Członkowie zbrojnego ruchu oporu-partyzanci

Księga Pamięci Gminy Grabowiec i okolic (lata wojny i okupacji)

Członkowie zbrojnego ruchu oporu (partyzanci- grabowieccy)

1. lek. medycyny Pani Regina Boczkowska, ps. „Zew”. W 2011 r. odznaczona Medalem „Pro
Memoria”,

2. ks. prof. dr hab. Franciszek Greniuk, ps. „Żwirko”. W 2011 r. odznaczony Medalem „Pro
Memoria”.

3. śp. Baran Stanisław, ps. „Bis”, z Rogowa,

4. śp. Baraniecki Marcin, ps. „Gruby”, syn Wojciecha i Franciszki, lat 65, ur. w Oszczekach,
zam. we wsi Szystowice, powiat hrubieszowski, robotnik rolny, żołnierz AK z kompani „Foka”,
poległ 15 czerwca 1944 roku w lesie szystowickim w walce z Niemncami,
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5. śp. Baraniecki Szczepan, ps. „Olcha”, syn Marcina i Weroniki, lat 24, ur. w Dembach , pow.
liskowski, zam. w Szystowicach, pow. hrubieszowski, robotnik rolny, żołnierz AK z kompanii
„Foka”, dnia 15 czerwca 1944 roku dostał się do niewoli niemieckiej w lesie szystowickim, zginął
7 lipca 1944 roku, zamordowany w obozie na Majdanku

6. śp. Boczkowski Feliks, główny kierownik kas Banku Kredytów Długoterminowych w
Warszawie, por rez. WP, ps. „Czarny Lis” główny organizator trójek,
twórca Służby Zwycięstwu Polski pierwszej konspiracji na terenie Grabowca, zamordowany w
Oświęcimiu.

7. śp. Boniecki Edward, rolnik członek pierwszej konspiracji grabowieckiej

8. śp. Brykalska Michalina, ps. „Morfina”, magister farmacji, właścicielka apteki w Grabowcu,

9. śp. Brykalski Adam, członek Służby Zwycięstwu Polski na terenie Grabowca

10. śp. Brykalski Władysław, członek Służby Zwycięstwu Polski na terenie Grabowca

11. śp. Budówna Stanisława, nauczycielka z Grabowca rozstrzelana przez Niemców,

12. śp. ks. Czarnecki Józef, proboszcz parafii Grabowiec w latach 1933-1941, zamordowany
przez hitlerowców w Szystowicach,

13. śp. Czuper Piotr, ps. „Znicz”,

14. śp. Derkacz Stanisław, Kierownik Szkoły w Grabowcu, rozstrzelany przez Niemców,
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15. śp. Gozdek Wacław, ps. „Grom”, dowódca pluton na terenie wsi Szystowice,

16. śp. Greniuk Władysław, s. Jana i Marii, lat 39, ur. w Ornatowicach, powiat hrubieszowski,
zm. we wsi Bereść, rolnik, żołnierz AK, aresztowany 31 października 1943 roku przez policje
ukraińską, rozstrzelany w egzekucji publicznej w dniu 6 stycznia 1944 roku w Hrubieszowie,

17. śp. Grechuta Bolesław, ps. „Skowronek ,

18. śp. Gryciak, Bolesław, ps. „Pryncypał”,

19. śp. Hajduk Czesław, ps. „Ślepy”, dowódca plutonu na terenie wsi Skomorochy,

20. śp. Jarosz, Michał, ps. „Sten”,

21. śp. Jarosz Franciszek, ps. „Ułan”, syn Łukasza i Antoniny z d. Nowogrodzka, lat 34, ur. i
zam. w Szystowicach, powiat hrubieszowski, żołnierz AK z kompanii „Foka”, dnia 15 czerwca
1944 roku dostał się do niewoli niemieckiej
w lesie szystowickim,
zginął 7 lipca 1944 roku zamordowany w obozie na Majdanku,

22. śp. Jaroszyński Wacław, ps. „Lis”. W 2008 r. został uhonorowany tytułem Honorowego
Obywatela Grabowca. W 2011 r. odznaczony Medalem „Pro Memoria”.

23. śp. Kamforowski Adam, ówczesny sekretarz gminy Grabowiec

24. śp. Kamforowski Jerzy, syn sekretarza
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25. śp. Kamforowska Irena, córka sekretarza,

26. śp. Koczułap Michał, ps. „Iwa”

27. śp. Kozłowski Piotr, ps. „Szybki”,

28. śp. Krawczuk Wacław, ps. „Smoluch”

29. śp. kpr. Krzyszczuk Adolf, rolnik jeden z pierwszych twórców konspiracji
grabowieckiej,
ps. „Sokół”,

30. śp. Krzyżanowski Edward, ps. „Wicher”, syn Michała i Władysławy z d. Sudoł, lat 25, ur. i
zam. we wsi Białowody, powiat hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompanii „Foka”, dostał się
do niewoli niemieckiej 15 czerwca 1944 roku w czasie boju w lasach
chyżowicko-trzeszczańskich, rozstrzelany w dniu 19 czerwca 1944 roku w Ostrówku, powiat
hrubieszowski ,

31. śp. Krzyżanowski Zygmunt, ps. „Cygan”, syn Michała i Władysławy z d. Sudoł, lat 18, ur. i
zam. we wsi Białowody, powiat hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompanii „Foka”, dostał się
do niewoli niemieckiej 15 czerwca 1944 roku w czasie boju w lasach
chyżowicko-trzeszczańskich, rozstrzelany w dniu 19 czerwca 1944 roku w Ostrówku, powiat
hrubieszowski.

32. śp. Kulik, Czesław, ps. „Świst”,

33. śp. Łukaszkiewicz, Bogdan, ps. „As”,

34. śp. Małysz Maria, lat 38, ur. na Górze Grabowiec, zam. we wsi Majdan Wielki, powiat
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hrubieszowski, żołnierz AK (sanitariuszka) z kompanii „Poleszczukaę, poległa 14 czerwca 1944
roku w Majdanie Wielkim w walce z Niemcami.

35. śp. Moskwa Edward, ps. „Szczur”, syn Michała i Katarzyny z d. Nowaczewska, lat 18,
rolnik, żołnierz AK z kompani „Czarnego”, dnia 15 czerwca 1944 roku w lasach grabowieckich
dostał się do niewoli niemieckiej, zginął 2 lipca 1944 roku, zamordowany na Zamku lubelskim.

36. śp. Bogusław Matwiejczuk, plut. WP, jeden z twórców konspiracji grabowieckiej, ps.
„Brzęczek”, dowódca plutonu na terenie wsi Skomorochy.

37. śp. Nowicki Wincenty, rolnik, członek pierwszej konspiracji grabowieckiej

38. śp. ks. Orłowski Stanisław, jeden z organizatorów konspiracji grabowieckiej

39. śp. Poterucha Jan, b. wójt gminy Grabowiec, członek konspiracji grabowieckiej.

40. śp. ppłk Runkiewicz Paweł, ps. „Czarny”, pochowany na cmentarzy w Grabowcu,

41. śp. Sitarz Marian, ps. „Wysocki”, lat 22, ur. we wsi Wysokie, powiat zamojski, zam. w
Ostrówku, powiat hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompanii „Poleszuka”, dnia 15 czerwca
1944 roku dostał się do niewoli niemieckiej w lesie szystowickim, zginął 22 lipca 1944 roku,
zamordowany na Zamku lubelskim.

42. śp. Sitarz Stanisław, ps. „Grot”, syn Jana i Katarzyny, lat 28, ur. w Podwysokiem, powiat
zamojski, zam. w Kolonii Szystowice, powiat hrubieszowski, robotnik rolny, żołnierz AK z
kompanii „Foka”, poległ 15 czerwca 1944 roku w lesie szystowickim w walce z Niemcami.

43. śp. Skubiszewski Kazimierz, legionista, jeden z organizatorów konspiracji grabowieckiej
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44. śp. Słoniec Władysław, ps. „Klon”, syn Bronisława i Elżbiety, lat 25, ur. w Gozdowie, zam.
w Szystowicach, pow. hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompani „Foka”, dnia 15 czerwca
1944 roku dostał się do niewoli niemieckiej w lesie szystowickim, zginął 7 lipca 1944 roku,
zamordowany w obozie na Majdanku.

45. śp. Staszczuk Bronisław, ps. „Blondynek”, lat 23, ur. i zam. w Grabowcu, powiat
hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompani „Czarnego”, dnia 15 czerwca 1944 roku dostał się
do niewoli niemieckiej w lasach grabowieckich, zginął 22 lipca 1944 roku, zamordowany na
Zamku lubelskim.

46. śp. Sobieszczański, Bolesław, ps. „Pingwin”,

47. śp. Soroka Bronisław, ps. „Wrona”,

48. śp. Solarska Genowefa, ps. „Czerwony Krzyż”,

49. śp. Szarzyński, lat 26, zam. w Henrykówce, powiat hrubieszowski, rolnik, dowódca plutonu
z kompanii AK „Foka”, poległ 15 czerwca 1944 roku w lesie szystowickim w walce z Niemcami.

50. Suszczyk Paweł, syn Eliasza i Anny z d. Wróbel, lat 46, ur. i zam. we wsi Bereść, powiat
hrubieszowski, robotnik rolny, w okresie międzywojennym działacz Polskiej Partii
Socjalistycznej, żołnierz AK, aresztowany 31 października 1943 przez gestapo, rozstrzelany w
egzekucji publicznej w dniu 6 stycznia 1944 roku w Hrubieszowie.

51. śp. kpt Śmiech, Józef, ps. „Ciąg”, zm. w kwietniu 1982 roku w Skierbieszowie.

52. śp. por. Eugeniusz Tokarczuk, ps. ”Klon”, dowódca kompanii na terenie wsi Białowody,
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53. śp. Wiśniewski Jan, ps. Rydz, syn Piotra i Marii , lat 35, ur. i zam. w Czartorii, powiat
hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompanii „Stoka”, poległ 14 marca 1944 roku pod Żukowem
w walce z Niemcami.

54. śp. kpt Wróblewski Kazimierz, ps. „Maryśka”, pochowany w 2007 roku na cmentarzu w
Grabowcu .

55. śp. Wysocki Józef, ps. „Niedźwiedź”, syn Piotra i Anny z d. Wąsicz, lat 17, ur. i zam. w
Grabowcu, powiat hrubieszowski, uczeń, żołnierz AK z kompanii „Czarnego”. poległ 4 czerwca
1944 roku w Grabowcu w walce z Niemcami
.

56. śp. Zarek Ludwik, ps. „Klon”, syn Jana i Marianny z d. Michalska, lat 42, ur. w Skibicach,
zam. w Drogojówce, powiat hrubieszowski, rolnik, żołnierz AK z kompanii „Poleszuka”, dnia 15
czerwca 1944 roku dostał się do niewoli niemieckiej w Drogojówce, zginął 7 lipca 1944 roku,
zamordowany w obozie na Majdanku
.
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