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Urodził się 13 lipca 1877 roku w Ostrowie Wlkp. Był synem kuśnierza (brakuje bliższych 
informacji o rodzicach, poza tym, iż matka była z domu Wlazło). Maturę zdał w 1901 roku w gim-
nazjum ostrowskim, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłań-
skie przyjął 17 grudnia 1904 roku. Od 1905 roku przebywał na wikariacie w filialnej do Kotłowa 
Chynowej, gdzie wybudował plebanię.  

W 1907 roku przeniesiony został do Wielkich Strzelec, gdzie proboszczem był jego wuj 
ksiądz Jan Chryzostom Wlazło. Pod jego okiem „nabył prawdziwego stylu kapłańskiego” i gotowości 
do wszelkich posług duszpasterskich. Szczególnie poświęcał się pracy wśród dzieci, co zachowali              
w pamięci parafianie. Udzielał się w tym czasie w Towarzystwie Czytelni Ludowych, wybrany po-
nownie w styczniu 1913 roku do Komitetu TCL powiatu gostyńskiego. 

W 1915 roku został administratorem i następnie prepozytem w Kotłowie, gdzie był też nota-
riuszem dekanalnym. Zaraz po I wojnie światowej dobudował do kościoła wysoką wieżę, dzięki 
czemu położona na wzgórzu świątynia w Kotłowie widoczna jest z oddali. Obsługiwał wtedy sam 
dużą, liczącą 6000 dusz parafię, wraz z późniejszą parafią Kaliszkowice. 1 czerwca 1925 roku otrzy-
mał probostwo w Krzywiniu. W 1932 roku został dziekanem dekanatu gostyńskiego.  

Jako proboszcz krzywiński pracował społecznie w polskich spółkach oszczędnościowo-kre-
dytowych. W 1916 roku został wybrany prezesem rady nadzorczej Towarzystwa Pożyczkowego, po 
zmianie nazwy Banku Ludowego w Mikstacie, i wyboru tego dokonywano w następnych kadencjach 
3-letnich, a w 1925 roku został dyrektorem tej instytucji. Był ponadto od 1925 roku (lub wcześniej) 
wiceprezesem rady nadzorczej Banku Ludowego w Krzywiniu. Był organizatorem ruchu młodzieży 
katolickiej w parafii. W 1923 roku założył w Krzywiniu Stowarzyszenie Młodych Polek (późniejsze 
KSMŻ), będąc jego patronem.  

W 1933 roku należał do współorganizatorów Zlotu Okręgu Kościańskiego SMP w Krzywiniu, 
przy udziale około 800 Młodych Polek. Opiekował się też SMP męskim (KSMM), istniejącym od 
1911 roku w Krzywiniu. W 1932 roku powołał Parafialną Akcję Katolicką w Krzywiniu. Od 1930 
roku był członkiem poznańskiego Towarzystwa Miłośników Historii. 

Podczas okupacji zmuszony przez Niemców do opuszczenia parafii, udał się do Generalnego 
Gubernatorstwa, gdzie przebywał w diecezjach sandomierskiej i częstochowskiej. Po wojnie wrócił 
do parafii krzywińskiej, podejmując obowiązki duszpasterskie.  

Zmarł po krótkiej chorobie w szpitalu w Śmiglu 9 stycznia 1954 roku. Pochowany został                  
w Krzywiniu. 
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