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Urodził się 23 sierpnia 1879 roku w Rokosowie w rodzinie właściciela gospodarstwa rolnego 
Franciszka i Marii z domu Stachowskiej. Podczas nauki w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Po-
znaniu należał do Towarzystwa Tomasza Zana, tajnej organizacji uczniowskiej. Po zdaniu matury 
(28 lutego 1901 roku) i odbyciu studiów seminaryjnych przyjął 17 grudnia 1904 roku święcenia ka-
płańskie. Pierwszą placówką jego pracy duszpasterskiej były Pniewy, gdzie przez trzy lata był wika-
riuszem. Od 1 stycznia 1908 roku posługiwał jako wikary w Lwówku, a w roku 1912 został komen-
darzem w Kolniczkach (dekanat nowomiejski). 21 grudnia 1914 roku otrzymał kanoniczną instytucję 
na beneficjum proboszczowskie w Czerminie, gdzie m.in. pełnił w latach międzywojennych obo-
wiązki notariusza dekanalnego i powiatowego inspektora nauki religii.  

Z niedatowanej opinii landratury w Szamotułach wynika, iż na wikariacie w Pniewach rozwi-
jał działalność społeczną ograniczoną jednak umiarkowaną postawą polityczną proboszcza ks. Win-
centego Miśkiewicza. Zyskał wówczas u władz pruskich opinię „bez wątpienia przekonanego Po-
laka”. Podczas pobytu na wikariacie w Pniewach był członkiem organizacji „Straż”. Będąc wikarym 
w Lwówku, uczestniczył w polskich akcjach wyborczych, m.in. na zebraniu przedwyborczym                  
(10 maja 1908 roku) postulował utworzenie polskiego związku wyborczego w powiecie nowotomy-
skim. Ponadto stał na czele Towarzystwa Przemysłowego w Lwówku i pełnił obowiązki wicepatrona 
KTRP. Udzielał się także w TCL na terenie powiatu nowotomyskiego, m.in. powierzono mu obo-
wiązki sekretarza na powiatowym zebraniu (2 lutego 1908 roku). Był kolektorem Towarzystwa.  

Podczas ponad dwuletniego administrowania parafią w Kolniczkach działał w Towarzystwie 
Naukowej Pomocy, m.in. na zebraniu w Jarocinie (grudzień 1913 roku) wygłosił odczyt „Pomoc 
naukowa a inteligencja”. W 1913 objął prezesurę miejscowego Kółka Rolniczego oraz przyjął obo-
wiązki członka rady nadzorczej Banku Ludowego w Mieszkowie. Będąc proboszczem w Czerminie, 
już w okresie międzywojennym prowadził aktywną działalność w zakresie propagowania oświaty 
rolniczej. Objął prezesurę i bardzo ożywił działalność miejscowego Kółka Rolniczego, pełnił także 
obowiązki wicepatrona kółek rolniczych na powiat pleszewski, prezesa Powiatowego Towarzystwa 
Kółek Rolniczych na powiat jarociński oraz zastępcy członka Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kółek Rolniczych. W Czerminie założył w 1935 roku parafialną Akcję Katolicką 

Zmarł 11 maja 1940 roku w szpitalu w Pleszewie. Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Czerminie.  
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