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Urodził się 22 września 1899 roku w Zaborowie (powiat śremski) w rodzinie chłopskiej. Syn 

Wojciecha i Jadwigi z domu Cyplik. Mając sześć i pół roku, rozpoczął naukę w szkole elementarnej 
w Doruchowie, gdzie rodzice nabyli 16 ha gospodarstwo. Jeszcze przed wybuchem I wojny świato-
wej przenieśli się na gospodarstwo w Nieparcie w powiecie gostyńskim. W wieku 16 lat podjął naukę 
w Poznaniu w warsztatach mechanicznych. 2 czerwca 1917 roku wcielony został do armii niemiec-
kiej. Od 10 marca 1918 roku jako żołnierz 29. pułku piechoty brał udział w walkach na terenie Fran-
cji, m.in. pod Soaso i Nojo. 16 sierpnia dostał się do niewoli francuskiej. W następnych miesiącach 
pracował w jednej z fabryk na południu Francji.  

24 grudnia 1918 roku jako ochotnik wstąpił do 6. pułku strzelców polskich armii gen. Józefa 
Hallera. Do kraju powrócił na początku maja 1919 roku. Od 5 maja 1919 roku aż do 11 listopada 
1920 roku walczył na froncie wschodnim jako żołnierz 47, a następnie 40. pułku piechoty. 1 maja 
1920 roku został mianowany starszym szeregowym, a w marcu 1921 roku kapralem. Do rezerwy 
został przeniesiony 2 grudnia 1921 roku. Jako rezerwista odbył ostatnie ćwiczenia wojskowe od 28 
sierpnia do 23 września 1925 roku w 3. kompanii karabinów maszynowych 55. pułku piechoty.                   
W 1922 roku został zatrudniony w charakterze leśniczego w majątku księży filipinów na Świętej 
Górze. W 1928 roku przeniósł się z Drzęczewa do Bodzewka. W 1933 roku został przeniesiony służ-
bowo do leśnictwa Wygoda w gminie Dolsk. W okresie okupacji niemieckiej i w latach powojennych 
do 1965 roku, tj. do przejścia na emeryturę pracował w tym leśnictwie.  

Zmarł 6 sierpnia 1984 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Śremie.  
Posiadał m.in. odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia PRL oraz Brązowy Medal 

Polskiego Związku Łowieckiego. 
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