
Krystyna Łuczak z domu Miszczuk; członkini NSZZ 

„Solidarność” WSK Świdnik; uczestniczka strajku grudniowego 

’81; kolporterka  ulotek prasy podziemnej; zatrzymywana i 

inwigilowana przez SB; uczestniczka „Pielgrzymek Ludzi Pracy” i

manifestacji    patriotycznych.

Maria i Józef Miszczukowie mieli pięcioro dzieci, a wśród nich Krysię, która przyszła na 

świat 8-go stycznia 1944 roku w Chełmie Lubelskim. „Ojciec był przedwojennym wojskowym, a 

potem, wiadoma sprawa, po wojnie zdegradowanym". Józef Miszczuk, żeby utrzymać rodzinę 

pracował w straży pożarnej jako kierowca, a mama zajmowała się domem i gromadką dzieci. 

„Miałam niespełna pięć lat, kiedy straciłam mamę! A piąty, najmłodszy braciszek miał chyba 

niecały roczek. I jego wzięła na wychowanie moja stryjenka, a ponieważ nie mieli dzieci, a on 

nazwisko miał Miszczuk i oni Miszczuk, to nie robili tych żadnych urzędowych zachodów, i podali 

jako swoje dziecko". Stryjenka, Władysława Miszczuk była chrzestną matką Krysi, „zawsze 

mówiła „Jesteś taka, jak ja! W ciągłym ruchu kobieta była i  miała olbrzymie poczucie humoru”.

A życie, tak jak wielu osób z jej pokolenia, nie oszczędzało pani Władysławy. Jej losy, 

zwłaszcza te powojenne były niezwykle traumatyczne. Należąc do Armii Krajowej udostępniała 

swoje mieszkanie na miejsce nadawania meldunków i przechowywania radiostacji. Te wydarzenia 

związane z próbą nawiązania kontaktu z Londynem miały miejsce już po wkroczeniu Armii 

Czerwonej na Chełmszczyznę i dotyczyły jesieni 1944 roku.  Nadający przez całą noc, zostali 

namierzeni przez Sowietów, zaaresztowani i zabrani na Zamek [Zamek Lubelski był miejscem 

kaźni w okresie okupacji hitlerowskiej, ale pełnił funkcje więzienia także po wojnie. Przez 

kazamaty stalinowskie przeszło ponad 30 tysięcy osób. Pierwsze wyroki śmierci wykonano 

15.11.1944r. na Tadeuszu Beneszu i Tomaszu Gadzale]. „Stryjenka opowiadała, że tam krew 

płynęła po tym podwórku, po tych kocich łbach! I tych jej współtowarzyszy zabili. A ją zostawili! I 

potem te rodziny przychodziły do niej z pretensją, że musiała coś powiedzieć, że... Stryjenka 

została zwolniona i potem zrehabilitowana". Tutaj zacytuję przekazany mi fragment artykułu z 1991

roku z pisma „Wokanda", „Władysławę Miszczuk oskarżono o to, że mając wiarygodną 

wiadomość, że Gadzała i Benesz mają odbiornik, nie tylko zaniechała donieść w porę władzy, lecz 

sama słuchała komunikatów i zezwoliła im na zainstalowanie radia w swoim domu". W tym 

określeniu "radio" chodzi oczywiście o radiostację, ale akta sądowe  tego procesu pełne były 

poprawek i widocznych rusycyzmów. W posiadaniu rodziny znajduje się także Odpis 

Postanowienia o Umorzeniu Śledztwa z 2007 roku. Sąd Najwyższy uniewinnił wszystkich 

oskarżonych w tym procesie, a Władysława Miszczuk „dostała takie „lekkie" odszkodowanie i za to

sobie telewizor kupiła...".



Po śmierci mamy, która miała miejsce w 1949 roku, „ojciec za jakiś czas ożenił się z taką, 

można powiedzieć znajomą z czasów przedwojennych. Ona miała już wówczas syna prawie 

dorosłego. I ta kobieta, Bronisława Demczuk, żona przedwojennego oficera, który został 

zamordowany po wojnie, podjęła się wychowania czworga dzieci. To była kobieta na poziomie, tak 

jak przystało na żonę oficera”.

Nowa pani Miszczukowa zadbała o wykształcenie Krysi i jej rodzeństwa, „wszystkie dzieci, 

jak nas czworo było, oprócz jednej mojej siostry Haliny, która skończyła tylko szkołę średnią, tak 

wszyscy są wykształceni. Mamy w rodzinie i adwokata, i inżyniera, a ten drugi mój brat Zbyszek 

jest inżynierem rolnikiem z kolei. A ja ukończyłam szkołę średnią ogólnokształcącą w Chełmie, a 

potem polonistykę na UMCS-ie”, jednak nie zrealizowała drogi zawodowej zgodnie z 

filologicznym wykształceniem, tylko pracowała najpierw jako laborantka chemiczna.

11 września 1966 roku Krystyna wyszła za mąż za Sławomira Łuczaka, „ja się ze swoim 

mężem poznałam bardzo wcześnie, bo on chodził do szkoły w Chełmie i myśmy się zaprzyjaźnili”. 

A mieszkał w Czułczycach koło Chełma, „gdzie zjeżdżała się cała młodzież z miasta. I tam się 

bawiliśmy, że tak powiem...". Przyszły mąż zaczął pracować w WSK Świdnik i „poszedł do wojska,

a potem się przypadkowo spotkaliśmy... No i jakoś się zaczęło”.          

Ślub Krystyny Miszczuk i Sławomira Łuczaka 10.09.1966r. Chełm.



Po ślubie rozmawiając z teściową dowiedziała się, że Czułczyce nie są rodzinną 

miejscowością Sławka. „Sławek urodził się w miejscowości Kolonia Budy, koło Łucka, na 

Wołyniu. Przed wojną Ukraińcy i Polacy zamieszkujący wieś Kolonia Budy wszyscy tworzyli 

prawie jedną rodzinę. Były takie rodziny, które się pożeniły wspólnie, dzieci były, prosili się na 

wesela, chrzciny... A potem, jak zaczęła się ta rzeź wołyńska, w ‘43, to zrobiło się strasznie. Zaczęli

Polaków wyciągać z domów! Zabijać! Mordować! Teściowa, Kazimiera Łuczak z domu Stasal, 

opowiadała, że dzieci to były na pale takie nabijane... Studnie pełne były zabitych! Krew nie woda 

w tych studniach była!"

 Rodzina Sławomira Łuczaka zarówno ojciec Józef, jak i starszy brat Franciszek zginęli w 

walkach z Ukraińcami. Zginął najpierw ojciec pana Sławomira Łuczka, a kilkunastoletni brat, jak 

podawała teściowa „poszedł pomścić ojca! I nie ma jego! Nie ma! Nie wrócił! I śni się teściowej w 

nocy i mówi „Mamo, przyjdź! Weź mnie zabierz, bo jest mi zimno!" I poszli do tego lasu, a oni byli

przysypani ziemią... Tak miał zęby powybijane, ręce poucinane, język wyrwany! Cały 

zmasakrowany makabrycznie! I mówiła teściowa, że „okropnie, jedna jakby miazga była!" I ona go

poznała, ponieważ sama szyła bieliznę, a on miał takie kalesony, jak to się nosiło w zimie. Przez nią

szyte...".

 Nie było miejsca dla Polaków tam gdzie byli Ukraińcy, a na wsi, gdzie mieszkali 

Łuczakowie, a uściślając, już wtedy tylko wdowa Kazimiera z malutkim synkiem Sławkiem, 

późniejszym mężem pani Krystyny i jednym z czołowych działaczy świdnickiej "Solidarności": 

„Ukraińcy sprzysięgli się przeciwko Polakom! Ale teściowa miała sąsiada Ukraińca. I ten sąsiad 

przyszedł do mojej teściowej i powiedział: „Uciekajcie! Bo dzisiaj w nocy będą rżnąć resztę 

Polaków!" Mimo, że to był grudzień, a mój mąż urodził się w lipcu, to matka okręciła go w 

pierzynę i uciekła z tym niemowlęciem do lasu! I potem się przemieszczali jako tak zwani 

"bieżeńcy" i w 1944 roku przyjechali do Polski".

I chociaż rozmowy z teściową pozostawiły trwały ślad w jej pamięci, to po chwili dodaje, 

„sporo zapomniałam, tym bardziej, że nie było takiej tradycji, żeby nagrywać historię rodziny”.

Po ślubie Krystyna mieszkała nadal w Chełmie, a jej mąż pracował i mieszkał w Świdniku, 

„po czym w 1967 roku przyjechałam tutaj, do męża i urodziła mi się w sierpniu pierwsza córka 

Aneta. Mieszkaliśmy w takim małym pokoiku w hotelu na Tuwima, dostaliśmy mieszkanie 

jednopokojowe, z kuchenką. Pokoik taki, ale nam wystarczał z jednym dzieckiem.

A potem poszłam do pracy w WSK i już nie znalazłam pracy w swojej dziedzinie, bo 

musiałabym dojeżdżać do Lublina, a tutaj przy dziecku...". W roku 1978 pani Krystyna została 

mamą Madzi, „dwie dziewczynki! I tyle mamy dzieci!", dodaje ze śmiechem.  

                              



Chrzest córki Anety, Chełm 1967. Na zdjęciu pierwszy z prawej od góry Sławomir

Łuczak, Krystyna Łuczak pierwsza z prawej w dolnym rzędzie.

Krystyna Łuczak z córkami Anetą i Madzią. Lata siedemdziesiąte XX wieku.



Z końcem lat siedemdziesiątych wiążą się wspomnienia z budową Kościoła w Świdniku. 

„Budowaliśmy za tak zwaną cegiełkę, każdy dawał na tacę 10 złotych, czy ileś... To było takie 

spontaniczne, żeby dawać te pieniążki. A panowie, mężowie nasi i wszyscy inni, którzy czuli się na 

siłach, budowali. To znaczy pomagali!":

- „A Twój mąż też pracował przy budowie Kościoła?

- Oczywiście! On nawet gdzieś zdjęcie ma z księdzem proboszczem. Ksiądz Hryniewicz, nasz 

proboszcz, to był taki patriota, że jak powiedział kazanie, to wszystko się trzęsło w człowieku!

- A wy unosiliście się ponad szarą rzeczywistość?!

- Tak! Tak! Ksiądz Hryniewicz był fantastyczny!”

Niedługo okaże się, że nie tylko budowa nowego Kościoła i wspaniałe kazania będą 

powodem do chwały świdnickiego proboszcza.

 


