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Urodził się 1 stycznia 1887 roku w Czarnicach w powiecie chojnickim. Był synem urzędnika 
Władysława i Kazimiery z Czarlińskich (?). Maturę zdał w Gimnazjum Augusty Wiktorii w Pozna-
niu, należąc jako gimnazjalista do tajnego Koła Towarzystwa Tomasza Zana. Nauki teologiczne stu-
diował w seminariach w Poznaniu i Gnieźnie. Był wtedy działaczem tajnego Związku Młodzieży 
Polskiej ,,Zet”. Święcenia kapłańskie przyjął 22 stycznia 1911 roku, po czym został wikariuszem                
w Grodzisku Wlkp., następnie w Ostrzeszowie. W 1912 roku przeniesiony został na mansjonariat                
i wikariat do parafii w Poniecu. W 1917 roku przeniesiono go na wikariat w Gostyniu, gdzie przeby-
wał w okresie powstania wielkopolskiego. W 1919 roku został proboszczem parafii Ostrowo nad 
Gopłem. Pracował tam do roku 1939. Był też wizytatorem nauki religii w szkołach powszechnych.  

Jego zainteresowania działalnością społeczną były wszechstronne, co wynika z nielicznych 
zachowanych informacji. Już podczas krótkiego pobytu na wikariacie w Grodzisku wygłosił w listo-
padzie 1911 roku publiczny odczyt w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych Historia Jagiello-
nów. W Ostrzeszowie objął w styczniu 1912 roku patronat nad aktywnym Towarzystwem Młodzieży 
Polskokatolickiej (dysponowało drużyną piłkarską, urządzało wycieczki). W maju, po przeniesieniu 
do Ponieca, został prezesem tamtejszego Towarzystwa Terminatorów pw. św. Stanisława Kostki.               
O jego predylekcjach do pracy z młodzieżą świadczy artykuł Opieka nad młodzieżą wiejską, jaki 
zamieścił w 1914 roku w pracy zbiorowej. Czynny był także w ruchu spółdzielczym w Poniecu, 
należał (np. w 1916 roku) do zarządu Spółki „Rolnik”. 

Aktywnie uczestniczył też w ruchu niepodległościowym, brał udział wraz z innymi księżmi 
w tworzeniu polskich rad ludowych w powiecie gostyńskim, czynny również wśród powstańców po 
wybuchu walk zbrojnych (nie był mianowany ich kapelanem). Był później współorganizatorem                     
i prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie nad Gopłem. Podczas pracy w tej pa-
rafii był w latach międzywojennych (m.in. w 1925 roku) członkiem rady nadzorczej Spółki „Rolnik” 
w Kruszwicy. Jednocześnie udzielał się w organizacjach rolniczych – jako prezes Kółka Rolniczego 
w Ostrowie nad Gopłem i członek Rady Powiatowej Kółek Rolniczych w Strzelnie. W Ostrowie 
założył w 1922 roku Stowarzyszenie Młodych Polek, a w 1932 roku powołał tam Parafialną Akcję 
Katolicką. Udzielał się też politycznie, będąc działaczem Narodowego Zjednoczenia Ludowego                   
i później Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR).  

Aresztowany został przez Niemców 2 listopada 1939 roku, więziony był w Inowrocławiu, od 
5 listopada w Świeciu, od 6 listopada w Górnej Grupie i od 5 lutego 1940 roku w Gdańsku-Nowym 
Porcie. Następnie przetrzymywano go kolejno w obozach koncentracyjnych: od 8 lutego 1940 roku 
w Stutthofie, od 10 kwietnia w Sachsenhausen i od 14 grudnia 1940 roku. w Dachau. Tam w wyniku 
ekstremalnych warunków zakończył życie 21 lutego 1941 roku. 
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