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Urodził 22 stycznia 1871 roku w Jaworach pod Borkiem w rodzinie dzierżawcy majątku, Jana, 

i Julii z domu Bitterlich. Szkołę średnią ukończył w 1890 roku w Śremie. Następnie studiował teolo-
gię w Seminarium Duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 lutego 
1894 roku, po czym został wikarym w Pleszewie, Wschowie oraz w latach 1895-1898 wikarym                     
i mansjonarzem w Środzie. W 1898 roku skierowany został jako komendarz do Żernik, a w 1902 
roku mianowano go proboszczem w Książu. W 1928-1941 był proboszczem w Wytomyślu. 

Działał w polskim ruchu wyborczym. W 1904 roku wybrano go do powiatowego komitetu 
wyborczego w Śremie, gdzie reprezentował I obwód miejski w Książu. Szczególnie ożywioną dzia-
łalność przejawiał w kampanii wyborczej do sejmu pruskiego w 1908 roku. Przemawiał na zorgani-
zowanym przez siebie 12 stycznia 1908 roku wiecu w Książu, potępiając politykę germanizacyjną. 
W różnych akcjach współpracował z ks. A. Wiśniewskim z pobliskiej parafii Mchy. Zwołali oni                    
w Książu zebranie wyborczych mężów zaufania, którym usilnie zalecali wpływanie na robotników 
rolnych, aby ci nie głosowali na swoich niemieckich chlebodawców – kandydatów na posłów. Prasa 
wzmiankowała też o przemówieniu na wiecu wyborczym w Książu  

W 1910 w ramach kampanii w wyborach uzupełniających do sejmu w okręgu średzko-śrem-
sko-wrzesińskim; wygrał tam Polak W. Trąmpczyński. Wraz z księdzem Wiśniewskim był także mę-
żem zaufania Towarzystwa Czytelni Ludowych na okręg Książ, obejmujący parafię Książ, Mchy, 
Chwałkowo i Włościcjcwki. Poza tym był prezesem kółka rolniczego w Książu. W 1902 roku zorga-
nizował wycieczkę dla członków kółka do wzorowego gospodarstwa rolnego. W latach 1907-1916 
pełnił funkcję prezesa rady nadzorczej Banku Ludowego w Książu. Był tam także patronem Katolic-
kiego Towarzystwa Robotników Polskich. W 1910 roku należał do poznańskiego komitetu organiza-
cyjnego obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. 

Aresztowany przez Niemców 6 października 1941 roku został wywieziony 30 października 
do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 28060. Wyczerpany ciężkimi warun-
kami, zmarł 19 listopada 1941 roku 
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