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Od autorki 

 

Konkurs historyczny pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach 

SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy.”, którego X edycja przypada        

w tym roku jest idealny dla tych, którzy pasjonują się historią swojego środowiska 

związanego z miejscem zamieszkania. Cel, jaki stawia uczestnikom, to nie tylko 

kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy 

Polskiego Państwa Podziemnego, ale przede wszystkim zachęcenie do podejmowania 

samodzielnych badań. Święty Jan Paweł II przemawiając 9 czerwca 1987 roku 

do przedstawicieli świata nauki powiedział: „…»dzisiaj« nie podobna oddzielić od »wczoraj«. 

Naród żyje wciąż całą swoją historią. I Kościół w Narodzie też. I proces ten nie jest 

zakończony.”1 Nie podobna odciąć się od korzeni, z których wyrastamy. Ważna jest pamięć    

o historii Ojczyzny, a zwłaszcza tej „małej”. 

Serdecznie dziękuję księdzu profesorowi Franciszkowi Greniukowi, że zgodził się         

na nasze spotkanie i zechciał podzielić się swoimi wspomnieniami. Zafascynowała mnie 

niesamowita pamięć i bystrość umysłu mającego obecnie 92 lat człowieka, który pomimo 

złego stanu fizycznego, miał chęć i czas ponownie się spotkać. Osoba ks. Franciszka 

Greniuka jest wyjątkową wykładnią papieskich słów. Jego ,,mała Ojczyzna’’ była miejscem 

wyjątkowo doświadczonym konfliktem polsko - ukraińskim, przeżył wysiedlenie na rzecz 

Ukraińców i tułaczkę uciekiniera, jako żołnierz AK brał udział w walkach z UPA i ukraińską 

policją w służbie niemieckiej. Innym ta ojczyzna przywoływałaby wspomnienia tragiczne                 

i okrutne, ale księdzu wiążą się one z  bohaterstwem i ogromną dumą. To tam nauczył się               

co oznacza słowo „patriotyzm”, i to tam odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Tam żyły 

pokolenia, które utworzyły historię i zbudowały fundament dla kolejnej formacji. Jego ziemia 

stała się przesiąknięta ciałami przodków, którzy nauczyli go jak postępować, mieli wpływ       

na jego życie i rozwój. Rodzinne strony mają szczególne miejsce w sercu księdza profesora, 

sercu bijącym dla Boga  i Ojczyzny.  

Spotkanie z żyjącym świadkiem historii i słuchanie jego opowieści pozwoliło mi 

docenić, że najważniejsza jest niepodległość i siła państwa polskiego. Te pisane wspomnienia 

będą budować kolejne pokolenia w poczuciu odpowiedzialności za swoją ojczyznę                            

i pochodzenie.  

 

 
1 strona http://nauczaniejp2.pl/ Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich, dostęp dnia 6 V 2019 r. 

http://nauczaniejp2.pl/
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Opiekunka walczących 

 

Pisząc o żołnierzach Armii Krajowej nie sposób pominąć ich patronki. Przede mną 

leży książka „25 lat działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 

Zamość”. Pachnie tak, jak tylko potrafią nowe książki. Kusi przyjemną gładkością okładki, 

którą delikatnie uchylam i wchodzę do jej niezwykłego wnętrza. Mój wzrok pada na obraz. 

Maryja ma piękne rysy twarzy i potężną koronę na głowie, a Dzieciątko, które trzyma, kładzie 

gałązkę na głowie żołnierza w polskim mundurze.       

Kim jest Madonna, która ma tak młodzieńczą twarz? To Matka Boża AK. Opiekunka 

walczących o niepodległość naszego narodu. Obraz w swej wymowie zawiera znaczące 

symbole. Matka Boska przypomina Częstochowską płaszczem swym okrywa i chroni 

żołnierza z biało-czerwoną opaską na ramieniu, a Dzieciątko Jezus wieńczy jego głowę 

wawrzynem - symbolem zwycięstwa i męczeństwa. W tle widnieje las dający schronienie 

partyzantom. Ksiądz Jan Twardowski2 pisał o niej tak:  

 

Bóg Ci słońca na dłonie Twe nie żałował 

ani ciszy na usta Twe zbyt mało dał - 

broń bym zdobył dla Ciebie, o głodzie wędrował, 

potajemnie orzechy na ołtarz Ci rwał. 

 

Najświętsza, utracona, z rozkazami spalona - 

w barykady równoczarnym strumieniu - 

z Tobą twarz zapłakana, z Tobą bitwy do rana 

i uśmiechy, i sen na kamieniu. 

 

 

 
2 W czasie konfliktu Twardowski zaangażował się w działalność niepodległościową. Walczył w składzie Armii 

Krajowej, wciąż tworzył wiersze. Walczył podczas Powstania Warszawskiego, które wywarło ogromny wpływ   

na jego psychikę oraz twórczość. Pod wpływem tragicznych wydarzeń zdecydował się wstąpić do seminarium 

duchownego. 
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15 sierpnia 1944 roku. Irena Pokrzywnicka, malarka, ilustratorka książek, 

projektantka, a także zaprzysiężony żołnierz Armii Krajowej, uczestniczy w mszy polowej. 

Ksiądz Apolinary Leśniewski - powstańczy kapelan mówi, że powstańcom brakuje obrazu      

- symbolu. Jakież było jego zdziwienie, gdy kilka dni później Pokrzywnicka pokazała mu 

powstańczą Madonnę. 

Artystka pracowała nad ostatnią fazą swojego dzieła, gdy jej warszawska pracownia 

dostała się pod ostrzał. Na szczęście odnaleziony w gruzach obraz przetrwał. Szybko okazało 

się, jak bardzo był potrzebny powstańcom. Kilka tysięcy odbitek podobizny Maryi                           

z Dzieciątkiem i żołnierzem AK rozeszło się wśród polskiego wojska, a obraz trafił do sali 

dawnego kina Polonia przy ul. Marszałkowskiej, gdzie powstał prowizoryczny ołtarz.                

Ranna podczas ostrzału Pokrzywnicka dostała z rąk generała Bora - Komorowskiego Srebrny 

Krzyż Zasługi z Mieczami. Przeżyła powstanie, po wojnie wyjechała na Zachód.                        

Obraz tymczasem pozostał w Polsce i w pewnym sensie podzielił losy bohaterów z AK            

- musiał być trzymany w ukryciu. Ksiądz Leśniewski przeżył upadek zrywu powstańczego 

stolicy i zabrał ze sobą obraz do swojej nowej parafii w Sieradzu. Tam wystawiał go na widok 

publiczny raz w roku, w dzień wybuchu Powstania. Dzięki temu, gdy po księdza w 1950 roku 

przyszło UB, obraz ocalał. Dwa lata później ksiądz Leśniewski wyszedł na wolność.              

W 1962 roku, jak wynika z informacji Klubu „Grota” (to klub historyczny, znajdujący się     

pod opieką Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej), obraz trafił w ręce kardynała                                

S. Wyszyńskiego, który umieścił go w Warszawskiej Kurii Metropolitalnej. Później trafił          

do sanktuarium w Częstochowie, a wreszcie, w 2008 roku, do Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Kapelan AK ks. Apolinary Leśniewski, który ocalił obraz „Matka Boska 

AK” oraz jego autorka Irena Pokrzywnicka zostali pośmiertnie uhonorowani Krzyżami 

Orderu Odrodzenia Polski.  

W powojennej „Modlitwie uchodźcy” Irena Pokrzywnicka napisała: „Spraw, abyśmy 

nie osłabli i nie szukali odpoczynku w zdradzie Twoich przykazań. Daj mądrą przenikliwość 

zła i dobra. Daj odwagę Prawdy”. Niektórzy uważają, że to jest prawdziwe przesłanie                   

jej obrazu. 
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Tak mi dopomóż Bóg 

 

Każda grupa bojowa potrzebuje odpowiedniej przysięgi i rytuału, podczas którego 

zwykły cywil staje się pełnoprawnym żołnierzem, deklaruje posłuszność przełożonemu                  

i oddaną walkę dla ojczyzny. Cała oprawa, a w szczególności słowa wypowiadanej przysięgi 

odciskają na całe życie piętno w psychice. Ksiądz Franciszek Greniuk, opowiadając o swoich 

przeżyciach z okresu wojny, ze wzruszeniem powraca do słów wypowiedzianych na baczność    

z podniesionymi palcami. Był późny wieczór w Ornatowicach, w domu kolegów 

Mieczysława i Stanisława Wojciuków, Jan Wrzyszcz zdjął ze ściany krzyż, położył na stole, 

kazał mu położyć ręce na krzyżu i wypowiadać słowa przysięgi: - Ja, przysięgam na Boga 

Wszechmogącego… Wtedy przysięgano według tej formuły. I tak stał się oficjalnie 

zaprzysiężonym członkiem Armii Krajowej. Przybrał pseudonim „Żwirko”, gdyż w szkole 

powszechnej, do której uczęszczał  jeszcze przed wojną, uczył się o takim bohaterze 

narodowym.  

Rota przysięgi Armii Krajowej została 

zawarta w rozkazie nr 58/1942 Komendanta 

Głównego AK gen. Stefana Roweckiego                   

i zatwierdzona już w styczniu 1942 roku przez 

Rząd RP na Uchodźstwie, zanim jeszcze wódz 

naczelny gen. Władysław Sikorski formalnie 

przemianował ZWZ na AK. 12 grudnia         

1942 roku dowódca AK podpisał rozkaz            

nr 73/1942, wprowadzający nieznaczne korekty, 

które zostały zatwierdzone przez naczelnego 

wodza. Była to zmiana głównie pod względem 

językowym i wprowadzająca do tekstu nazwę 

Armii Krajowej.                                                                      

   

                                                                                                Rota przysięgi żołnierzy „Kedywu" Armii Krajowej 

                                                                                               wprowadzona przez Komendanta Głównego  AK 

                                                                                               gen. „Grota" 

 

                                                                 

 

 

https://bliskopolski.pl/leksykon/bog/
https://bliskopolski.pl/leksykon/przysiega/
https://bliskopolski.pl/leksykon/armia-krajowa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rozkaz/
https://bliskopolski.pl/leksykon/armia-krajowa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/general/
https://bliskopolski.pl/leksykon/stefan-rowecki/
https://bliskopolski.pl/leksykon/styczen/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rzad/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rp/
https://bliskopolski.pl/leksykon/general/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wladyslaw-sikorski/
https://bliskopolski.pl/leksykon/zwiazek-walki-zbrojnej/
https://bliskopolski.pl/leksykon/armia-krajowa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/dowodca/
https://bliskopolski.pl/leksykon/armia-krajowa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rozkaz/
https://bliskopolski.pl/leksykon/korekta/
https://bliskopolski.pl/leksykon/tekst/
https://bliskopolski.pl/leksykon/nazwa/
https://bliskopolski.pl/leksykon/armia-krajowa/
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Sowiety wkroczyły 

 

Zagrożenie Polski na przełomie lat 1938 - 1939 rosło z miesiąca na miesiąc.                         

Po ostatecznym wchłonięciu przez Hitlera 15 marca 1939 r. Czech los Polski był 

przesądzony.3 21 marca 1939 roku Ribbentrop w tonie kategorycznym zwrócił się                  

do ambasadora Lipskiego o odpowiedź w sprawie włączenia Gdańska do Rzeszy                           

i eksterytorialnej autostrady przez Pomorze. Odpowiedź polska, wręczona w kilka dni 

później, była konsekwentnie odmowna. Stanowisko Polski wynikało również z poważnego 

poparcia jakiego udzieliła jej w tych dniach Wielka Brytania, która dała do zrozumienia 

Polsce, że może liczyć na pomoc w obliczu bezpośredniego zagrożenia niemieckiego.               

6 kwietnia 1939 r. Beck udał się do Londynu, przywożąc stamtąd gwarancje dla Polski                   

na wypadek agresji.4 W tydzień później do tych gwarancji przyłączyła się Francja. 

W słynnej mowie wygłoszonej w Reichstagu, Hitler uznał to za pogwałcenie polsko      

- niemieckiego paktu o nieagresji i za jego anulowanie.5 Było to w miesiąc po wydaniu 

dyrektywy dowódcy armii niemieckiej gen. Walterowi Brau - Chitschowi, w której polecił 

„wojskowe rozpracowanie sprawy polskiej”. W tydzień później, w równie znanej, sejmowej 

mowie odpowiedział mu Józef Beck, w której postawił stanowcze „nie" wobec żądań 

niemieckich.  

W tym momencie los Polski był przesądzony. Hitler obawiał się jedynie reakcji 

mocarstw zachodnich i ZSRR. Niemcy, wiedząc o toczących się w Moskwie rozmowach              

z Zachodem, 30 czerwca 1939 r. pchnęli do Moskwy informacje, że są gotowi zawrzeć pakt      

o nieagresji i wspólnie zagwarantować bezpieczeństwo państwom bałtyckim. W nocy                        

z  23 na 24 sierpnia 1939 r. podpisany został przez Niemcy pakt o nieagresji, zwany              

 
3  Integralność terytorialna Czechosłowacji została naruszona na skutek zawarcia układu monachijskiego.            

Przy nieobecności przedstawicieli Czechosłowacji Wielka Brytania i Francja, preferując politykę ustępstw 

wobec III Rzeszy, pozwoliły 29 września 1938 r. Hitlerowi na zajęcie Kraju Sudetów. Wobec przyzwolenia       

na zajęcie przez Niemcy części terytorium Czechosłowacji do dymisji podał się rząd. 

 
4 Był to polsko-brytyjski układ sojuszniczy. W imieniu rządów polskiego oraz brytyjskiego podpisali                       

go ambasador Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii, Edward Raczyński oraz sekretarz spraw zagranicznych 

Wielkiej Brytanii, lord Edward Halifax. 

5 ,,W związku z tym uważam, zawarty swego czasu przeze mnie i marszałka Piłsudskiego układ, został          

przez Polskę jednostronnie pogwałcony i wobec tego już nie obowiązuje.” 
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od tej pory paktem Ribbentrop-Mołotow.6 Do paktu dołączono tajny protokół, który określał 

podział łupów między Rzeszą a ZSRR, po zwycięskim zakończeniu działań wojennych           

w Polsce. 

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły o świcie na całej niemal długości 

granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. 

Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną. Wojska niemieckie miały 

przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego 

w kierunku Warszawy. Armia hitlerowska była liczniejsza od polskiej, posiadała                    

dobrze uzbrojoną piechotę, samoloty i czołgi. 3 września 1939 r. związane z Polską układami 

sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przekazały władzom III Rzeszy ultimatum,                        

w którym domagały się od Niemiec natychmiastowego wstrzymania działań wojennych                     

i wycofania swoich wojsk z terytorium Polski. Po jego odrzuceniu rządy obu państw 

przystąpiły do wojny z Niemcami.7  W nocy z 4 na 5 września rozpoczęto ewakuację urzędów 

centralnych i rządowych. 6 września Warszawę opuścił rząd i marszałek Edward Rydz             

- Śmigły. 17 września, łamiąc obowiązujący polsko - sowiecki pakt o nieagresji, na teren 

Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.  

W reakcji na sowiecką agresję 17 września wieczorem Naczelny Wódz wydał 

następujący rozkaz: „Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry 

najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony            

albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić               

przed Niemcami – bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi 

pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii”. Od 17 września                

pod Tomaszowem Lubelskim armie „Kraków” i „Lublin” toczyły bój z Niemcami8 usiłując 

 
6 Pakt ten mówił, że kraje bałtyckie staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica 

Litwy stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR. Na obszarach należących do państwa 

polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu.. Strona 

radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią, ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne 

niezainteresowanie tym terytorium. 
7 Niemcy bez jednego wystrzału zdobyli Paryż. Pierwsze ruchy oporu przejawiały się w formie manifestacji.           

W Paryżu i Marsylii wybuchły powstania zbrojne. Niemcy nigdy nie podbiły Wielkiej Brytanii. Przegrali słynną 

Bitwę Powietrzną o Anglię, w której walczyły polskie dywizjony. 

8 W rejon Tomaszowa i Biłgoraja zaczęły napływać wycofujące się z linii frontu różnego rodzaju rozbite 

jednostki wojska polskiego. Niewielkie resztki Armii „Kraków” z generałem Antonim Szylingiem wkroczyły                             

na Lubelszczyznę i zostały wcielone do Armii „Lublin” dowodzonej przez generała Tadeusza Piskora.                    

Gdy dowodzący Generał Piskor otrzymał od Naczelnego Wodza rozkaz przełamania się przez Tomaszów                  

w kierunku na Bełżec, Rawę Ruską i Lwów, a stąd do granicy z Rumunią, musiał skoncentrować wszystkie 

oddziały. Każda grupa wojskowa przy próbie połączenia się z inną musiała na drodze swojego przemarszu 

staczać ciężkie boje z Niemcami. Polskie uderzenie pancerne na Tomaszów Lubelski początkowo odniosło 

https://dzieje.pl/postacie/edward-rydz-smigly
https://dzieje.pl/postacie/edward-rydz-smigly
https://dzieje.pl/aktualnosci/sowiecka-agresja-na-polske
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
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przedostać się na tzw. przedmoście rumuńskie. 20 września, po wyczerpaniu amunicji, 

skapitulowały. 

Przed tymi tragicznymi wydarzeniami 30 sierpnia 1927 r. we wsi Ornatowice leżącej 

niedaleko Grabowca. na świat przyszedł Franciszek Greniuk. Przyszły żołnierz AK, ksiądz           

i patriota, który jeszcze nie miał 

pojęcia co go czeka, ile w życiu 

osiągnie. W Gazecie Świątecznej  

gminy Grabowiec z 1927 r. 

mieszkańcy mogli przeczytać:         

„toż     na drodze do Grabowca można 

kark skręcić, takie tam wyrwy i doły!        

W miasteczku zaś błoto tak okropne, 

że ludzie więzną z niem wozami.” 

Zapewne po takiej drodze był 

wieziony mały Franio przez rodziców   

do chrztu. Dopiero w ok. 1936 r. 

nastąpiło układanie tzw. ,, kocich łbów’’ czyli bruku. Na zdjęciu obok układanie bruku    

ulicy Grabowca. W garniturze od lewej stoi wójt, a obok niego sekretarz gminy. Poniżej mapa 

gminy Grabowiec z zaznaczonymi Ornatowicami, gdzie urodził się ksiądz Franciszek 

Greniuk. 

Rodzicami księdza byli rolnicy.                  

Jest jednym z czworga dzieci w rodzinie.     

Mówił, że  „Miałem szczęście urodzić się             

w stosunkowo tradycyjnej polskiej wsi. Rodzina 

moja była bardzo religijna, nie było problemu,    

by modlić się codziennie. Wieczorami zawsze 

klękaliśmy, wprawdzie nie razem, i modliliśmy 

się. Po wieczornej modlitwie każdy kładł się 

spać.” To rodzice nauczyli go wartości 

religijnych, patriotycznych i moralnych.          

Byli zdrowi moralnie. Nie było wśród nich kłamstwa, kłótni, nie było naruszania            

 
sukces i miasto zostało zdobyte. Wkrótce potem, wobec przewagi Niemców i braków zaopatrzenia, polskie 

jednostki zostały jednak zmuszone do jego opuszczenia. 
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czyjejś własności, było poszanowanie drugiego człowieka. Miał trzy starsze od siebie siostry: 

Kazimierę, Helenę i Kamilę. Z racji posiadania dużego gospodarstwa pracowali u nich 

okazjonalni robotnicy. Niektórzy nawet przez 3 - 6 lat z kolei, czując się w ich rodzinie 

dobrze i tak byli traktowani. Przykładali się do pracy. 

 

              Na zdjęciu obok grabienie siana na  łąkach  koło Grabowca. 

 

Wychowanie patriotyczne dzieci w rodzinie Greniuków polegało na tym, że mieli 

poczucie tego, że są Polakami. Przejawiało to się tym, że siostra ks. Franciszka miała 

możliwość kontynuowania nauki 

w szkole  średniej w gimnazjum   

w Zamościu. Należała                  

do harcerstwa. On także,             

gdy uczęszczał  do szkoły             

w Ornatowicach a potem                

w Grabowcu, to należał do tej 

organizacji. Wpływ tego 

przywdziewania mundurków, 

bawienie się w podchody 

harcerskie, wyrabiało w nich 

poczucie odrębności 

narodowościowej, w porównaniu 

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły            

w Grabowcu 
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do rodzin ukraińskich, które także mieszkały w ich rodzinnej wsi. Zbytnio im nie 

odpowiadało harcerstwo polskie.                                                                                         

Ojciec ks. Franciszka w czasie wojny z Ukraińcami w 1919 - 1920 r. służył w wojsku     

i pełnił służbę członka żandarmerii wojskowej. Często opowiadał dzieciom o tych 

wydarzeniach, które budowały ich podświadomość. Ojciec jego słabo pisał, ale pisał 

wystarczająco do obsługi gospodarstwa. Lubił czytać. Czytał „Plon” – czasopismo                

dla rolników i prasę kościelną: „Rycerz Niepokalanej”. 

 

W okupowanym kraju 

 

Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 r. zakończyła się dla Polski klęską. Samotnie 

walczące z niemiecką i sowiecką potęgą wojska polskie nie mogły liczyć w niej                               

na zwycięstwo. We wszystkich okupowanych krajach Europy istniały struktury 

konspiracyjne, ale tylko w Polsce powstało prawdziwe tajne państwo, z armią, 

ministerstwami, parlamentem, policją, a nawet opieką społeczną.9 Chociaż to państwo było 

teoretycznie tylko ekspozyturą rządu emigracyjnego, w rzeczywistości, to w okupowanym 

kraju, a nie w Paryżu czy Londynie, miała się zdecydować przyszłość Polski.  

To kierownictwo podziemia podejmowało kluczowe decyzje, zarówno dotyczące 

walki z okupantem, jak i postaw społeczeństwa. Już na początku okupacji niemieckiej                  

i radzieckiej w Polsce spontanicznie powstały liczne, najczęściej niewielkie tajne 

organizacje zbrojne. Zakładane przez oficerów, harcerzy, studentów, uczniów szkół 

średnich, często bez zachowania zasad konspiracji, szybko były likwidowane przez 

okupantów lub wchłaniane przez większe organizacje. Największe znaczenie miały 

budowane od jesieni 1939 roku struktury podległe rządowi emigracyjnemu – Służba 

Zwycięstwu Polsce, przemianowana w listopadzie 1939 r. na Związek Walki Zbrojnej,               

a w 1942 roku na Armię Krajową. W 1944 roku liczyła ok. 380 tys. zaprzysiężonych 

członków, z których w chwili próby udało się zmobilizować i postawić pod broń                   

ok. 110 tys.  

 
9 Tzw. Polskie Państwo Podziemne. Propozycje kontynuacji walki i oporu metodami konspiracyjnymi 

sformułowano na spotkaniach między władzami cywilnymi Warszawy. Brał w nich udział gen. Michał 

Tokarzewski - Karaszewicz. W międzyczasie gen. Rómmel otrzymał od Naczelnego Wodza pełnomocnictwo 

dowodzenia na terenie całego kraju. Gen. Tokarzewski zaproponował, aby w związku z powyższym                             

to pełnomocnictwo gen. Rómmel przekazał jemu, w celu zorganizowania zakonspirowanych agentur bądź 

delegatur wojskowo - politycznych państwa polskiego. 
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Jednym z organizatorów Związku Walki Zbrojnej 

na terenie Grabowca był słynny lekarz Franciszek 

Ciszewski ps. „Cichy”.  5 czerwca 1941 roku o godzinie 

3 nad ranem został aresztowany i wywieziony                 

do więzienia w Hrubieszowie. Zmarł  10 stycznia        

1942 roku w Oświęcimiu. Jego numer obozowy to 19486.             

 

 

 

 

 

Inną ważną postacią jest dyrektor szkoły 

Stanisław Derkacz, który podczas II wojny światowej 

był organizatorem konspiracji. Prowadził tajne 

nauczanie w Grabowcu. Został aresztowany, a następnie 

wywieziony przez Niemców do Oświęcimia, gdzie 

zmarł. Jego nazwisko widnieje na Płycie pamiątkowej 

ku czci pomordowanych nauczycieli pow. 

Hrubieszowskiego z rąk okupanta niemieckiego             

w latach 1940 - 1945.                                                            

 

 

ZWZ/AK kierowała Komenda Główna, na której czele stał od 1940 r.                      

do aresztowania generał Stefan Rowecki- „Grot”, następnie generał Tadeusz Komorowski    

- „Bór” i generał Leopold Okulicki – „Niedźwiadek”. AK była zorganizowana na wzór 

regularnej armii, ze sztabem. Działała nie tylko w okupowanym kraju, ale także                   

w Niemczech, ZSRR, na Węgrzech, prowadząc tam zarówno akcje dywersyjne,                 

jak wywiadowcze.  

W założeniach i praktyce Niemców od początku wojny polscy Żydzi stali się 

obiektem brutalnego terroru, wypędzeń, rabunku i wykluczenia. Rozwiązaniem 

przejściowym władz nazistowskich miało być skoncentrowanie Żydów – wcześniej 

       Lekarz Franciszek Ciszewski 

       Dyrektor Szkoły Stanisław Derkacz 
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pozbawionych własności – w ściśle odizolowanych gettach.10 Na tzw. Konferencji               

w Wannsee Niemcy postanowili, że ostateczny akt zagłady rozegra się na okupowanych 

ziemiach polskich.11 Niemcy zaczęli tworzyć obozy koncentracyjne i obozy śmierci, gdzie 

wywozili Żydów w bydlęcych wagonach na pewną śmierć. 

W Berlinie planowano usunięcie z przyłączonych do Rzeszy obszarów Polski k ilku 

milionów Polaków i Żydów. Ostatecznie do wiosny 1941 roku wypędzono z domów            

– brutalnie i pozbawiając całego mienia – co najmniej 840 tys. osób, ok. 365 tys. z nich 

deportując do Generalnego Gubernatorstwa. Pokonanie ZSRR przez Rzeszę miało 

umożliwić realizację opracowanego z polecenia Heinricha Himmlera tzw. Generalnego 

Planu Wschodniego, zakładającego wysiedlenie za Ural 45 – 50 mln ludzi, w tym Polaków. 

Laboratorium tej operacji miała stanowić Zamojszczyzna.12 Akcja ta, przeprowadzona 

niezwykle brutalnie, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przejawów polityki 

okupantów w Polsce, a region – jednym z symbolicznych miejsc pamięci. 

Wysiedlanych mieszkańców Grabowca i okolic kierowano najpierw do obozu 

przejściowego w Zamościu, a następnie po segregacji byli wysyłani do przymusowej pracy       

do III Rzeszy, względnie byli wywożeni do różnych miejscowości dystryktu lubelskiego, 

warszawskiego lub do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 18 lutego 1943 roku 

kontynuowano wysiedlenie mieszkańców Hrubieszowszczyzny, w tym gminy Grabowiec. 

Wysiedlono mieszkańców Grabowca, Grabowiec – Góry, Grabowczyka, Ornatowic, 

Trościanki, Czechówki. Między 10 a 20 lutego wysiedlono ponadto Białowody, Bronisławkę, 

Dańczypol, Henrykówkę, Majdan Tuczępski, Osiczynę, Szystowice, Tuczępy i Wólkę 

Tuczępską.  

W pamięci ks. Franciszka Greniuka szczególnie utkwiła historia z tego okresu. 

Wspomina, że gdy rozpoczęły się masowe wysiedlenia część rodzin udawała się na noc 

furmankami do lasu, aby tam przeczekać najtrudniejszy czas. Mama zabierała 

najpotrzebniejsze rzeczy, głównie ubrania i żywność. Była tam z nimi m.in. rodzina 

 
10 Na terenie dystryktu lubelskiego funkcjonowały getta tranzytowe, a następnie getta szczątkowe. 

Stanowiły one etap pośredni eksterminacji ludności żydowskiej, poprzedzający wywiezienie do obozów 

zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince.  

11 Spotkanie, które odbyło się 20 stycznia 1942 roku w willi przy Großer Wannsee 56/58 w Berlinie (obecnie 

muzeum Dom Konferencji w Wannsee). 

12 Gdzie od listopada 1942 do sierpnia 1943 roku wysiedleniami objęto ok. 300 polskich ws i zamieszkanych 

przez 110 tys. osób. Na ziemie wysiedlonych Polaków władze niemieckie sprowadzały ludność ukraińską, 

wysiedloną z wiosek zajętych również przez kolonistów niemieckich. 
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Wójciuków i Wilków z Ornatowic. 18 lutego 1943 r. o godzinie 4 nad ranem powietrze 

rozdarły dramatyczne głosy: Wysiedlenie! Rozległ się lament małych dzieci i kobiet. 

Brutalnie pozbawiano nieszczęsnych całego mienia. Nie wiedzieli, co się z nimi stanie. 

Najmniej szans na przeżycie mieli starcy, inwalidzi i chorzy, bo nie nadawali się do pracy,     

od razu czekała ich śmierć, reszta była deportowana do obozów przejściowych, a potem        

do pracy w głąb  Niemiec. Ksiądz profesor zapamiętał, że w tym czasie te dwie rodziny 

wracają z lasu. Szybko pobiegł  do nich  i krzyknął:  

- Zawracajcie! Wysiedlenie jest! 

Tym sposobem uratował im życie. Rodzice przyszłego księdza mieli zamiar uciec             

do jego siostry, do miejscowości Trzeszczany, gdzie było bezpiecznie. Uciekli furmanką, 

ostrzeliwani przez hitlerowców. Ksiądz wspomina, że dom jego siostry miał 2 małe pokoiki, 

które musiały pomieścić dwie liczne rodziny. 

- Było to niekomfortowe i krępujące – mówi przypominając sobie ówczesne warunki. 

 Pomnik ku czci żołnierzy                   

Armii Krajowej „Rzeczpospolitej 

Grabowieckiej”, który znajduje się                          

w centrum osady, wysiedlonych                                 

i pomordowanych w obozach 

koncentracyjnych oraz ofiar pacyfikacji 

Grabowca i okolic w latach 1939 - 1945. 

Uroczystość jego odsłonięcia                           

i poświęcenia odbyła się 22 września 2002 

roku. 

   

 

Zdjęcie rzedstawia ks. 

Franciszka Greniuka    

oraz delegacje pocztów 

sztandarowych 

organizacji 

kombatanckich podczas 

obchodów 65. rocznicy  

wysiedlenia Grabowca. 
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Niemiecki plan ataku na ZSRR został zatwierdzony przez Hitlera w grudniu 1940 

roku. 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny wkroczyły            

na tereny ZSRR.13 Jednym z głównych priorytetów Hitlera było zdobycie Stalingradu, 

ponieważ jak uważał było to centrum całego przemysłu ZSRR. Między 21 sierpnia 1942 r.,     

a 2 lutym 1943 r. rozegrała się decydująca bitwa II wojny światowej Radzieckie wojsko 

wygrało, rozbite wojska Hitlera albo zginęły z powodu złych warunków klimatycznych,      

albo trafiły do niewoli. Kiedy w połowie 1943 roku coraz bardziej prawdopodobne stawało 

się wkroczenie do Polski nie wojsk aliantów zachodnich, lecz Armii Czerwonej,                                  

w kierownictwie rządu londyńskiego i jego reprezentacji w okupowanym kraju uległa 

zmianie również koncepcja powstania zbrojnego na rzecz walk podejmowanych 

sukcesywnie od wschodu, wraz z postępującym frontem.14  

Punkt nowego planu, opracowanego przez dowództwo Armii Krajowej, przesunął się 

z celów militarnych ku politycznym: walkę planowano jako demonstrację siły  wobec 

wkraczających Rosjan, którzy mieli zastać Polaków jako pełnoprawnych gospodarzy. 

Pierwsze walki w ramach „Burzy” stoczono już w styczniu 1944 roku, po przekroczeniu 

przez Armię Czerwoną przedwojennej granicy II RP. W czerwcu – lipcu 1944 akcje 

dywersyjne przekształciły się w lokalne powstania. AK odniosła niemały sukces militarny, 

odgrywając znaczącą rolę w zajęciu m.in. Wilna i Lwowa, oraz poniosła całkowitą klęskę 

polityczną: władze radzieckie, nie przejmując się demonstrowaniem przez polskie 

podziemie praw legalnego rządu polskiego do sprawowania władzy na wyzwalanych 

terenach, traktowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej jak obszar własnego państwa,           

a funkcjonariuszy delegatury i żołnierzy AK internowali. Wobec niepowodzenia 

politycznego celu „Burzy”, dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski - „Bór” podjął decyzję 

o rozpoczęciu powstania także w Warszawie 1 sierpnia 1944 roku, która była początkowo 

wyłączona z planu.  

Moment, który ksiądz F. Greniuk zapamiętał jako smutne doświadczenie, to właśnie 

mobilizacja partyzantów z Ornatowic na wyjście z pomocą powstańczej Warszawie.  

- Myśmy zostali wezwani do tego, by stawić się w wyznaczonym miejscu koncentracji 

w Ornatowicach. Pamiętam, że wtedy wyjechałem do walczącej Warszawy ze wsi 

Ornatowice. Moim zadaniem była obsługa ciężkiego karabinu przeciwpancernego.            

 
13 Tzw. operacja Barbarossa. 

14 Tzw. Plan Burza. 
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Było to dość uciążliwe. Dojechaliśmy niezbyt daleko,  bo do Czechówki, to wieś położona     

w okolicy Hołużnego. Pamiętam, że była to sobota. Rozproszyliśmy się po domach.               

Ja poszedłem do swoich krewnych, którzy tam mieszkali. Sobotnim zwyczajem tamtejszej 

wsi było pieczenie bułeczek, więc poszliśmy na te bułeczki. Pod wieczór dostaliśmy rozkaz 

od generała Okulickiego, że odwołuje koncentrację oddziałów AK idących na Warszawę. 

Zostaliśmy po prostu zwolnieni z tego obowiązku  i wycofaliśmy się zupełnie z udziału w tej 

akcji. 

Opanowanie stolicy, oprócz znaczenia militarnego, miało być jeszcze jedną, 

decydującą demonstracją siły polskiego podziemia, mającą skłonić władze ZSRR                

do podjęcia korzystnych dla Polski rozstrzygnięć w kwestii jej granic i niepodległości.  

Początkowo Polacy osiągnęli znaczne sukcesy – opanowali część dzielnic, jednak były one 

porozrzucane po mieście i otoczone przez niemieckich żołnierzy. Nie udało się niestety 

zawładnąć najważniejszymi pozycjami strategicznymi, jak dworce, mosty czy lotniska. Stalin 

nie wsparł bezpośrednio powstania w Warszawie, 

torpedował również inicjatywy aliantów 

zachodnich umożliwiające skuteczniejszą pomoc 

powstańcom. Po 63 dniach bohaterskiej walki, 

powstanie upadło. „Układ o zaprzestaniu działań 

wojennych w Warszawie” podpisany wieczorem    

2 X 1944 r.15 

                                                                                     Od lewej: płk K. Iranek-Osmecki,  E. von dem  

                                                                                                Bach-Zelewski, ppłk Z. Dobrowolski 

 

 

Kończy się wojna 

 

W styczniu 1945 roku sowiecka ofensywa, wyprowadzona z linii rzeki Wisły, 

przełamała obronę niemiecką i praktycznie zniszczyła większą część jednostek niemieckich      

na tym stadium działań wojennych. Mimo dużych strat własnych do kwietnia 1945 roku front 

stanął na linii drugiej wielkiej rzeki – Odry, będącej wtedy rzeką znajdującą się w samym 

środku terytorium Niemiec. Wobec jednoczesnych sukcesów Aliantów Zachodnich                          

 
15 Parafowali go: von dem Bach, płk Kazimierz Iranek - Osmecki i ppłk Zygmunt Dobrowolski, którzy mieli 

pełnomocnictwo dowódcy AK. 
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i przekroczenia przez nich rzeki Ren dni III Rzeszy były już policzone.  

Adolf Hitler znajdował się już wtedy w końcowym stadium wyczerpania psychicznego,               

nie będąc w stanie realnie sprawować władzy nad Niemcami. Mimo to jego szaleńcze rozkazy           

o obronie do ostatniego żołnierza i używaniu strategii „spalonej ziemi” były na ogół 

wykonywane przez dowódców wojskowych. Większa część nazistowskich przywódców 

zebrała się wokół Hitlera w jego berlińskim bunkrze, czekając tam na koniec. 

W samym mieście podjęto przygotowania do oblężenia i obrony, były jednak                                  

one niewystarczające, by powstrzymać Sowietów. Wielu żołnierzy i dowódców ogarnęła 

demoralizacja i zniechęcenie. Generalny szturm na pozycje niemieckie rozpoczął się                    

16 kwietnia 1945 r.. W akcie desperacji dowództwo niemieckie rzucało do walki nie tylko 

regularne wojsko, ale również formacje paramilitarne, takie jak nieletnich chłopców                         

z Hitlerjugend. 30 kwietnia stało się jasne, że sytuacja jest beznadziejna, a zdobycie Berlina 

jest jedynie kwestią czasu, tego dnia Adolf Hitler popełnił samobójstwo. 

8 maja 1945 r. Niemcy podpisały 

kapitulację. Zwycięskie mocarstwa (USA, ZSRR     

i Wielka Brytania) na konferencji w Jałcie 

uniezależniły Polskę od komunistycznego Związku 

Radzieckiego i sprawującego w nim władzę Józefa 

Stalina.  

 

 

 

 

 

 

Drugi etap walki 

 

Żołnierze Armii Krajowej bohatersko walczący za Ojczyznę w obliczu nowej, 

sowieckiej okupacji, mieli pełną świadomość, że wchodzą w drugi etap walki o niepodległość 

narodu. Apologeci „demokracji ludowej” i jej prominentów rysowali podziemie 

niepodległościowe w czarnych barwach. Symbolem tej propagandy stało się stalinowskie 

hasło „AK – zapluty karzeł reakcji”. Kampania oszczerstw objęła nie tylko szeregi 

organizacji, lecz także kręgi rodzinne członków tych organizacji. Oni jednak nie poddali się, 

nie przeszli  na stronę agresora, choć to przejście dawałoby im przecież szansę nas pokój.     
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Ci, którym udało się przeżyć i uniknąć terroru fizycznego, stawali przed dylematem: co dalej? 

Kontynuować walkę podziemną o suwerenność Polski? Czy zdecydować się na oportunizm, 

biorąc pod uwagę ogromne spustoszenie wojenne, włączyć w nurt życia legalnego.  

Pewnego dnia u progu domu księdza Franciszka Greniuka stanęli pracownicy służby 

UB. Wypytywali się go, co robił podczas wojny, czy nie współpracował z nikim, aby podał 

nazwiska, ten odparł: 

- Ja swe życie poświęciłem Bogu i szkole, i tak już jest, i tak będzie.  

Po części była to prawda, lecz gdyby się przyznał, zostałby torturowany i zapewne już 

nigdy by nie wrócił. Wielu bohaterów Armii Krajowej w miarę upływu czasu przestawało 

wierzyć, że dożyją, kiedy ich zasługi dla Ojczyzny zostaną uznane i kiedy będą mogli cieszyć 

się wolnością swojego kraju. 

 

Przekazywać kolejnym pokoleniom 

 

Po ustaniu komunistycznego terroru, władze PRL, zintensyfikowały działania na rzecz 

zatarcia prawdy historycznej, przypominającej wolną Rzeczpospolitą oraz wielkie czyny           

Jej Córek i Synów walczących o wolność i niezależność narodu. Zalegalizowanie we ramach 

ZBoWiD-u Środowisko 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK uchwałą 1 lutego 1983 roku 

powołało Sekcję 9 pp. Legionów AK Ziemi Zamojskiej, w którym funkcjonuje Ściana 

Pamięci poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK. Od 1989 r. rozpoczęła się 

aktywna działalność najpierw Inspektoratu Zamojskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii 

Krajowej Środowisko 9 pp. Ziemi Zamojskiej, a w końcu - funkcjonującego w strukturach 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość.  

Światowy Związek Armii Krajowej grupuje obecnie w swoich szeregach stosunkowo 

niewielką już część stanu żołnierzy Armii Krajowej z okresu okupacji. Żołnierze wprowadzili 

do statutu postanowienie otwierające dostęp do szeregów tym, którzy nie byli żołnierzami 

Armii Krajowej. To są następcy, kontynuatorzy dzieła przekazywania etosu Armii Krajowej. 

Łączą się w społecznej pracy z przekonania o słuszności i potrzebie przekazywania kolejnym 

pokoleniom Polek i Polaków dorobku czynu niepodległościowego, etosu Armii Krajowej, 

etosu Polskiego Państwa Podziemnego.  
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Należy go zaprzysiąc 

 

Świadkiem opisywanych wydarzeń był ks. Franciszek Greniuk, który w obecnej 

chwili mieszka w Domu Księży Emerytów przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie. Jest on  

popularnie nazywany „Malborkiem” ze względu na to, że jest zbudowany z czerwonej cegły.  

Dom Księży 

Emerytów istnieje od 1990 

r. Jego budowniczym był                               

ks. prał. Mieczysław 

Jabłoński. Od tamtego 

czasu jego dyrektorami byli 

kolejno: ks. prof. Leszek 

Adamowicz, ks. prof. 

Franciszek Greniuk, ks. 

Kazimierz Janik ks. 

Bogdan Zagórski, ks. Tadeusz Domżał. Obecnie funkcję tę pełni ks. dr Andrzej Oleszko.  

Wystarczy zajrzeć do środka, żeby się przekonać, że w tych murach tętni życie.         

Wchodzę zgodnie z uzgodnieniem od strony kuchennego wejścia i czuję, że w powietrzu 

unosi się apetyczny zapach przygotowywanych posiłków. Czując pysznie pachnące jedzenie 

przypominam sobie, że wyjeżdżając rano zjadłam tylko owsiankę. Przemierzam korytarze 

„Malborka” i mam wrażenie, że jestem w zupełnie innym świecie. Pogrążonym w zadumie, 

oczekiwaniu i radości, świecie którego atmosfera jest odmienna od tej na zewnątrz. 

Rozglądam się ciekawie wokoło. Obrazy ze świętymi, krzyże, konfesjonały, a do moich uszu 

dolatuje szept odmawianej przez kogoś modlitwy. Wszędzie panuje czystość, skromność         

i ład, każdy ma wyznaczony swój rytm dnia. Moją uwagę przykuwają książki, którymi były 

wypełnione  po same brzegi regały dając 

wrażenie ogromnej biblioteki.  Po drodze 

napotykam także sprzęty dla osób            

z niepełnosprawnością: chodziki, 

balkoniki, łóżka rehabilitacyjne i wózki. 

Mimo tego i tak panuje tu ciepły, 

rodzinny klimat. Każdy gość jest tutaj 

przyjmowany z otwartymi ramionami.  
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Moje spotkanie z ks. F. Greniukiem miało miejsce 15 kwietnia 2019 r. Przyjechałam     

do Lublina w związku z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, w którym 

z powodzeniem wzięłam udział. Z gmachu Biblioteki im. H. Łopacińskiego, gdzie odbyła się 

gala finałowa konkursu, do „Malborka” jest bardzo blisko. Ksiądz profesor pogratulował mi 

trzeciego miejsca i jak dobrzy znajomi zaczęliśmy rozmawiać.   

Msza św. w Wielki Czwartek br. w kaplicy Domu Księży Emerytów. Na zdjęciu       

abp Stanisław Budzik błogosławi kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego. 

                                                             

Na wózku z czerwonym pledem                    

na kolanach siedzi ksiądz profesor 

Franciszek Greniuk, urodzony 30 sierpnia 

1927 r. we wsi Ornatowice, leżącej 

niedaleko Grabowca. Mimo 92 lat cieszy się 

doskonałą pamięcią i jak zawsze bardzo 

chętnie zgodził się na naszą rozmowę. 

 

 

Z naciskiem podkreśla, że wychowywanie dzieci zawsze zaczyna się w rodzinie.    

Jego rodzina była bardzo religijna, codziennie się modliła, a rodzice uczyli swoje dzieci: 

Kazimierę, Helenę, Kamilę i Franciszka nie tylko pracy, ale także wpajali im właściwe 

wartości. Wspominając lata szkolne mówi: 

 - Moja nauka rozpoczęła się od szkoły powszechnej. W Ornatowicach istniała szkoła 

niżej zorganizowana. Niższa organizacja polegała na tym, że dziecko powinno chodzić               

do szkoły do 14 roku życia, niezależnie od tego, ile klas skończy. Chodziłem do 1 klasy  rok, 

do drugiej klasy 2 lata. Potem czekała mnie kolejna klasa. Niedaleko Ornatowic, w Grabowcu 

była wyżej zorganizowana szkoła 7 - klasowa. Po zaliczaniu 3 klasy – dwuletniej i roku         

w 4 klasie, zacząłem chodzić do szkoły w Grabowcu do klasy 5. Do wojny udało mi się 

zaliczyć 5 lat nauki szkolnej. Niestety, w czasie okupacji nie miałem możliwości jej 

kontynuowania ze względu na to, że lekcje były bardzo poważnie ograniczone, a później 

całkowicie zamknięte ze względu na wysiedlenie  mojej rodzinnej wsi, które miało miejsce  

18 lutego w 1943 r. Przerwano nauczanie, ograniczono nauczanie historii i języka polskiego. 

Materiał był bardzo ograniczony i cała moja edukacja w Grabowcu skończyła się w lutym       

w klasie 6.   
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Po ukończeniu szkoły w Grabowcu kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum        

im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Nawiasem mówiąc i ja się tam wybieram.                     

Wtedy, jak wspomina ksiądz Greniuk, warunki nie były łatwe, ale ojciec mu powiedział:  

- Ja sobie dam sam radę w gospodarstwie, jeśli chcesz, to idź do szkoły średniej. 

Było to faktycznie przemierzanie drogi piechotą. Jako ciekawostkę dodał,                   

że w niedzielę często chodził z Hrubieszowa do rodzinnych Ornatowic odwiedzać rodziców. 

Drogą tą przemierzał 25 kilometrów. Gdy pewnej niedzieli zaszedł do domu, ojciec 

powiedział: 

- Po co żeś przyszedł?! I już musisz wracać, bo zaraz ciemna noc. 

Rok 1946 w czasie matury egzaminator pytał księdza o I wojnę światową.                           

Po odpowiedzeniu wzorowo na każde pytanie, egzaminator spytał: 

- No dobrze, a jak było w partyzantce?  

Tym pytaniem, egzaminator uderzył w jego słaby punkt. W Polsce w tamtym czasie 

akowcy byli „ścigani” za służbę w obronie ojczyzny. Jedno złe słowo i już mógłby znaleźć się 

w rękach UB.  

Mówiąc o egzaminie maturalnym ksiądz Franciszek Greniuk dodał, że jako jedyny     

ze szkoły wybrał język francuski jako dodatkowy przedmiot. Do dziś pamięta francuskie 

słówka i bez problemu czyta francuską prasę.  

 Do AK wstąpił w 1942 roku 11 maja. W 1943 roku brał czynny udział w niektórych akcjach 

ich placówki, a następnie  został skierowany do Szkoły Młodszych Dowódców Piechoty 

Armii Krajowej stacjonującej w Ornatowicach, gdzie komendantem był Kazimierz 

Wróblewski ps. „Maryśka”. Mężem jego średniej siostry był żołnierz miejscowej placówki 

AK Jan Garbacz ps. ,,Bambus’’. Sporo mu opowiadał o działaniach rozmaitych oddziałów 

partyzanckich, które działały w okolicy Ornatowic.  Zwłaszcza o oddziale Józefa Śmiecha, 

pseudonim „Ciąg”, który był dowódcą placówki AK w sąsiednim Skierbieszowie i o słynnej 

akcji w czasie okupacji Cieszyna, gdzie napadnięto osiedleńców niemieckich tzw. Czarnych, 

jak wtedy ich nazywano. Znana mu była także akcja zdobycia posterunku w sąsiednich 

Mołodiatyczach, a także zdobycie w 1943 r. posterunku policji ukraińskiej w Grabowcu.  

W związku z tymi działaniami uzyskali w owym czasie tak jakby poczucie wolności 

do tego stopnia, że  urząd gminy był zlikwidowany, posterunku nie było, nie było żadnych 

przedstawicieli władz okupacyjnych, wtedy poczuli się wolni. Na skutek tego,  w literaturze  

powojennej teren gminy Grabowiec, część gminy Mołodiatycze i gminy Uchanie, zyskały 

miano Rzeczpospolitej Grabowieckiej.  
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Bardzo wciągnął się w to życie partyzanckie. Chodząc w miejsca spotkań starszych 

kolegów, w tym wypadku swego szwagra, przyglądał się, co oni robią, a starsi żołnierze 

chętnie wysyłali młodych na warty. Pewnego razu, Jan Wrzyszcz, mieszkaniec jego wsi 

powiedział: 

 - Skoro on tutaj tak często przychodzi, poznaje nasze tajemnice, w takim razie 

należy go zaprzysiąc, aby nas nie zdradził. 

 Był późny wieczór. W Ornatowicach, w domu kolegów Mieczysława i Stanisława 

Wójciuków, Jan Wrzyszcz zdjął ze ściany krzyż, położył na stole, kazał mu położyć na nim  

ręce i wypowiadać słowa przysięgi: - Ja, przysięgam na Boga Wszechmogącego… Wtedy 

przysięgano według tej formuły. Stał się oficjalnie zaprzysiężonym członkiem Armii 

Krajowej i przybrał pseudonim „Żwirko” na pamiątkę bohaterskiego lotnika. W 1944 r. 

przeszedł szkolenie w Podoficerskiej Szkole Młodszych Dowódców Piechoty, którą  ukończył 

w lipcu 1943 r. Szkolenie kończyło się egzaminem przed komisją, która składała się z trzech 

oficerów. Podchodziło się do nich  i odpowiadało na pytania ze znajomości broni, znajomości 

taktyki, czy też z innych wymaganych wiadomości. W ten sposób zakończył swoją edukację 

żołnierską w hierarchii starszego strzelca Armii Krajowej. 

 

Przy ołtarzu 

 

Franciszek Greniuk święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1952 r. Mówiąc o jego 

źródle po raz kolejny podkreślił wielką rolę religijnego wychowania  przez rodziców.                  

To w domu rodzinnym nauczył się kreślić znak krzyża. Najpierw niewprawną dziecinną rękę 

prowadziły dłonie matki Anastazji z Boczkowskich, by później stopniowo poznawać kolejne 

modlitwy. Początek jego powołania kapłańskiego jest także związany z osobą księdza 

wikariusza Stanisława Orłowskiego, który wprowadził go w życie liturgiczne                      

jako ministranta.  

 Na fotografii obok       

z młodzieżą szkolną siedzą 

od lewej: ksiądz proboszcz 

Stanisław Orłowski 

trzymający instrument 

muzyczny oraz ksiądz 

wikary Józef Czarnecki. 
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      Zdjęcie z okazji Pierwszej Komunii Świętej mojej babci Reginy z księdzem Stanisławem Orłowskim. 

 

Kilka słów chciałabym poświęcić            

ks. Józefowi Czarneckiemu wikaremu                    

w  Grabowcu. Ukończył teologię                         

na Wyższym Seminarium Duchownym                         

w Lublinie. Wybudował dom parafialny                        

w Grabowcu, w którym stworzył sklep 

spółdzielczy. W okresie wojny w kazaniach 

wzbudzał poczucie narodowe i współtworzył 

Służbę Zwycięstwu Polsce w Grabowcu. Został 

aresztowany. Policja niemiecka powiadomiła 

administratora parafii – Stanisława 

Orłowskiego, że ksiądz Józef uciekł                          

z transportu z Szystowic do Hrubieszowa.     

Nie jest znane miejsce jego pochówku.   

                                                                                              

 

W wakacje 1946 roku w Grabowcu odbywały się prymicje ks. Piotra Ciszewskiego, 

pochodzącego z Grabowca. Franciszek Greniuk był na tej Mszy świętej i do dzisiaj pamięta,         

Ksiądz Józef Czarnecki 
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gdzie stał w kościele. I w pewnym momencie dostał oświecenia: A dlaczego nie ty przy 

ołtarzu? Po tygodniu takiego męczenia się ze sobą, zdecydował, że zostanie księdzem. 

Pewnego dnia, gdy wrócił z rodzicami z kościoła, powiedział im, że we wrześniu wstępuje    

do Seminarium Duchownego w Lublinie. Ojciec popatrzył wtedy na niego i powiedział: 

- Tylko pamiętaj synu, bądź dobrym księdzem.  

Jesienią 1946 roku 19 – letni Franciszek zgłasza się do księdza prefekta 

Tarkowskiego,   któremu oświadcza: 

- Chcę iść do seminarium.  

Wyjazd do Lublina, zapisanie do seminarium i zamieszkanie z dala od rodzinnego 

domu wiązało się z wieloma trudnościami. Były problemy komunikacyjne. Nie tak łatwo 

można było po wojnie dojechać do Lublina. Do Zamościa furmanką podwiózł go ojciec 

chrzestny - Józef Gruszka, a z Zamościa można już było podróżować autobusem.   

Studia trwały 5 lat. Nie miał problemów ani na filozofii, ani na teologii, problemy 

sprawiała Historia Kościoła. Jedyne niepowodzenie w czasie 5 - letnich studiów, jakie                  

go spotkało, to takie, gdy z tego przedmiotu dostał 3. Było to po południu, a już  na drugi 

dzień poprawił na 4. Nerwowy profesor nie wzbudził sympatii młodego studenta. 

 Kiedyś ksiądz rektor – Stefan Wyszyński ogłosił, że jakby ktoś chciał po skończeniu 

studiów kontynuować naukę na studiach specjalistycznych, to niech się do niego zgłosi. 

Pomęczył się z miesiąc ze sobą, a potem poszedł do niego i powiedział:  

- Nie wiem, jak ksiądz rektor uważa, ale jeśli można, to ja bym chciał się zgłosić                

na takie studia. 

Przyjął to do wiadomości i powiedział: 

- A, to dobrze, będziemy wiedzieli, jak trzeba będzie kiedyś kierować. 

 

Ksiądz  profesor Franciszek Greniuk to specjalista 

historii teologii moralnej. Jest autorem 40 haseł                      

w Encyklopedii Katolickiej KUL oraz  ponad 260 publikacji 

m.in. książki  pt. „Katolicka teologia moralna                        

w poszukiwaniu własnej tożsamości”.  

Swoją postawą świadczy o tym, że jest Polakiem,        

a kraj polski jest umiłowaną  ziemią, o którą trzeba dbać,     

by zaowocowała dobrem, miłością, jednością, wiarą. 

Szanował tradycje swych przodków oparte na słowach: Bóg, 
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Honor i Ojczyzna. Ojczyzna dla ks. F. Greniuka była miejscem, o które trzeba było walczyć. 

Jan Paweł II mówił o niej 2 czerwca 1980 r. w UNESCO m.in.: „Wyraz „ojczyzna” łączy 

się  z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli 

zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. (...) Ojczyzna więc to jest 

dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym 

również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się 

na kulturę danego narodu.”16 

II wojna światowa. stanowiła traumatyczne doświadczenie pokoleniowe, ale również 

rozwijała ducha wolności i solidaryzmu społecznego. Czasy następujące po II wojnie 

światowej naznaczone komunizmem nie pozwalały na stawianie wprost oporu władzy.        

Przez pięć lat pełnienia funkcji rektora WSD w Lublinie i 27, w latach 1970-1997, pracy jako 

wykładowca teologii moralnej i spowiednictwa, ksiądz profesor pozostawił niezatarty ślad, 

pieczęć na duszach kapłanów, a poprzez ich posługę jako duszpasterzy i spowiedników, 

dotknął serc tysięcy wiernych Kościoła. Jego determinacja, szczerość partyzanta AK 

w rozmowach o najtragiczniejszych wydarzeniach historii, wreszcie wierność literze 

i duchowi Drugiego Soboru Watykańskiego zapewniają mu poczesne miejsce na kartach 

historii. Ks. prof. Franciszek Greniuk, jako pracownik KUL, rektor WSD w Lublinie 

i kanclerz zamojskiej Kurii, mimo bolesnych wspomnień z ojczystych pogranicznych stron, 

niestrudzenie i nieustępliwie służył przyszłości nie tylko Polaków, ale i Ukraińców. 

2 lipca 2002 r. w Sanktuarium Maryjnym w Surhowie odbyły się uroczystości 

odpustowe ku czci Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zwanej w ludowej tradycji Matką 

Bożą Jagodną. Uroczystościom odpustowym przewodniczył Jubilat ks. infułat prof. 

Franciszek Greniuk, który obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Wśród rozmodlonych 

parafian i pielgrzymów byli licznie obecni kapłani, siostry zakonne z Żułowa i poczty 

sztandarowe. Uroczystość rozpoczęła się w kościele odsłonięciem obrazu łaskami słynącego 

Maryi i Współpośrednika łask św. Łukasza. Kustosz miejscowego sanktuarium ks. kanonik 

Wiesław Szewczuk powiedział m.in.: „Jubileusz jest czasem łaski, w której uczestniczy 

Czcigodny Jubilat, który 50 lat temu przyjął święcenia kapłańskie. Ksiądz Infułat w historii 

archidiecezji lubelskiej i diecezji zamojsko - lubaczowskiej zapisał się swym 

niepowtarzalnym kapłaństwem, poświęceniem, gorliwą pracą. Zaraz po święceniach 

kapłańskich biskup skierował go jako wikariusza do pracy duszpasterskiej w parafii Surhów. 

Po krótkim pobycie w Surhowie rozpoczął pracę naukową na KUL, pełnił obowiązki rektora 

 
16 strona http://nauczaniejp2.pl/ Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich, dostęp dnia 8 V 2019 r. 

http://nauczaniejp2.pl/
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Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, był wykładowcą i profesorem, wydawał 

publikacje naukowe, pełnił obowiązki kanclerza Kurii Biskupiej Diecezji Zamojsko                  

- Lubaczowskiej. Dziś otaczamy naszą osobistą modlitwą Czcigodnego Jubilata, dziękujemy    

za jego pracę w naszej parafii, która nie była łatwa, za życzliwość i pomoc".  

23 marca 2017 roku  przypadła 65. rocznica święceń kapłańskich ks. inf. Franciszka 

Greniuka. W rozmowie wyemitowanej na antenie Katolickiego Radia Zamość powiedział: 

„Bardzo serdecznie dziękuję za tę możliwość krótkiej refleksji na temat mego kapłaństwa               

i mojej przynależności do naszej diecezji. Termin moich święceń kapłańskich jest nietypowy. 

Święcenia kapłańskie były udzielane przy końcu roku, poszczególnego roku akademickiego, 

np. czerwiec czy koniec maja. Moje święcenia zostały przyspieszone ze względu                             

na spodziewane wydanie dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych, który groził tym,              

że później poszczególne decyzje odnośnie skierowania na poszczególne placówki byłyby 

zależne od władzy powiatowej, czyli partyjnej. Funkcjonowały wtedy wydziały do tzw. spraw 

wyznań. Dlatego my zostaliśmy wyświęceni wcześniej - w 4,5 roku studiów 5 - cio letnich,            

ze względu na konieczność uniknięcia podlegania wymaganiom dekretu. Jeśli chodzi              

o 25. rocznicę istnienia diecezji, jest to dla mnie satysfakcja, że mogę przynależeć                  

do tej diecezji i cieszyć się osiągnięciami. Przy okazji składam gorące życzenia: 

błogosławieństwa Bożego  i wszelkiej pomyślności.” 

 

W pobliżu rodzinnych stron 

 

     Dzięki inicjatywie księdza Franciszka Greniuka 

na Górze Grabowiec powstał Pomnik, który upamiętnia 

pomordowanych tutaj w 1939 roku żołnierzy. Do tej jednej                     

z najohydniejszych zbrodni doszło w Grabowcu w dniu              

25 września 1939 r., gdzie krasnoarmiejcy zastrzelili                

lub zakłuli bagnetami   42 oficerów  i żołnierzy - lekarzy         

oraz pacjentów szpitala polowego. Sowieci rannych 

zapędzili do pobliskiej wsi  Grabowca Góry, gdzie już 

wcześniej zabili kilku polskich oficerów i tam ich 

rozstrzelali. Organizacje kombatanckie zorganizowały       

14 września 1989 r. w 50. rocznicę  tragicznych wydarzeń 

uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Akt zawierający informację   o wydarzeniach z  1939 r. 

wmurowany w fundamenty pomnika 
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26 lipca 1992 r. miała miejsce inna wzruszająca uroczystość poświęcenia sztandaru 

Koła Rejonowego AK w Grabowcu, w której wzięły udział władze okręgu, kompania 

honorowa WP, księża oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Mszę świętą odprawił ks. 

dziekan Franciszek Nucia, a homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Jabłoński – były żołnierz 

AK, elew partyzanckiej szkoły podoficerskiej w Ornatowicach. Sztandar poświęcił ks. prof. 

Franciszek Greniuk, który także ukończył tę szkołę. Jako 15-latek zaciągnął się do szeregów 

AK, pod pseudonimem „Żwirko" walczył przez blisko 3 lata w placówce Ornatowice.           

W 1944 r. ukończył partyzancką Szkołę Młodszych Dowódców Piechoty.                    

6.11.2002 r.  sztandar Koła Rejonowego w Grabowcu wpisano  do rejestru sztandarów 

związkowych AK pod numerem Sz/Zw/155/2002 w Zarządzie Głównym w Warszawie.       

Na zdjęciu ks. Franciszek Greniuk całuje sztandar Koła Rejonowego Armii Krajowej             

w Grabowcu,  za nim stoi ks. prałat Andrzej Jabłoński, trzeci to ks. dziekan Franciszek Nucia. 

 

 

 

 

 

14.09.1989r. Mszę św. celebruje ks. F. Greniuk Grabowiec Góra. Pomnik upamiętniający 

pomordowanych w 1939 r. 
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Ks. F. Greniuk otrzymał wtedy 

awans na stopień porucznika, a w 2004 r. 

otrzymał awans na stopień majora Wojska 

Polskiego.  

 

 

 

- Dopóki mogłem – mówi            

- zawsze starałem się być w pobliżu 

rodzinnych stron i jako ksiądz, i potem 

jako wykładowca. Gdy pełniłem funkcję 

kanclerza w Zamościu, mogłem o wiele 

częściej je odwiedzać. Starałem się być 

zawsze z rodziną  i utrzymywać stały 

kontakt z bliskimi.  

 

 

 

Podczas 68. rocznicy wysiedlenia Grabowca wręczono medale „Pro Memoria" 

osobom zasłużonym dla społeczności lokalnej, które na przestrzeni lat - czy to poprzez 

świadectwo życia, czy też historyczne publikacje, czy przez inicjatywy mające na celu 

pielęgnowanie pamięci o walkach niepodległościowych narodu polskiego - przyczyniały się     

do budowania dziedzictwa historyczno - kulturowego swojego regionu. Znalazł się wśród 

nich darzony szacunkiem i miłością - zwłaszcza przez mieszkańców Ornatowic, dumnych                    

ze swojego wielkiego Rodaka - ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, żołnierz AK, rektor 

Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, kierownik Katedry Historii Teologii 

Moralnej na Wydziale Teologii KUL, wikariusz generalny i kanclerz Kurii Diecezjalnej                

w Zamościu, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Ks. prof. Franciszek Greniuk święci samochód ochotniczej 

straży pożarnej 
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Zdjęcie obok przedstawia ks. F. Greniuka, 

któremu Medal „Pro Memoria" wręcza pan Dariusz 

Pawłoś prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie 

z Warszawy.  „Za wkład    w walkę o niepodległość 

kraju oraz za wieloletni dorobek naukowy                              

i dydaktyczny” –  podano w uzasadnieniu.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości wręczenia Medalu „Pro Memoria" 

 

Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie odznaczył ks. prof. Franciszka Greniuka 

tytułem doktora honoris causa. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł ten jest wyrazem wdzięczności za to, co ksiądz profesor 

Greniuk robił przez lata dla wspólnoty greckokatolickiej, nie tylko przyjmując w lubelskim 

seminarium alumnów, ale i będąc wykładowcą, opiekunem, mentorem i przyjacielem.                   

W latach 1975-1982 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. To wtedy 

w sposób szczególny poznał Kościół greckokatolicki i przysłużył się kształceniu kleryków 

tegoż Kościoła wspólnie z alumnami Kościoła łacińskiego w lubelskim seminarium.             

Kiedy władze PRL zażądały usunięcia studentów ukraińskich Kościoła greckokatolickiego                          

z lubelskiego seminarium stanowczo się temu sprzeciwił.  
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Na zdjęciu ks. Stefan Batruch,             

przełożony lubelskiej wspólnoty 

grekokatolików ( stoi pierwszy        

z prawej strony),  powiedział:   

„To była wielka odwaga,                 

bo zdawał sobie sprawę,                   

że konsekwencje odmowy 

wykonania takiego polecenia 

mogą być ogromne dla całego 

seminarium.” 

 

18 października 2009 r. w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego                       

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Minister Handzlik odczytał list Prezydenta RP Pana 

Lecha Kaczyńskiego, który do społeczności akademickiej wskazał, iż „trudno przecenić 

zasługi uczonych i wykładowców związanych z KUL, gdy chodzi o kształcenie polskich elit, 

zarówno przed, jak i po II wojnie światowej. W czasie komunistycznego zniewolenia uczelnia 

ta była oazą wolnej myśli i wolnego słowa, ośrodkiem akademickim, w którym naukowa 

refleksja nad człowiekiem i światem sytuowała się bardzo blisko średniowiecznego ideału 

uniwersytetu. KUL był i jest wspólnotą uczniów i mistrzów, którzy razem poszukują 

prawdy”.  

                                                                               

Na zakończenie tych uroczystości Minister 

wręczył Ordery Odrodzenia Polski i Medale                 

za Długoletnią Służbę, nadane przez Prezydenta 

RP. Zdjęcie obok przedstawia ks. F. Greniuka, 

który otrzymuje z rąk Mariusza Handzlika, 

podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, 

prezydenckiego ministra, który zginął                    

w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  
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Ksiądz Franciszek Greniuk dla kościoła w Ornatowicach pw. św. app. Piotra i Pawła 

ufundował ołtarz  oraz dzwon, który poświęcił papież Jan Paweł II. Gdy zdrowie pozwala 

odwiedza groby rodzinne i sobie również przygotował grób na cmentarzu w Grabowcu.  

Kościół Filialny pw. św. app. Piotra i Pawła w Ornatowicach. Obok dzwonnica            

z r. 1999, w niej dzwon o nazwie „św. Franciszek” poświęcony 12 VI 1999 r. przez Ojca 

Świętego  Jana Pawła II w Zamościu. 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości nadania Medalu „Pro Memoria” 
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Na zdjęciu obok, które otrzymałam na pamiątkę 

widoczny jest ołtarz ufundowany przez ks. prof.         

F. Greniuka  znajdujący się  w kościele                          

w Ornatowicach. Składa się z dwóch marmurowych 

figur sakralnych.  Po lewej znajduje się św. Paweł        

– patron duszpasterzy, z mieczem w dłoni, 

symbolizującym jego męczeńską śmierć.  Po prawej 

widzimy św. Piotra, patrona Ojca Świętego, 

trzymającego w ręku klucze do Nieba. Pośrodku nich 

stoi krzyż, na którym wisi Syn Boży, Zbawiciel 

Świata. U jego stóp są złożone świeże kwiaty – dar 

mieszkańców Ornatowic. 

 

Służba księdza F. Greniuka na rzecz ojczyzny i narodu w wyżej zaprezentowanych 

przykładach pozwala stwierdzić, iż stanowi on, bez względu na miejsce, jakie zajmował                

w hierarchii kościelnej, najlepszy z możliwych przykładów patriotyzmu. Jest on żywym 

świadkiem historii Polski i jej współtwórcą. 

Każdy się ze mną zgodzi, że spełnił. słowa ojca, które usłyszał jako 19 - letni 

młodzieniec: „Tylko pamiętaj synu, bądź dobrym księdzem.” Na koniec chciałabym oddać 

głos księdzu profesorowi Franciszkowi Greniukowi, który kiedyś powiedział: 

 

„Jestem chrześcijaninem, którego obowiązuje Ewangelia." 
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