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Urodził się 3 listopada 1895 roku w Bojanicach w powiecie leszczyńskim, w rodzinie robot-

niczej. Syn Marcina i Konstancji z domu Pendyjas. Od 1901 roku mieszkał w Gostyniu, gdzie uczęsz-
czał do szkoły elementarnej. Po jej ukończeniu wyjechał do Westfalii, gdzie w wieku 15 lat podjął 
pracę w kopalni węgla. Tu zastała go I wojna światowa. 3 maja 1915 roku wcielony został do armii 
niemieckiej i do 22 listopada 1918 roku kolejno służył w 67., następnie 173. i 30. pułku piechoty. Po 
przeszkoleniu skierowany na front zachodni i od 30 czerwca 1915 roku brał udział w walkach na 
terenie Szampanii i Flandrii.  

28 lipca 1916 roku został ranny w lewą dłoń i od 3 do 17 sierpnia tegoż roku przebywał                      
w szpitalu w Heidelbergu w Niemczech. Następnie 1 czerwca 1917 roku skierowany został na front 
rosyjski, gdzie brał udział m.in. w walkach w rejonie Lwowa. W końcu września (28 września 1917 
roku) przeniesiony został na front zachodni, gdzie przebywał aż do 20 listopada 1918 roku. Po po-
wrocie do kraju jako ochotnik od 21 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim, m.in. 
w walkach pod Lesznem. Po zwycięskim powstaniu służbę wojskową kontynuował w 6. pułku strzel-
ców wielkopolskich (60. pułk piechoty), z którym uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Brał 
udział w wyprawie kijowskiej, w walkach na terenie Białorusi, w odwrocie pod Warszawę. 8 sierpnia 
1920 roku został przeniesiony do 59. pułku piechoty.  

Rezerwistą stał się z dniem 24 listopada 1920 roku. W rok później zawarł związek małżeński 
z Józefą Juszczak z Grabonoga i z rodziną zamieszkał w Piaskach. W okresie międzywojennym pra-
cował jako robotnik w różnych przedsiębiorstwach, a po zakończeniu II wojny światowej w cukrowni 
w Górze Śląskiej. Był członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków, a po II wojnie światowej 
organizacji ZBoWiD. 15 kwietnia 1991 roku został awansowany do stopnia podporucznika w stanie 
spoczynku.  

Zmarł 18 czerwca 1992 roku. Pochowany został na cmentarzu w Górze Śląskiej.  
Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Po-

wstańczy, Brązowy Krzyż Zasługi, Odznakę Grunwaldzką oraz odznakę „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Leszczyńskiego” (10 stycznia 1984). Ponadto odznaczony był niemieckim Krzyżem Żelaznym 
II klasy.  
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