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GRUSZCZYŃSKI LEONARD (1898-1940) 
 
 
 

Urodził się 23 września 1898 roku. Był synem Władysława. W 1911 roku ukończył szkołę 
powszechną. Z wojska wyszedł w stopniu kaprala i 1 listopada 1923 roku został przyjęty do służby 
w Policji Państwowej. Na stopień starszego posterunkowego awansowano go 1 stycznia 1925 roku. 
W 1929 roku ukończył 5-miesięczny kurs dla szeregowych policji w Sosnowcu z wynikiem dosta-
tecznym. 2 września 1932 roku został przeniesiony z policji województwa poznańskiego do woje-
wództwa poleskiego.  

7 grudnia 1933 roku ponownie znalazł się w województwie poznańskim. Otrzymał przydział 
do posterunku w Borku, na stanowisko zastępcy komendanta. W 1935 roku ukończył specjalny kurs 
dla komendantów posterunków w Warszawie z wynikiem dodatnim. Był kawalerem. Jego losy we 
wrześniu 1939 roku są nieznane. Razem z policją z Wielkopolski ewakuował się na wschód. Policjant 
z posterunku w Borku (nazwisko nieznane), który uniknął niewoli sowieckiej i w październiku wrócił 
do domu, opowiadał, że razem z Gruszczyńskim znajdowali się od 20 do 21 września na terenach 
południowo-wschodniej Polski. Namawiał go, aby z nim razem kierował się na południe, gdyż znając 
dobrze bolszewików, nie chce dostać się do niewoli. Gruszczyński jednak pozostał.  

Dostał się do niewoli i został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Z obozu wywieziono go na 
podstawie listy transportowej NKWD nr 038/3 poz. 56 z 20 kwietnia 1940 roku i zastrzelony w piw-
nicy budynku zarządu obwodowego w Kalininie (obecnie Twer). Jego ciało wrzucono do zbiorowego 
dołu we wsi Miednoje. Mieszkał w Borku z matką i siostrą, Reginą. 
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