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Kolejny bohater wpisany do ewidencji grobów weteranów
– Józef Grubczyński

Decyzją prezesa IPN do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i
niepodległość Polski został wpisany grób powstańca wielkopolskiego Józefa
Grubczyńskiego.
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Józef Grubczyński urodził się 23 XI 1895 r. we wsi Nadjeziorze w powiecie szubińskim. W
latach 1902-1910 uczęszczał do niemieckiej Szkoły Powszechnej we wsi Wieszki. Od 22 X
1906 do 12 II 1907 r. brał udział w strajku o Polską Szkołę. Z tego powodu razem z bratem
doznał obrażeń w wyniku pobicia. Musiał udać się do lekarza i Inspektora Szkolnego, który
nie wystawił świadectwa zalecając zaprzestanie strajku. Z tego względu przez 14 dni nie
uczestniczył w zajęciach lekcyjnych. Po ukończeniu szkoły pomagał rodzicom w pracach na
gospodarstwie.

W 1915 r. został powołany do wojska niemieckiego walcząc na froncie francuskim. Ranny w
lipcu 1918 r. został skierowany do szpitala w Bydgoszczy. Nie dochodząc do pełni zdrowia
dostał się do kompanii rekonwalescentów do koszar przy ul. Zygmunta Augusta. Podczas
tworzenia w listopadzie 1918 r. Rad Robotniczo-Żołnierskich udało się Józefowi
Grubczyńskiemu zorganizować kilka karabinów maszynowych i amunicję, które
przechowywał u zaufanych osób.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości opuścił koszary udając się do rodzinnego
Janowa, gdzie brał udział w demobilizowaniu niemieckich żołnierzy. Od 27 XII 1918 do 18 II
1919 r. uczestniczył z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim walcząc w kompani
Samoklęskiej pod dowództwem Pawła Kolańczyka i w kompanii Szubińskiej pod dow.
Hieronima Gralewskiego o miejscowości Paterek, Wieszki, Samoklęski, Rynarzewo, Szubin,
Kcynia. Awansowany do stopnia podporucznika. Następnie w ramach 58. Pułku Piechoty
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej walcząc w bitwach pod Mińskiem, Bobrujskiem
nad Berezyną.

Został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (22.12.1969 r.) oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
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Polski (2001 r.). Otrzymał także Odznakę Honorową za walkę o szkołę polską w 1906/1907
r. (10.03.1939 r.), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918/1921 oraz Medal Niepodległości
(17.03.1938 r.).

Józef Grubczyński został pochowany na cmentarzu parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe
w Osówcu pod Bydgoszczą.

Decyzją Prezesa IPN grób Józefa Grubczyńskiego został wpisany do ewidencji grobów
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod nr 1652.


