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Lucyna Mosiądz (Sołwiej) urodziła się 12 kwietnia 1927r.

Pobereżany Hrubieszów. W jej domu mieścił się punkt

wydawniczy. W związku z tym została zaprzysiężona przez

dowódcę KEDYW-U por. ,,Druk-a” dnia 2 września 1943r. W

1942r. ojciec Pani Lucyny (w. Sołwiej) został rozstrzelany przez

gestapo. Natomiast w  styczniu 1944r. wobec obawy przed



represjami Niemców  została przekazana kap. K. Wróblewskiemu

„Maryśka” kom. 3 rejonu- gdzie pełniła funkcję sanitariuszki

(Ornatowice –Hołużne ). W lutym 1944r. brała udział w akcji na

wieś Bereść. 11 czerwca i lipca 1944r. brała udział w walkach

przyfrontowych z Niemcami w ramach akcji „Burza”. Następnie

12 lipca i sierpnia brała udział w zgrupowaniu oddziałów na

pomoc walczącej Warszawie we wsiach Ornatowice i

Szychowice. W czerwcu 1944r. jej oddział został okrążony przez

Niemców w lasach Grabowieckich, skąd przebili się do lasów

Bonieckich. Była to zakrojona na dużą skalę akcja

pacyfikacyjna oddziałów partyzanckich prowadzona przeciwko

Niemcom. Po wyzwoleniu 13 marca 1946r. została aresztowana

przez UB. Po zwolnieniu wielokrotnie chciano ją ponownie

aresztować- tak już się działo aż do ujawnienia.

Wywiad

Ja:Czy mogłaby mi pani opowiedzieć o swoich rodzicach-czym 

się zajmowali? 

Pani Lucyna:W dzieciństwie mój ojciec był trochę takim 

handlarzem maszyn rolniczych-rozprowadzał je po całym 

powiecie. Oprócz tego mój ojciec służył w wojsku Piłsudskiego, 

walczył o Lwów i Wilno. Był wielkim patriotą, zawsze nam 

śpiewał różne piosenki i przyśpiewki- przez co  zaszczepił w nas 



patriotyzm. Myśmy mieli pole, mama  była gospodynią i 

zajmowała się rolnictwem.  

Ja:Ma Pani rodzeństwo? 

Pani Lucyna:Tak. Siostra jeszcze żyje, a brat zmarł. 

Ja:Może mi pani coś powiedzieć o okresie swojego dzieciństwa? 

Pani Lucyna:Ze szkoły  wynosiło  się wielki patriotyzm. Bo 

kierowniczka(odpowiednik dzisiejszego dyrektora) w  naszej 

szóstce- ona gdzieś była z Kongresówki. Pani kierowniczka była 

wielką patriotką i przed samą wojną codziennie na korytarzu były 

takie apele przed rozpoczęciem lekcji. Ja uczyłam się w  takiej 

nowej szkole, była ona tutaj za mostem na Dwernickiego (szkoła 

nr 2). To była bardzo nowoczesna szkoła. Na tych apelach 

kierowniczka przemawiała do nas w sposób patriotyczny,żebyśmy

się nie dali uwieść,żebyśmy byli Polakami jeżeli by wojna 

wybuchła- bo ona już się szykowała.  

Ja:Czyli w momencie wybuchu wojny ile pani mogła mieć lat? 

Pani Lucyna:No 12 lat miałam. To było dla nas wielkie 

przeżycie, każdy myślał o tym, że jest wielkim patriotą i będzie 

się bronić. No i tak wybuchła wojna, Niemcy wkroczyli tutaj- do 

Hrubieszowa. Zajęli wszystkie urzędy i stworzyli swój rząd.  

Ja:Jak wyglądała Pani nauka? 



Pani Lucyna:Szkoła jest, ale nie można się tam uczyć ani 

polskiego, ani historii. Byłam w klasie szóstej podczas kontroli 

Żurlata (inspektora). Była rewizja i przeglądano nasze wszystkie 

książki. Nasi wielcy nauczyciele-patrioci uczyli nas historii i 

literatury oraz gramatyki, ale ona była dozwolona. Czynili to w 

sposób mówiony, nie wolno było nam notować. Jedna z naszych 

koleżanek sobie to notowała i podczas rewizji znaleziono jej 

notatkę. Ta akurat była o Marii Konopnickiej. I od razu inspektor 

spytał się  nauczyciela co to ma znaczyć. Biedny nauczyciel stał 

pod ścianą i trząsł się- bo wiedział co go czeka. Kierowniczka 

stanęła w jego i jej obronie tłumacząc po niemiecku(bo znała ten 

język), że nie wiedziała co ma w tej notatce. Później inspektor dał 

spokój i nie aresztował nauczyciela. 

Ja:A co było później?

Pani Lucyna:Kiedy już byłam w siódmej klasie, mego ojca 

aresztowali. W międzyczasie jak tylko wojska niemieckie weszły 

do Hrubieszowa powstał Związek Walki Zbrojnej, który 

przekształcił się w  Związek AK. Wtedy zaczęły się aresztowania 

również wzięli mego ojca. Siedział dwa miesiące i 16 kwietnia 

1942r. został rozstrzelany tutaj w lesie w Dębince- tak jak 

szesnastu innych. Gestapo codziennie przyjeżdżało tam...  

Wszyscy oddali ubrania, a mój ojciec tego nie zrobił. Moja mama 



poszła do gestapo,  po ubrania mego taty- była odważna bo jednak

zostawiała troje dzieci. Powiedziano jej, że został wywieziony na 

Majdanek.  

Ja:Czyli wstąpienie do AK to był pomysł Pani taty? 

Pani Lucyna: Tak,tak zdecydowanie.

Ja:Jak wyglądało Pani życie po stracie taty? 

Pani Lucyna:Po zabiciu ojca,może jeszcze jak żył ale to było w 

tajemnicy przed dziećmi, tutaj w tym domu powstała redakcja. 

Było radio,  i na podstawie tego co się dzieje w okolicy oraz 

nasłuchu pisano gazetki.„Nowy Zew”- tak się nazywała.   

Ja:Kto rozprowadzał te gazetki? 

Pani Lucyna:Między innymi ja i wszyscy znajomi, którzy byli 

zaufanymi ludźmi. Ja te gazetki nosiłam tutaj za Hrubieszów, albo 

do takiej pani,mówili na nią „Wójęcia”. Teraz to już wiem że to 

była  Łęczyńska i ona to dalej roznosiła.  

Ja:A to Pani mama też brała udział w tym nadruku?

Pani Lucyna:Tak. Robiliśmy to całą rodziną. W każdym bądź 

razie jak ojca aresztowali to nas zrabowali. Wszystko nam zabrali,

zostało tylko to co mieliśmy na sobie. I co ciekawe po latach ja się

dopiero dowiedziałam było na tej ulicy dwóch policjantów. Jeden 



policjant Daniszewski się nazywał to nawet mnie pobił. Mój 

ojciec prowadził sklep spożywczy, były zapasy i  Niemcy dawali 

jedzenie na kartki. Mój ojciec miał jakoś więcej tego cukru. Moja  

matka chciała  zachować trochę tego cukru-posadziła mnie na tą 

kostkę myśląc, że ją uratuje. A Daniszewski mnie tak uderzył, że z

tyłu miałam rozciętą głowę i  znak do dnia dzisiejszego. Dziwna 

sprawa,że ten policjant miał córkę w moim wieku. I ona i ja 

byłyśmy nauczycielkami zaraz po wyzwoleniu.  

Ja: A jakiego przedmiotu Pani uczyła? 

Pani Lucyna: Historii. 

Ja:Od momentu kiedy Pani tata zginał ten dom stał się domem 

nieciekawym dla gestapo?

Pani Lucyna:Tak. No i jeszcze taki epizod, zbliża się front i 

zrobili taką wielką zbrojownie w Liceum Hrubieszowskim 

(Staszica). Na dole cała sala gimnastyczna była zapchana bronią. I

mój brat z kolegami poszli zdobywać broń. Tamci stali na 

obserwacji, a mój brat wybił szybę i wszedł do środka. Do koszuli

powrzucał sobie granatów i wziął pistolety. Naprzeciwko tego 

Liceum był taki domek, w którym mieszkał dyrektor ukraiński i 

polski, bo była to też szkoła ukraińska- Liceum Pedagogiczne 

Ukraińskie, a nasze to było Liceum Handlowe. I ten Ukrainiec 

zaraz zadzwonił na gestapo, przyszli i tego mego brata na miejscu 



złapali. Nie zrobili mu osobistej rewizji, mój brat ściągnął koszule,

także jak doszedł na miejsce aresztowania to nic już przy sobie nie

miał. Nam ludzie donieśli, że brata aresztowało gestapo. Nie 

wiedziałyśmy gdzie on jest,wreszcie znalazłyśmy. Bili Go 

gumami a przetrzymywany był na ul. 3 maja w domu 

Golakowskich. Ja z mamą weszłam, patrzyłyśmy jak oni go biją, 

ale po chwili moja mama wyrwała tą gumę i  zaczęła  sama  go 

bić. Taki gest uczyniła,żeby Go potępić-W ten sposób Go obroniła

. Jeden z Niemców znał język Polski i nie wiem dlaczego ale 

postanowili Jego wypuścić. Od tego momentu Niemiec codziennie

za mną chodził i ja wreszcie też musiałam się ukrywać. 

Ja:Czy oprócz drukowania i roznoszenia ulotek coś jeszcze Pani 

robiła? 

Pani Lucyna:Oprócz drukowania i roznoszenia ulotek jeszcze 

roznosiłam broń. Broń była ukryta tutaj, w naszym 

Hrubieszowskim szpitalu, ponieważ z AK współpracowała cała 

nasza inteligencja. Dyrektor szpitala-Łobacz, udostępniał ten 

szpital, tu trzymał rannych i ci ranni byli składani do budynku 

zakaźnego- bo Niemcy bali się tam wchodzić.

Ja:A czy jest coś co tak na stałe zapadło w Pani pamięci? 

Pani Lucyna:Myślę, że przede wszystkim to, że byłam 

aresztowana przez UB. I rewizje NKWD przez pół roku-



codziennie. Myśmy w butach spali bo zostawiali tylko rzeczy, 

które miał człowiek na sobie, im wszystko było potrzebne. Jak się 

nas przyczepili od jesieni 1944 roku to skończyli gdzieś na 

wiosnę. 

Ja:Wspomniała Pani, że była aresztowana, czy pamięta Pani 

gdzie to było? 

Pani Lucyna:Byłam aresztowana przez UB w budynku 

naprzeciwko parku w Hrubieszowie. 

Ja:Czy miała Pani jakiś pseudonim? 

Pani Lucyna:„Lodzia”. 

Ja:Co dawało Pani siłę w czasie wojny, przecież w każdym 

momencie mogła Pani stracić życie? 

Pani Lucyna:To był taki odruch. Uważam, że to był obowiązek 

dobrego Polaka. 

Ja:Kto wpadł na pomysł, żeby drukować te gazetki u pani w 

domu?

Pani Lucyna:To się wszystko działo w naszej rodzinie. ale 

głównie to bracia cioteczni- Bączkowscy. 

Ja:Dobrze, a w którym roku można powiedzieć, że pani życie się 

unormowało? 



Pani Lucyna:No tak w 1947 roku. musiałam wyjść za mąż i 

dzięki temu miałam  trochę spokoju. Po tym wyjechałam do 

Lublina i pracowałam tam w urzędzie- w księgowości. Właściwie 

to ja tam już cały czas byłam, ale  córka wyszła za mąż i ja tu 

przyjechałam. 

Ja:Czy jest coś co chciałaby pani przekazać młodszym 

pokoleniom? 

Pani Lucyna:Przede wszystkim patriotyzm i miłość do 

ojczyzny-żeby to pielęgnować. Jeszcze żeby każdy z młodych 

ludzi był porządny, nie kłamał i wierzył w Boga. Chciałabym, 

żeby nikt już więcej nie doświadczył wojny.

Materiały z  rodzinnego archiwumMateriały z  rodzinnego archiwum



Dom rodzinny pani Lucyny Mosiądz














