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Urodził się 1 maja 1904 roku w Kosowie. Syn Jana i Rozalii z domu Schubert. W Siemowie 

ukończył Szkołę Elementarną. Do końca 1921 roku pracował jako robotnik rolny w majątku Kosowo. 
W 1922 roku wyjechał na Górny Śląsk i tam zatrudniony był w kopalni węgla. 25 września 1925 roku 
powołany został do czynnej służby wojskowej i wcielony do 6. pułku strzelców podhalańskich.                   
12 grudnia skierowany do Szkoły Podoficerskiej, którą ukończył 30 kwietnia 1926 roku, awansując 
jednocześnie na stopień starszego szeregowego. Następnie przeniesiony został do 2. kompanii strze-
leckiej.  

Po zwolnieniu z wojska wyjechał do Rybnika, gdzie pracował w garbarni. W 1927 roku za-
warł związek małżeński z Józefą Kowalską. W 1930 roku odbył czterotygodniowe ćwiczenia rezerwy 
w 68. pułku piechoty, a w 1933 roku sześciotygodniowe szkolenie w 56. pułku piechoty. Od 1933 do 
1939 roku pracował w gospodarstwie rolnym. 29 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do                     
8. pułku legionów w Lublinie. Z jednostką tą brał udział w kampanii wrześniowej, m.in. w walkach 
w rejonie Zamościa, Chełmna i Tomaszowa Lubelskiego. W niewoli początkowo przebywał w obozie 
w Tarnowie, skąd przetransportowany został do Stalagu IV A, a następnie do XI A, z którego                       
19 czerwca 1940 roku został zwolniony. W Niemczech pozostał na przymusowych robotach. Praco-
wał w gospodarstwie rolnym w okolicach Magdeburga.  

Do Kosowa powrócił w marcu 1946 roku. Prowadził gospodarstwo rolne, a od 1963 roku 
pracował także w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gostyniu. W 1976 roku przeszedł na emeryturę. 
Od 13 września 1976 roku był członkiem ZBoWiD. Przez trzy kadencje od 1958 roku był radnym 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostyniu Starym, a jedną kadencję w Powiatowej Radzie Narodo-
wej w Gostyniu. Ponadto przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika OSP w Kosowie oraz prezesa miej-
scowego kółka rolniczego.  

Zmarł 22 listopada 1992 roku i pochowany został na cmentarzu w Starym Gostyniu.  
Posiadał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, 

Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”, Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę „Za 
Zasługi dla Kółek Rolniczych”. 
 
 
Informacje Krystyny Stachowiak – zbiory rodzinne; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; Jan Otto, Życiorys. 


