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Urodził się 7 sierpnia 1892 roku w Krzyżankach w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i Katarzyny                     

z domu Stefaniak. W 1908 roku ukończył gimnazjum realne w Poznaniu. Postanowił został kupcem. Uczył 
się praktycznie zawodu w firmach wielkopolskich (Śrem, Poznań, Wyrzysk). Od 12 lipca 1914 roku do 25 
grudnia 1918 roku służył w armii niemieckiej. Od 24 grudnia 1914 roku jako żołnierz 20. pułku artylerii 
polowej brał udział w walkach na froncie zachodnim, m.in. pod Sommą i Verdun. 25 maja 1915 roku został 
ciężko ranny w głowę i do końca lipca przebywał w szpitalu polowym w Montmédy nad granicą belgijską. 
W końcu grudnia 1918 roku powrócił do Wielkopolski. 26 stycznia 1919 roku wstąpił do wojska. Skiero-
wany został do VII Okręgowego Szpitala Koni w Poznaniu, a 12 października przeniesiony do tworzącego 
się w stolicy Wielkopolski Bytomskiego Pułku Strzelców (oznaczonego później jako 75. pułk piechoty                
w Królewskiej Hucie), złożonego z ochotników z Górnego Śląska. Z tym pułkiem od 20 maja do 15 sierpnia 
1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim. Następnie skiero-
wany został do sztabu 23. Dywizji Piechoty. 6 marca 1923 roku przeniesiono go do rezerwy.  

12 października 1922 roku zawarł związek małżeński z Felicją ze Szczypiorowskich. Miał dwoje 
dzieci (Danuta, Eugeniusz). Mieszkał z rodziną w Poznaniu. Był urzędnikiem w Zarządzie Miasta, w admi-
nistracji gazowni. W 1930 roku odbył ćwiczenia wojskowe w 58. pułku piechoty. Był członkiem Poznań-
skiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP (leg. nr 15/1296). W lipcu 1939 roku jako podporucznik re-
zerwy kadry oficerskiej Okręgu VII w Poznaniu przydzielony został do X Komisariatu Policji w Poznaniu. 
We wrześniu 1939 roku jego losy są nieznane. W niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do niewoli 
radzieckiej. Przetrzymywany był w obozie w Kozielsku. Stąd rodzina otrzymała od niego list z datą 29 
listopada 1939 roku. Z obozu wywieziony został 17 kwietnia 1940 roku (lista NKWD nr 032/4 poz. 57 z 14 
kwietnia) i rozstrzelany w lesie katyńskim. 
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