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Urodził się 5 sierpnia 1912 roku w Posadowie. Syn Franciszka i Apolonii z domu Glura.                      

W 1926 roku ukończył szkołę powszechną. Czynną służbę wojskową odbył w latach 1934-1935                  
w Gnieźnie, w 17. pułku artylerii lekkiej. 1 października 1934 roku skierowany został do Szkoły 
Podoficerskiej w 7. batalionie telegraficznym w Poznaniu. Po jej ukończeniu, w stopniu bombardiera 
w lutym 1935 roku, powrócił do macierzystej jednostki. 6 sierpnia przeniesiony został do rezerwy. 
W sierpniu i we wrześniu 1938 roku obył ćwiczenia rezerwy w 25. pułku artylerii lekkiej w Kaliszu, 
w plutonie łączności. 20 września awansowany został na kaprala. 20 sierpnia 1939 roku zmobilizo-
wany został do 25. pułku artylerii lekkiej i wcielony do plutonu łączności jako dowódca patrolu tele-
fonicznego.  

Z trzecim batalionem wspierającym 29. pułk strzelców kaniowskich brał udział w kampanii 
wrześniowej. Jego szlak bojowy wiódł przez Olędry k. Turku, Uniejów, Bzurę i Puszczę Kampino-
ską, gdzie 19 września wzięty został do niewoli niemieckiej. Początkowo przebywał w obozie jeniec-
kim, usytuowanym w parku w Rawie Mazowieckiej, a po dwóch tygodniach umieszczony w Skier-
niewicach. 7 października został zwolniony z obozu. W Posadowie, w czasie okupacji niemieckiej 
pracował u Niemca. 27 września 1941 roku w Krobi zawarł związek małżeński z Marianną Chudą.  

Po wojnie kontynuował naukę. Jako eksternista 12 lipca 1947 roku ukończył Państwową Śred-
nią Szkołę Rolniczą, a 14 lipca 1957 roku Komisja Kwalifikacyjno-Egzaminacyjna przy Wyższej 
Szkole Rolniczej w Poznaniu nadała mu stopień inżyniera rolnictwa. W 1951 roku wraz z rodziną 
przeniósł się do Gostynia. Ponad 20 lat pracował w radach narodowych: w Wydziale Rolnictwa, Bu-
dżetowo-Gospodarczym, Organizacyjno-Prawnym, a także na stanowisku Zastępcy Przewodniczą-
cego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu. W latach 1970-1973 zatrudniony był na 
stanowisku zastępcy dyrektora do spraw mechanizacji w Państwowym Ośrodku Maszynowym, a od 
28 sierpnia 1973 roku w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych. 1 listopada 1975 roku przeszedł 
na emeryturę.  

Członek Stronnictwa Ludowego, a następnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Uczestni-
czył w realizacji reformy rolnej w powiecie gostyńskim, m.in. w parcelacji majątku Ziółkowo i Dą-
brówka. W latach trzydziestych XX wieku i po II wojnie światowej był jednym ze współorganizato-
rów kół Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1957 roku uczestniczył w organizowaniu kółek 
rolniczych oraz Powiatowego Związku w Gostyniu. Od 3 lutego 1955 roku był członkiem Stowarzy-
szenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa. Od 1973 roku członek ZBoWiD.  

Zmarł 23 lutego 2001 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
Posiadał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (30.04.1974), Złoty Krzyż 

Zasługi (1964), Brązowy Krzyż Zasługi (1954), Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1983), 



Medal 30 i 40-lecia PL (1974-1984), Medal „Zwycięstwa i Wolności 1945” (1976), Brązowy Medal 
„Za Zasługi dla Ruchu Ludowego”.  
 
 
Informacje: Krzysztof Majewski – zbiory rodzinne; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Gostyń. Ankieta personalna ZBoWiD; książeczka wojskowa Seria C, nr 0456378 RKU Rawicz 
(16.11.1949). 


