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Urodził się 21 grudnia 1900 roku w Szelejewie w rodzinie chłopskiej. Syn Piotra i Zuzanny  

z domu Grześkowiak. Posiadał wykształcenie średnie. Wcielony do armii niemieckiej brał udział                
w walkach końcowej fazy I wojny światowej. Od 27 grudnia 1918 roku był członkiem oddziału 
Straży Ludowej, a od 7 stycznia jako ochotnik uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na odcinku 
Grupy „Leszno”. Od 14 lutego 1919 roku służył w 3. pułku strzelców wielkopolskich (późniejszy 57. 
pułk piechoty). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu kontynuował służbę 
wojskową jako żołnierz zawodowy w 57. pułku piechoty (do 1922 roku), a następnie w 76. pułku 
piechoty.  

W 1923 roku w Grodnie zawarł związek małżeński z Marianną Dudzicz. W 1939 roku brał 
udział w kampanii wrześniowej. W końcu września dostał się do niewoli radzieckiej. Wywieziono 
go do obozu pracy na Półwysep Kola w rejonie Murmańska. Po ogłoszeniu amnestii w ZSRR w 1941 
roku wstąpił w szeregi tworzącego się Wojska Polskiego gen Władysława Andersa. Następnie z II 
Korpusem, jako żołnierz batalionu sztabowego, przemierzył cały szlak bojowy. Brał udział w bitwie 
o Monte Cassino, Bolonię i Ankonę. Po zakończeniu działań wojennych znalazł się na Wyspach 
Brytyjskich. Posiadał stopień chorążego.  

Po rozwiązaniu Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii podjął decyzję powrotu do kraju. Od 
1947 roku mieszkał w Gostyniu. Początkowo pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 
stanowisku inspektora, a w ostatnich latach swego życia był kierownikiem działu handlowego Miej-
skiego Handlu Detalicznego. Od 15 marca 1958 roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD.  

Zmarł 20 września 1959 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
Odznaczony był m.in. Krzyżem Zasługi z mieczami, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, 

Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Italii, Medalem Obrony Imperium Brytyjskiego, Gwiazdą za 
Wojnę 1939-1945, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945.  
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