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Urodził się 2 stycznia 1909 roku w Oberhausen, w Westfalii, syn Stanisława. Uczęszczał do 
Seminarium Nauczycielskiego w Krotoszynie, w którym zdał egzamin dojrzałości 15 czerwca 1928 
roku, uzyskując uprawnienia nauczyciela tymczasowego w publicznych szkołach powszechnych. Był 
nauczycielem w Ligocie w powiecie krotoszyńskim, a następnie w Piaskach. Był żonaty. Obowiąz-
kową służbę wojskową odbywał od 15 sierpnia 1931 roku do 30 czerwca 1932 roku w Szkole Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, po której został wcielony do 70. pułku piechoty w Ple-
szewie. W tym pułku odbył praktykę i ćwiczenia w 1933 roku, po których dowódca pułku złożył do 
Ministra Spraw Wojskowych wniosek nominacyjny na stopień podporucznika. Awans otrzymał                 
11 marca 1935 roku ze starszeństwem od 1 stycznia 1934 roku. Następne ćwiczenia w macierzystym 
pułku odbył w latach 1935 i 1937 na stanowisku dowódcy plutonu piechoty. Prawdopodobnie po tych 
ostatnich ćwiczeniach został przeniesiony do 56. pułku piechoty w Krotoszynie.  

Jego losy we wrześniu 1939 roku są nieznane. Dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzy-
mywany w obozie w Kozielsku. Wywieziono go 11 kwietnia 1940 roku na podstawie listy NKWD 
Nr 022/2 poz. 37 datowanej 9 kwietnia 1940 roku. Z notatek znalezionych przy zwłokach oficerów 
wiezionych tym samym transportem wiadomo, że 11 kwietnia o godz. 12.00 jeńcy byli załadowani 
na stacji w Kozielsku do wagonów. Pociąg ruszył dopiero o godz. 19.30, jechał całą noc i około godz. 
11.00 dotarł do Smoleńska. Tutaj postój trwał cały dzień. Około godz. 22.00 oficerowie dostali pierw-
szy posiłek, zimną zupę z kaszą. Drugą noc spędzili w wagonach. Następnego dnia, 13 kwietnia 1940 
roku, odprawiono transport do stacji w Gniezdowie, skąd przewożono ich kolejno autobusem do lasu 
katyńskiego i tutaj natychmiast rozstrzeliwano. 
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