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Urodził się 28 marca 1891 roku w Gębicach jako syn Józefa i Jadwigi Lewandowskiej. Uczęszczał 
do Szkoły Powszechnej, a po jej ukończeniu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rol-
nego. Zmobilizowany do armii niemieckiej został 18 grudnia 1915 roku, gdzie pełnił służbę do 25 
czerwca 1916 roku. Ponownie powołany do służby wojskowej 8 stycznia 1917 roku, którą pełnił do 
8 grudnia 1917 roku. Podczas walk został ciężko ranny w okolice serca.  

Po wybuchu powstania wielkopolskiego wstąpił do oddziału powstańczego w Szkaradowie, 
na bazie którego 21 stycznia 1919 roku została utworzona kompania szkaradowska pod dowództwem 
sierżanta Józefa Kaucha. Kompania ta wchodziła w skład batalionu jutrosińskiego 1. pułku piechoty 
na powiat rawicki. Brał udział w powstaniu na odcinku rawickim. W walkach o Żołędnicę zasłużył 
się w odparciu nieprzyjaciela i wzięciu do niewoli żołnierzy niemieckich. Służbę zakończył 18 lutego 
1919 roku. Ponownie powołany do wojska 18 lipca 1919 roku – do 11. pułku strzelców wielkopol-
skich. Zdemobilizowany w stopniu szeregowego 8 października 1920 roku.  

Po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkał w Szkaradowie, gdzie prowadził gospodar-
stwo rolne. W czasie okupacji niemieckiej wysiedlono go do Janowa. Po zakończeniu wojny wrócił 
do Szkaradowa, gdzie prowadził gospodarstwo rolne, które w 1963 roku z przyczyn zdrowotnych, 
przekazał synowi Marianowi. Od 23 kwietnia 1958 roku należał do ZBoWiD oraz do chóru kościel-
nego w Szkaradowie.  
Zawarł związek małżeński w 1919 roku z Anną Organistką (1893-1969), która miała już dwoje dzieci 
z pierwszego małżeństwa: Tomasza (1912-1940) i Jana (1914-1933). Z małżeństwa z Anną miał 
dwóch synów: Edmunda (ur. 1921 roku, który zaginął bez wieści w okresie II wojny światowej)                     
i Mariana (1931-2010) oraz dwie córki: Marię i Zofię (1926-1948). 

Zmarł 8 marca 1972 roku w Szkaradowie, gdzie spoczywa na cmentarzu parafialnym. 
 Za udział w powstaniu wielkopolskim odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 
(1958) oraz mianowany w 1972 roku na stopień wojskowy podporucznika.    
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