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Urodził się 7 lutego 1895 roku w Krobi jako syn Franciszka Xawerego i Stanisławy z domu 

Polaszek. Pochodził z rodziny o głębokich korzeniach patriotycznych. Do szkoły powszechnej 
uczęszczał w Krobi. Następnie uczył się w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, które ukoń-
czył w 1915 roku. 8 czerwca 1915 roku został powołany do armii niemieckiej. Wcielono go do                       
9. pułku grenadierów. Służbę kontynuował w 2. pułku grenadierów.  

28 grudnia 1918 roku wziął udział w przejmowaniu Poznania z rąk pruskich. Następnie jako 
kapral zgłosił się do Komendy Powstańczej w Krobi. Był współorganizatorem i dowódcą oddziału 
miejscowej Straży Ludowej. Do 17 stycznia 1919 roku kilkakrotnie prowadził oddziały powstańcze 
w rejon Miejskiej Górki. Od 18 stycznia był dowódcą drużyny, potem kompanii na odcinku poniec-
kim i pawłowickim Grupy „Leszno”. Oddział składał się ze skautów i członków Towarzystwa Spor-
towego „Sokół” – głównie byłych żołnierzy armii niemieckiej. Po zakończeniu powstania pozostał 
w wojsku.  

Od lutego 1919 roku służył w 5. kompanii 2. batalionu 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich.  
4 kwietnia 1919 roku mianowany został podporucznikiem. W październiku pełnił funkcję oficera 
łącznikowego w sztabie 2. Dywizji Strzelców Wielkopolskich, a od 1 listopada 1919 roku do 30 lipca 
1920 roku w 6. pułku strzelców wielkopolskich (późniejszy 60. pułk piechoty). Następnie służył                 
w 157. pułku piechoty jako dowódca plutonu. 27 października 1920 roku awansowany został na sto-
pień porucznika. W końcu lipca 1921 roku bezterminowo urlopowano go z wojska (podjął studia). 
25 stycznia 1925 roku ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim i uzyskał dyplom magistra nauk 
prawnych. Po studiach podjął pracę jako asesor sądowy w Wolsztynie. 26 marca 1928 roku został 
mianowany sędzią powiatowym w Wolsztynie.   

Zmarł 9 stycznia 1934 roku. Został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Krobi.  
Odznaczony był m.in. Medalem Niepodległości. 
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