeński z Praksedą Gieszczyńską z Kuklinowa 
w powiecie krotoszyńskim. Miał cztery córki. 

Zmarł 16 stycznia 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pępowie.  
Uhonorowany był wieloma odznaczeniami: Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzy-

żem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Za-
sługi, Odznaką Powstańcowi Broni Wdzięczna Wielkopolska 1918-1919. 
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