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  Urodził się 3 stycznia 1895 roku w Skoraszewicach jako syn Tomasza i Józefy z domu Micha-
lak. Miał ośmioro rodzeństwa, starszy brat Stanisław poległ w I wojnie światowej. Od szóstego roku 
życia chodził do szkoły. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej w Skoraszewicach. Następnie 
uczył się zawodu piekarza. W styczniu 1915 roku został powołany do armii niemieckiej. 18 sierpnia 
1917 roku z powodu zatrucia gazem zwolniono go z wojska i uznano za niezdolnego do służby.                      
12 września 1917 roku zgłosił się do Bezirks-Kommando Rawicz i został tego samego dnia skiero-
wany do 4. kompanii batalionu garnizonowego Posen 1, gdzie przebywał do 28 grudnia 1918 roku. 
W początku stycznia zorganizował oddział powstańczy w Skoraszewicach, z którym wyruszył do 
Miejskiej Górki. Następnie został wcielony w szeregi 11. pułku strzelców wielkopolskich. Brał udział 
w walkach pod Rawiczem i Zdunami, m.in. w odbiciu Słupi Kapitulnej 14 stycznia 1919 roku. Jego 
pierwszymi dowódcami byli: Stanisław Kamiński (zginął 4 lutego 1919 roku) i chorąży Edward Zaj-
del. W okresie międzywojennym pozostał w wojsku, służył w stopniu starszego sierżanta w 55. pułku 
piechoty w Lesznie, później w jego trzecim batalionie w Rawiczu. W październiku 1939 roku Niemcy 
aresztowali go w Rawiczu. Więziony był w Rawiczu, Poznaniu, Wronkach i Śremie. Zamordowany 
został 18 sierpnia 1941 roku przez ścięcie gilotyną w więzieniu policyjnym na ulicy Młyńskiej                      
w Poznaniu.  

     W 1924 roku wstąpił w związek małżeński z Jadwigą z domu Heinze (1900-1998). Miał pię-
cioro dzieci: Waleriana (ur. 1924), Tadeusza (ur. 1926), Zdzisławę (ur. 1930), Marię (ur. 1937)                      
i Jolantę (ur. 1939). Mieszkał w Rawiczu na ulicy Królowej Jadwigi 1. Odznaczony był Krzyżem 
Walecznych i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. 
 
 
Biogram sporządzono na podstawie: Akt urodzenia nr 2/1895 USC Krobia, Dowód zastępczy za czas służby w b. armii 
niemieckiej od 18 sierpnia 1917 do 28 grudnia 1918 r., Kwestionariusz Komisji Krzyża i Medalu Niepodległości dla prac 
niep. w Wielkopolsce. Akt zgonu nr 3441/41/Poznań (odpis z 12.08.1963 r.), htps://straty.pl [Dostęp 1 marca 2021 roku]. 


