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Urodził się 1 listopada 1879 roku w Zimnowodzie jako syn Walentego i Marianny z domu 
Witczak. Maturę zdał 28 listopada 1901 roku w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po 
ukończeniu nauk seminaryjnych w Poznaniu i Gnieźnie przyjął święcenia kapłańskie 17 grudnia 1904 
roku i kontynuował do 1908 roku studia teologiczne w Monasterze (Munster) w Niemczech (studiów 
tych nie zakończył dyplomem). W roku 1909 skierowany został jako wikariusz do parafii Bożego 
Ciała w Poznaniu. W 1913 roku powierzono mu probostwo w Obrze. Od 1927 roku był proboszczem 
w Wirach pod Poznaniem. W kwietniu 1935 roku przeniesiono go jako proboszcza do Komornik.              
W tym samym roku mianowany został dziekanem dekanatu stęszewskiego. Podczas okupacji nie-
mieckiej aresztowany został 19 września 1939 roku. Zwolniono go 27 października, lecz nadal prze-
bywał w Komornikach. Obydwie funkcje, proboszcza i dziekana, pełnił także po 1945 roku.  

O jego działalności społecznej zachowały się nieliczne informacje. W Obrze prowadził jako 
patron Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich, w roku 1913 liczące 135 członków. Przed wy-
buchem I wojny światowej zachęcał swoich parafian do wstępowania do polskich stowarzyszeń, któ-
rych w Obrze było kilka, m.in.: Straż św. Józefa, Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich                     
i Towarzystwo Młodzieży Polskokatolickiej męskiej, powstałe w 1913 roku jego staraniem. Ponie-
waż w parafii nie było wikarego, wszystkimi stowarzyszeniami zajmował się osobiście. W czasie 
trwania wojny bywał wraz z innymi księżmi na linii frontu z pociechą religijną, opiekował się też 
rodzinami żołnierzy Polaków powołanych do wojska niemieckiego. Znamy fragmentarycznie jego 
działalność podczas powstania wielkopolskiego, kiedy utrzymywał ścisłe kontakty z jego kierownic-
twem, tak cywilnym, jak i wojskowym. Od 1919 roku zasiadał w zarządzie Banku Ludowego                       
w Obrze. W Wirach był patronem Stowarzyszenia Młodych Polek i powołał tam w 1931 roku Para-
fialną Akcję Katolicką. Taką samą organizacją zajmował się też w Komornikach. W 1931 roku pod-
pisał ogłoszony w prasie zbiorowy protest przeciwko uwięzieniu i brutalnemu traktowaniu opozycji 
parlamentarnej w Polsce. Był od 1910 roku członkiem Wydziału Historyczno-Literackiego Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i od 1935 roku członkiem Towarzystwa Miłośników Historii         
w Poznaniu.  

Zmarł 15 listopada 1954 roku. 
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