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Weteran

Wojny obronnej 
1939 roku
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Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN poszukuje, bada, ewidencjonuje i otacza 
opieką groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 
Na przełomie 2020 i 2021 r. pracownicy OBUWiM IPN w Gdańsku przeprowadzili remont 
nagrobka weterana Tadeusza Jakubiaka.
Jeżeli znasz miejsca, w których spoczywają nasi bohaterowie – wypełnij wniosek ze strony 
www.ipn.gov.pl i prześlij do właściwego Oddziału IPN.



TAdeusz JAKUBIAK
Obrońca Ojczyzny w 1939 roku
urodził się 16 sierpnia 1916 r. w miejscowo-
ści Wonorze (pow. inowrocławski) jako syn 
Szczepana i Wiktorii.

W marcu 1939 r. został powołany do czyn-
nej służby wojskowej w szeregach 59. Pułku 
Piechoty w Inowrocławiu. Pod koniec lipca 
wraz z towarzyszami broni budował umoc-
nienia. 

Od 1 września 1939 r., gdy wojska Rzeszy 
Niemieckiej napadły na Polskę, bronił nie-
podległości ojczyzny przechodząc szlak bo-
jowy od Bydgoszczy poprzez Gniewkowo, aż 
pod Modlin. 

W trakcie bitwy nad Bzurą, trwającej od 9 
do 22 września, został ranny. Jak podał w swo-

im życiorysie, umieszczono go w szpitalu w Warszawie, a następnie w Łodzi, skąd został 
zwolniony w listopadzie 1939 r. W innych źródłach znajduje się informacja, że leczył się 
do października 1939 r. w szpitalu na Błoniach k. Warszawy. Następnie został skierowany 
przez okupanta na przymusowe roboty w niemieckim gospodarstwie. 

Po zakończeniu II wojny światowej pracował jako robotnik rolny. 

W 1989 r. Tadeusz Jakubiak został uhonorowany medalem „Za Udział w Woj-
nie Obronnej 1939”, a rok później medalem „Zwycięstwa i Wolności 1945 r.”. 

Zmarł 29 września 1994 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym Para-
fii pw. św. Michała Archanioła w Brudni.

Grobem Tadeusza Jakubiaka opiekują się uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Ośniszczewku. W 2020 r. mogiła została wpisana do prowadzonej przez Insty-
tut Pamięci Narodowej ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodle-
głość Polski. Od tego momentu grób bohatera znajduje się pod opieką Państwa 
Polskiego.

Oprac. Regina Dąbkowska
OBUWiM IPN w Gdańsku


