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Urodził się 3 lipca 1898 roku w Dwikozach w rodzinie Mi-

chała i Eufrozyny z Jarzynów. Uczył się w Progimnazjum w 

Sandomierzu, a następnie w Gimnazjum w Lubartowie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w październiku 1921 roku z 

rąk księdza biskupa Mariana Ryxa w Katedrze sandomierskiej. 

Rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim, które dokończył w Strasburgu w 1924 roku, 

gdzie uzyskał tytuł doktora prawa. W roku następnym, po po-

wrocie do Polski, został mianowany Generalnym Sekretarzem 

Związku Robotników Chrześcijańskich w Radomiu. W latach 

1928-1931 pracował jako prefekt szkół powszechnych męskich, 

a od stycznia 1932 do wybuchu wojny w 1939 roku w Państwo-

wym Męskim Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rado-

miu. 

Ks. Stefan Grelewski był publicystą, pisarzem, tłumaczem z 

języka niemieckiego i francuskiego. Między innymi przetłuma-

czył z języka niemieckiego książkę pt. "Jezus Chrystus" prof. 

Karola Adama i dwie książki Adolfa Bertrama "Charyzmaty du-

szy i pracy kapłańskiej" oraz "W służbie ideałów Akcji Katolic-

kiej". W 1937 r. wydał książkę pt. "Wyznania protestanckie i 

sekty religijne w Polsce współczesnej". Pisał w "Małym Dzien-

niku", "Kurierze Warszawskim", "Słowie Narodu", "Przewod-

niku Katolickim", "Ateneum Kapłańskim". W roku 1930 powo-

łał do życia czasopismo "Prawda Katolicka", którego był redak-

torem do 1935 roku. Pełnił funkcję prezesa Związku Inteligencji 

Polskiej w Radomiu, aktywnie współuczestniczył w organizo-

waniu pierwszego w diecezji Kongresu Eucharystycznego w Ra-

domiu w 1933 roku. 

W czasie okupacji hitlerowskiej uczył religii w tajnym naucza-

niu. Został aresztowany 24 stycznia 1941 roku wraz z młodszym 

bratem księdzem Kazimierzem. Był torturowany, a następnie 

wywieziony do obozu w Oświęcimiu, gdzie otrzymał numer 

10444. Później został przewieziony do obozu Dachau, gdzie 

miał numer 25281. Tam zmarł z głodu i wycieńczenia 9 maja 

1941 roku w szpitalu obozowym, przygotowany na śmierć przez 

brata - współwięźnia - ks. Kazimierza. 

Był człowiekiem niezwykle aktywnym, a w dziedzinie znajo-

mości wyznań i sekt religijnych miał opinię najlepszego znawcy 

w ówczesnej Polsce. Sługa Boży Stefan Grelewski posiada ta-

blicę epitafijną wraz z bratem, Sługą Bożym ks. Kazimierzem 

Grelewskim w Górach Wysokich koło Sandomierza, gdzie obaj 

byli chrzczeni. 
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