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Urodził się 6 marca 1915 roku w Gostyniu, w rodzinie Maksymiliana, urzędnika w gostyń-

skiej cukrowni i skarbnika komitetu powiatowego Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Młodzieży 
Męskiej Wielkopolski oraz Józefiny z Tomaszewskich. W latach 1924-1934 uczęszczał do gimna-
zjum gostyńskiego, po uzyskaniu świadectwa maturalnego powołany został do służby wojskowej.             
W lipcu 1935 roku ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty w 29. pułku piechoty 
w Kaliszu. Później podjął pracę w Banku Cukrownictwa w Poznaniu i rozpoczął studia ekonomiczne 
na Wyższej Szkole Handlowej.  W latach 1936 i 1937 odbył ćwiczenia w 60. pułku piechoty w Ostro-
wie Wlkp., po nich mianowany został podporucznikiem piechoty.  

W końcu sierpnia 1939 roku zmobilizowano go do 60. pułku piechoty. Jego dalsze losy są 
nieznane, wiadomo jedynie, że 15 września widziano go w Kowlu. Dostał się do niewoli sowieckiej. 
Osadzono go w obozie w Kozielsku, skąd nadszedł do rodziny list datowany 21 listopada 1939 roku. 
Jego pobyt w obozie potwierdza też list ppor. Mieczysława Jankowskiego do rodziny w Piaskach                
z listopada 1939 roku. Wywieziony został 22 kwietnia 1940 roku na podstawie listy NKWD nr 040/2 
poz. 24. Dzięki zapiskom, które znaleziono w 1943 roku przy zwłokach trzech  oficerów z tego trans-
portu wiadomo, że pociąg odjechał ze stacji w Kozielsku około godz. 22.00, dojechał do stacji wę-
złowej w Suchiniczy. Stał tutaj do godz. 2.30 następnego dnia i rano przejechał przez Smoleńsk. 
Oficerowie z tego transportu zostali zastrzeleni w lesie katyńskim 23 kwietnia 1940 roku, zapewne 
przed południem. Komisja techniczna PCK, pracująca tutaj wiosną 1943 roku, zidentyfikowała jego 
zwłoki, oznaczyła numerem (AM) 2346 i pochowała w bratniej mogile, prawdopodobnie czwartej na 
nowo zbudowanym polskim cmentarzu wojennym. Przy zwłokach znaleziono dowód osobisty, legi-
tymację odznaki pamiątkowej dywizyjnego kursu podchorążych, legitymację Wyższej Szkoły Han-
dlowej i list nieznanego nadawcy z Poznania. 
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