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 Ks. Maksymilian Grochowski urodził się 
w Borzechowie (na Kociewiu, koło 
Zblewa) 12 grudnia 1869 roku.  

 Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do 
Seminarium Duchowego w Pelpinie.  

 Święcenia kapłańskie przyjął 24 marca 
1897 roku.  

 Pracował w parafii w Oksywiu, Godzi-
szewie, a w 1906 roku pełnił obowiązki 
administratora parafii w Wielkim Lutowie. 
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 W 1907 roku został proboszczem parafii w 
Głubczynie.  

 1 marca 1920 roku w Krajence stanął przed 
Międzynarodową Komisją Graniczną. W 
imieniu swoim, jak i Polaków szykanowa-
nych przez urzędników pruskich domagał 
się o przyłączenie Ziemi Złotowskiej do 
Polski. Gdy to nie przyniosło skutku, pozo-
stał w parafii i zachęcał innych, aby nie 
opuszczali ziemi ojców. 
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 „Rycerz sprawy polskiej”, gdyż tak nazy-
wano ks. Grochowskiego, został prezesem 
Polsko-Katolickiego Towarzystwo Szkol-
nego na obwody rejencyjne w Pile i Kosza-
linie. Funkcję tę pełnił od założenia Towa-
rzystwa w 1925 roku, aż do września 1939 
roku.  

 Przyczynił się do uruchomienia 29 szkół 
polskich w V Dzielnicy skupiających ok. 
1500 dzieci polskich. 

4   



 W Głubczynie nie było szkoły polskiej, 
więc ks. Grochowski wykupił grunt  

    i wybudował na nim szkołę. Jej otwarcie 
nastąpiło 20 października 1930 roku.  

 

 Aby szkoła miała zapewnioną liczbę 
uczniów, a przez to mogła prawidłowo 
funkcjonować, sprowadził do swej parafii 
wielodzietne rodziny polskie i zapewnił 
im mieszkanie i pracę. 
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 Patronował również Towarzystwu 
Ludowemu i Polsko-Katolickiemu 
Towarzystwu Młodzieży w Podróżnej  

    i Głubczynie.  

 Organizował zespoły teatralne i chóry, 
kursy przysposobienia rolniczego, liczne 
wycieczki do kraju. Dbał o rozwój sieci 
bibliotek ludowych.  

 Najbardziej zaangażowanych działaczy 
kultury narodowej na swój koszt wysyłał 
na kursy organizowane w Polsce. 

6   



7   



 Wziął pod swoją opiekę kościół w Podró-
żnej, gdyż po wyznaczeniu granicy 
polsko-niemieckiej w 1920 roku probow-
stwo tej parafii znalazło się po stronie 
polskiej (w Bługowie). 
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 Nie chciał, aby kościół był terenem walk 
politycznych, lecz miejscem jak najdosko-
nalszej Służby Bożej, którą pełnił z poświę-
ceniem zarówno dla katolików polskich,  

    jak i niemieckich. Wszelkie ogłoszenia, 
Ewangelie, a czasem nawet kazania, zwła-
szcza podczas ważnych liturgicznych  uro-
czystości, wygłaszał zarówno w języku 
polskim jak i niemieckim; drogę krzyżową 
odprawiał przed sumą dla Polaków, a po 
sumie dla Niemców; za dusze zmarłych 
Polaków modlił się po polsku, a za dusze 
Niemców po niemiecku. 9   



 Po śmierci ks. dr. Bolesława Domańskiego,  
 nie zważając na rozszalały terror hitlerow-

ski, przejął w kwietniu 1939 roku obowiązki 
prezesa V Dzielnicy Związku Polaków w 
Niemczech z siedzibą w Złotowie. 
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Po prawej: Ks. Maksymilian Grochowski, a za Nim nauczycielka Maria Zientara-
Malewska; po lewej: prezes ZPwN ks. dr Bolesław Domański, a za Nim inspektor 
szkolny Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Szkolnych Józef Mozolewski       
oraz  (w okularach) dyrektor Katolickiej Szkoły Polskiej w Złotowie Juliusz Zieliń-  
ski; między nimi uczennice tejże szkoły (1937). Źródło: Wikipedia 2013. 
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 1 września 1939 roku został aresztowany  
  i osadzony w więzieniu złotowskim,  
 a następnie w obozie przejściowym dla 

polskich jeńców cywilnych „Albatros”  
 w Pile.  

 Skatowanego księdza przejęła z rąk 
Gestapo pani Helena Jasińska z Piły  

 i umieściła w szpitalu sióstr elżbietanek  
 w Tucznie. Tam też zmarł 7 listopada  
 1939 roku.  
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 Po skromnym nabożeństwie żałobnym, 
szczątki ks. M. Grochowskiego w taje-
mnicy złożono przy kościele, w pobliżu 
dzwonnicy. Zabroniono, aby w tych 
uroczystościach uczestniczyli parafianie  

 z Głubczyna i Podróżnej. 
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 Dopiero po wojnie, 9 listopada 1947 roku, 
urządzono godny ceremoniał żałobny, 
połączony z ekshumacją zwłok.  

 W 1957 roku na Jego grobie w Głubczynie 
przy kościele Świętej Trójcy wzniesiono 
pomnik, na którym są umieszczone wize-
runki Orła i Rodła. Tablica pomnika zosta-
ła odnowiona w 1996 roku. 
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Ks. Mieczysław Grochowski jest patronem 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie. 
Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się w 

dniu 12 czerwca 1982 roku. 
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Autor prezentacji:  

Marcin Iwasiuk  
Parafia p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie, uczeń Technikum Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile  
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Opieka merytoryczna:  

mgr Wiktor Penkała  
nauczyciel, w latach 1970–1989 dyrektor Szkoły Podstawowej w Głubczynie 
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