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Urszula  Radek –  członkini  Komitetu  Postojowego  z  lipca  1980  roku;  przywódczyni

i animatorka akcji charytatywnych w czasie stanu wojennego; jedyna kobieta we władzach

podziemnej „Solidarności" WSK Świdnik.

Świdnik 1953 r.

„I rozdzieliła nas wojna, a my z mamą w obcych stronach,

nie  miałyśmy  rodziny,  zostałyśmy  obie.  Chociaż  mama

była taka silna, odporna, to pamiętam ten lęk mojej mamy

o męża, o synów, zawsze zapłakana..."

1 listopada 1934 roku, w Dzień Wszystkich Świętych, u państwa Kijanków w Rejowcu na

świat przyszła dziewczynka, trzecie najmłodsze dziecko. „Muszę powiedzieć, że rodzice – jak

ja się urodziłam – to już byli starsi, bo tata miał czterdzieści lat, a mama trzydzieści dziewięć.

To już dojrzali ludzie. I tata mi kiedyś powiedział: - Dziecko! Jak ty się urodziłaś 1 listopada,

to było Wszystkich Świętych. I tak powiedziałem do mamy: - Niech będzie święta Urszula z

towarzyszkami! Ale ja jakoś tak nie lubiłam tego imienia, bo jak chodziłam do szkoły tam

żadna koleżanka,  oprócz  mnie,  nie  była  Urszulką".  Jednak w przyszłości,  szczególnie  tej

świdnickiej,  zwłaszcza  czasu  stanu wojennego,  wspierana przez „towarzyszki",  niezwykle

upodobni  się  do  swojej  patronki.  Można  wręcz  powiedzieć,  że  pan  Wojciech  Kijanko

wyprorokował tym imieniem przyszłość swojej córki. 

Urszulka zapamiętała z okresu przedwojennego, że „dzieciństwo miałam wspaniałe!

No przede wszystkim nie miałam niedostatku, byłam ukochaną córką. I mój tata... Zawsze

lubiłam z tatem chodzić do kościoła  czy tak do miasta.  Więc tata  ubierał  się  w garnitur,

kapelusz miał na głowie, ewentualnie w ręku, i laseczkę. Mnie się to podobało, że ja idę z

panem takim szacownym, takim eleganckim!" 

Pan Kijanko należał do PPS i był politycznym zwolennikiem Piłsudskiego. Starszy

brat Urszuli, Franciszek już pracował, zarabiał, choć jeszcze był kawalerem. Zaś drugi brat,

Henryk, też sporo starszy od Urszulki, przed wybuchem wojny zdawał do liceum w Stalowej

Woli. Bracia „rozpieszczali mnie! Piękne lalki zawsze dostawałam, bo jedyna byłam siostra

młodsza". 
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Rejowiec 1937 r.

W  1938  roku  rodzina  Kijanków  zostawiła  Rejowiec  i  zamieszkała  w  Ostrowcu

Świętokrzyskim. „Tata mój dostał pracę najpierw w Hucie Ostrowieckiej, a później przeniósł

się do cukrowni „Częstocice”.” 

Rodzina Kijanków z kuzynem

Pracownicy cukrowni dostawali dodatkowo kawałek ziemi uprawnej, „takie poletko",

jak  to  zapamiętała  pani  Urszula.  Tam spędziła  całe  dzieciństwo,  które  przypadło  na  lata
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okupacji, oraz pierwsze lata szkoły średniej. 

Helena Kijanko z dziećmi

 
        Pierwszy piątek miesiąca we wrześniu 1939 roku przypadał pierwszego. „Moja mama

praktykowała  i  zawsze  mnie  brała,  bo  przecież  byłam  małym  dzieckiem.  Poszłyśmy  do

kościoła.  Pamiętam, że był  wtedy bardzo ładny dzień.  Podczas  mszy świętej,  jakiś  pan z

teczką,  wydawał  mi  się  bardzo  wysoki,  płaszcz  miał  czarny i  utkwiło  mi  w pamięci,  że

trzymał kapelusz w ręku. Stanął wyżej, bo kościół był dwupoziomowy, tak bliżej ołtarza i

mówi,  że  Niemcy  napadli  na  Polskę!”  Urszulka  zapamiętała  jeszcze  niesamowity  płacz

kobiet. I chociaż nie wszystko zrozumiała, była bowiem niespełna pięcioletnim dzieckiem,

„ale wyczułam też ten lęk. Skończyło się moje radosne dzieciństwo… Wybuchła wojna!" 

Nie wszyscy mężczyźni  zdolni  do noszenia broni  i  przeszkoleni  wojskowo dostali

powołanie w sierpniu 1939 roku. „Pamiętam, że była taka tendencja, że mężczyźni muszą

bronić  ojczyzny.  I  mężczyźni  z  naszej  osady,  z  cukrowni  postanowili  iść  za  Wisłę.  Tak

poszedł mój tata." W domu została Helena Kijanko z córką. „I rozdzieliła nas wojna, a my z

mamą w obcych stronach nie miałyśmy rodziny, zostałyśmy obie. Chociaż mama była taka

silna, odporna, to pamiętam ten lęk mojej mamy o męża, o synów, zawsze zapłakana...". Ten

lęk nasilił  się,  kiedy wrócili  mężczyźni,  którzy razem z ojcem Urszulki  poszli  na wojnę.

„Powiedzieli mamie, że rozstali się z ojcem w Janowie Lubelskim, kiedy poszedł do sklepu
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Bata kupić nowe buty, bo obtarł sobie stopy. I wtedy było wielkie bombardowanie Janowa

Lubelskiego."  [Janów  Lubelski,  jak  wiele  miast  w  Polsce,  doświadczył  tragicznych  skutków

bombardowania. Trzykrotne naloty Luftwaffe spowodowały, iż 85% domów uległo spaleniu.]

Mama Urszulki „różnie myślała, a to, że nie chcą powiedzieć albo że rzeczywiście

gdzieś  tam tata  jest.  I  pamiętam, że mama poszła  nawet  do wróżki".  Prawdopodobnie za

namową  sąsiadek,  które  podtrzymywały  mamę  na  duchu.  Wróżka  powiedziała,  że

„wieczorową porą dwóch mężczyzn przyjdzie do domu". Po kilku dniach od tej wróżby, która

brzmiała  nieprawdopodobnie,  mama  Urszulki  pracowała  na  swoim  „poletku".  Był  czas

wykopków buraków cukrowych. „Te buraki były odstawiane do cukrowni, natomiast nać była

dla krów. A my dobrze, że mieliśmy jedną krówkę. W związku z tym było mleko, śmietana.

W każdym razie  wtedy jeszcze  głodu  nie  odczułam."  Urszulka  jak  zwykle  towarzyszyła

mamie: „Pamiętam ten dzień! Bardzo słoneczny, babie lato, ono było takie duże to babie lato.

I mama te naciny ścinała przy burakach". I nagle usłyszały, jak biegnąca w ich stronę sąsiadka

woła: „Pani Kijankowa wrócił Franek z Heńkiem. I tak synowie wrócili".

Bracia  dopytywali  się  o  ojca.  „Mama mówi,  że nie  wie,  że  jedyny ślad  to  Janów

Lubelski". Ponieważ Franciszek przyjechał ze Stalowej Woli do Ostrowca Świętokrzyskiego

na rowerze, postanowił w ten sam sposób udać się do Janowa Lubelskiego: „Będę szukać taty,

obojętnie jak, czy znajdę, czy nie." Potem brat opowiadał, że „ludzie szukali swoich bliskich,

nawet i groby rozkopywali". Na szczęście „znalazł tatę w szpitalu w Janowie. Tata był cały

obandażowany, bo dom, pod którym stał, jak bomba uderzyła, to on przywalił tatę. I nie tylko

tatę". Franciszek postanowił zabrać ojca do domu. A wśród tych osób poszukujących bliskich

była nauczycielka z Ćmielowa, która nie znalazła swojego męża, ale zaoferowała pomoc w

przewiezieniu pana Kijanki.

W Ostrowcu mama i Henio szatkowali kapustę, a Urszulka jadła głąby. „Wiem, że taki

deszcz... I to był wieczór, i tata przyszedł... Tak zabandażowany, w takim już zniszczonym

ubraniu! Dla mnie wyglądał strasznie! Ja się przestraszyłam, uciekłam do koleżanki, która

w tym samym korytarzu mieszkała.  Nie chciałam wrócić do domu, bo się przestraszyłam

taty."  Mimo że mama namawiała  ją,  żeby wróciła,  to  przenocowała u koleżanki.  I  chyba

wtedy zrozumiała, że nie będzie już takiego taty, pięknych lalek, bo „naprawdę skończyło się

moje szczęśliwe dzieciństwo!" Na drugi dzień, kiedy umyty przez żonę, nadal w bandażach,

Wojciech Kijanko leżał w czystej pościeli, to już był „podobny do człowieka. I wtedy się

przywitałam i go nie odstępowałam, tak jak nasz pies Pikuś, który mu cały czas lizał ręce".

Felczer, który pracował w cukrowni, poradził, żeby ręce moczyć w nadmanganianie potasu.

„Mama  moczyła  tacie  ręce  i  te  odłamki,  to  pamiętam wychodziły,  nie  były  takie  duże.

Drewniane takie drzazgi, bo dom, pod którym stał, jak bomba uderzyła to był drewniany. I

wydawało się, że tata będzie niesprawny, bo nawet fasoli nie mógł w palce wziąć. Ale doszedł
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do siebie.

- To był czas, że tato pani długo nie pracował. Jak mama sobie dawała radę?

- Mama była taka dzielna kobieta, drobna, szczupła, ale bardzo dzielna. Mocna charakterem."

Najpierw  pani  Kijanko  poszła  do  dyrektora  cukrowni,  żeby  załatwić  pracę  dla

starszego  syna  w  miejsce  chorego  męża.  I  usłyszała,  że  jej  najbliżsi  to  bandyci,  i  „że

absolutnie, nie!" Dyrektorem cukrowni był już Niemiec. Mama Urszulki pozbawiona zatem

środków do życia „ponieważ umiała szyć i miała maszynę do szycia, zaczęła szyć fartuszki i

jakieś poszeweczki. Zaczęła zarabiać. Szła na wieś daleko... Wiem, że nieraz i dwadzieścia

kilometrów. Brała to, co uszyła i zamieniała na żywność.

- Sama niosła tyle kilometrów takie ciężary?

- Tak. Jak mama na drugi dzień wracała wieczorem, to ja wychodziłam tak za mur cukrowni

i czekałam, kiedy mama przyjdzie, przez pola wróci."

 Starszy  brat  Urszulki,  Franciszek,  „był  taki  energiczny i  pomagał  mamie.  Zaczęli

handlować cukrem. Cukier brat z mamą nosili, a za to rąbankę się dostawało, i tak się żyło."

Potem wrócił do pracy ojciec, „bo tam głównym buchalterem był Polak, chyba nazywał się

Łączkowski, który miał żonę Niemkę. I ona dużo pomagała.

- A pamięta pani jej imię?

- Nie, ale bardzo pomagała."

W czasie  kampanii  cukrowniczej  pracowano  przez  dwanaście  godzin.  „To  mama

gotowała zupę i zanosiło się jedzenie. Nosiłam tacie zupę na fabrykę, codziennie". Urszulka

przechodziła przez portiernię. „Stał Niemiec, stał Polak." Mama i tym razem wykorzystała

swoje umiejętności.  „Szyła takie tulejki,  takie woreczki,  takie pikowane na sznureczku. Z

przodu i z tyłu. I wtedy jak donosiłam tacie jedzenie, tata szedł z tymi woreczkami tam, gdzie

cukier pakowali. I nasypywali w te woreczki, tak może z kilogram. Dzieci w takich szerokich

„salopach" chodziły, a na ogół dzieci nie rewidowali, puszczali."

 W Ostrowcu  Świętokrzyskim  pan  Typrowicz  jeszcze  przed  wojną  miał  fabryczkę

cukierków i  w czasie  okupacji,  gdyby nie  te  dziecięce  dostawy cukru,  fabryczka  by nie

działała.  „Mama jakoś tam nawiązała kontakt  i  nie  tylko mnie takie  tulejki uszyła",  więc

dzieci                     z Częstocic wędrowały do Ostrowca do fabryczki pana Typrowicza.

„Pamiętam tak we troje, czworo i na łące szczaw żeśmy jedli". A potem: „Płacił nam, ale i

cukierków sporo też zjadaliśmy."            

        Bracia Urszulki byli żołnierzami Armii Krajowej, a jak powszechnie wiadomo polskie

podziemie nie tylko toczyło walkę zbrojną, ale także pomniejszało zapasy dla niemieckiego

okupanta.  „Jest  kampania  już prawie  po  półmetku,  więc  magazyny powinny rosnąć,  a  tu

okazuje  się,  że  cukru  coraz  mniej".  Jednym  z  produktów  ubocznych  w  kampanii  były
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wysłodki. „I wagoniki były, i wyrzucały te wysłodki w silosy. A umówieni pracownicy w te

silosy zamiast wysłodków wyrzucali przez mur cukier." A pod murem czekali partyzanci...

Powodzenie akcji było tak duże, że na finał kampanii w magazynach zostały śladowe ilości

cukru. „Wtedy zrobili spięcie i ten magazyn się spalił. Nasza kamienica była niedaleko, tak że

szyby w oknach popękały i mama do znajomej w Ostrowcu mnie zaprowadziła. I tam byłam

chyba z tydzień." A w cukrowni zaczęło się śledztwo i pracownicy obawiali się, że spadną na

nich represje. Groziła im kara śmierci.

„- I to, co wiem, to poszła delegacja do żony buchaltera, żeby to nie było, że sabotaż, tylko po

prostu spięcie. I żeby Niemców przekupić.

- I jak się zachowała pani Łączkowska?

- Nikogo nie aresztowali."

 Wśród smutnych dni i wydarzeń z czasów okupacji jedno było szczególnie tragiczne.

W 1943 roku Niemcy odkryli groby katyńskie. „I jeszcze pamiętam Katyń. U nas w Ostrowcu

było Kino „Marzeń" i na kronikach pokazywali. Moi rodzice byli, sąsiedzi byli. Jak przyszli,

moi rodzice, to zamknęli się w pokoju i rozmawiali. Tata wyszedł i powiedział: - Urszulko ty

tego nie musisz wiedzieć." A Urszulka miała wtedy dziewięć lat.

Cofnijmy  się  teraz  do  lat  szkolnych,  bo  od  1941  roku  córka  państwa  Kijanków

rozpoczęła edukację. Na początku „była w starej szkole, drewnianej, a kierownikiem był pan

Kwiatkowski. I nawet z jego córką spotkałam się parę lat temu, też już pani w podeszłym

wieku. Potem przenieśli nas do pałacu, ale często pałac był zajmowany przez Niemców. I

lekcji nie było." 

Tutaj, tak jak już we wcześniejszych wspomnieniach pani Domaradzkiej, wielką rolę

odegrało tajne nauczanie. „Była pani Sałatowska i ona nas uczyła. I tak, jak nie było lekcji w

szkole, to u niej zawsze były lekcje". 
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Pierwsza Komunia 1942 r.

Po  wojnie  nadal  dzieci  uczyły  się  w  pałacu  i  przez  pierwsze  dwa  lata  szkoła

przypominała  tę  sprzed września  1939 roku.  Zatem „wraca  to  prawdziwe harcerstwo!  Ci

harcerze,  komendanci  przedwojenni!  Ja  się  zafascynowałam!  A ponieważ  Ostrowiec  leży

około 30 kilometrów od Gór Świętokrzyskich, to jeździliśmy tam na biwaki. Tak pod namiot i

tam były wykłady takie.  Zdobywało  się  stopnie  i  ja  doszłam do szarego sznura,  i  krzyż

dostałam. Na te stopnie, jak się zdobywało, to trzeba było dobre uczynki robić. I zawsze w

niedzielę, jak się zastęp zbierał, to szliśmy na mszę świętą.

- Chodziliście w mundurkach?

- Tak! I w kościele, tak staliśmy”.

Z tych pierwszych lat powojennych Urszulka zapamiętała jeszcze, że „przed lekcją,

zaraz po wojnie, była modlitwa i religia w szkole. I jeszcze chyba ze dwie akademie na 3

Maja. To, to pamiętam! I te wiersze, jak się mówiło takie piękne wiersze patriotyczne.” Z

wielkim szacunkiem i uznaniem wspomina pani Urszula nauczycieli z tych pierwszych lat

edukacji powojennej. „Przede wszystkim nie było książek i wykłady były. Notowało się, ale

to była kadra przedwojenna, więc ta wiedza przekazywana była naprawdę umiejętnie. I jak

myśmy ich szanowali...". 

Kiedy  Urszulka  kończyła  naukę  w  szkole  podstawowej,  pani  Kijankowa  była  w

sanatorium w Busku-Zdroju,  a  tata pracował.  „I ja zostałam bez szkoły!  Rok szkolny się

zaczął, a mamy nie ma. Ktoś tam powiedział, że Liceum Pedagogiczne jeszcze ma miejsca. I

nie zostałam przyjęta chociaż z polskiego miałam piątkę, ale z matematyki dwóję. A z tego
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tańca, to się na pewno nie podobałam. Miesiąc wrzesień, a ja siedzę w domu. Było prywatne

Gimnazjum i Liceum im. Staszica, dobre, renomowane, jedyne prywatne w Ostrowcu jeszcze

wtedy. Mama poszła do dyrekcji i jakiś tam egzamin był, i przyjęli mnie".

        Prywatna szkoła wiązała się z opłacaniem czesnego. „Ale ten socjał z cukrowni był dla

dzieci i rodzice dostawali pieniądze na to czesne. A oprócz tego raz w miesiącu chodziło się

do pałacu i dostawaliśmy zeszyty, gumki, ołówki". W szkole wszystkie dziewczynki chodziły

ubrane jednakowo w fartuszkach. Pewnego razu mama Urszulki, chora na reumatyzm, znów

pojechała do sanatorium do Buska-Zdroju, a młoda panna Kijankówna postanowiła strojem

wyróżnić się z tłumu. „Ubrałam się w zieloną sukieneczkę z białym kołnierzykiem, którą mi

mama uszyła. I wtedy profesor, który był zastępcą dyrektora, podszedł do mnie, wziął mnie

tak za rękę i mówi: - A co tu robi ta zielona żabka? Dziecko, idź się przebierz, tak nie można.”

Niezbyt  długo  cieszyła  się  Urszulka  edukacją  w  prywatnym  liceum

ogólnokształcącym.  Wszechobecna moda,  widząca kobiety na traktorach,  na budowie i  w

kufajkach, spowodowała, że „naszą klasę żeńską z tego ogólniaka prywatnego przenieśli do

technikum  mechaniczno-hutniczego".  Dla  Urszuli,  która  miała  talent  do  przedmiotów

humanistycznych, to był straszny cios. „Zaczęłam płakać:  -  Mamo! Ja nie będę chodziła!”

Mama starała się ją uspokoić: „ale patrz koleżanki idą! Dziecko! Musisz mieć wykształcenie,

bo co ci damy?" I tak znalazła się   w ogromnym technikum. „Najgorsze dla mnie były te

warsztaty,  te walcownie, ta wielka huta". A poza tym „wie pani, taka nagonka była, żeby

wstępować do ZMP." [Związek Młodzieży Polskiej, organizacja powstała w 1948 r. po likwidacji m.in.

ZMW „Wici" i OMTUR; przybudówka PZPR; wzorowana na radzieckim Komsomole.]   Zdarzały się

nawet przypadki przymusowego wypełniania  deklaracji przyniesionych przez nauczyciela w

czasie lekcji. W tym czasie Urszula i jej kilka koleżanek zaprzyjaźniły się z Włodkiem Rago.

„Włodek tak trochę odstawał, taki był wypieszczony przez wujostwo, które go wychowywało,

bo jego mama zginęła w powstaniu,    a tato w Katyniu." I zawsze jak wracały ze szkoły to z

Włodkiem.  [Włodzimierz Rago, ur. 1937; absolwent Technikum Mechaniczno-Hutniczego w Ostrowcu

Świętokrzyskim; rocznik 1953; inżynier;  współautor publikacji  Surowce kopalniane zasoby,  wydobycie,

zużycie,  Katowice  1977  r.;  od  2001  r.  Prezes  Stowarzyszenia  dla  Współpracy  na  Rzecz  Energetyki

Regionalnej „Energetyka w Regionie" z siedzibą w Katowicach.]

Wtedy właśnie wszyscy stali  się członkami ZMP, niektórzy dobrowolnie,  niektórzy

według  listy.  Niestety  „trzeba  było  naprawdę  aktywnie  działać!  No  przez  jakiś  czas

unikałyśmy tego."  I  pewnego dnia w czasie  powrotu ze szkoły:  „Włodek mówi:  -  Ja  się

zapisuję  do  Ligi  Przyjaciół  Żołnierza.  -  To  my  się  z  tobą  zapiszemy!  Będziemy  mieli

wymówkę, że tam chodzimy na zebrania, a tu jesteśmy tylko członkami. I tak się zapisaliśmy.

- Co w tej Lidze Żołnierza robiliście?

- Kurs szybowcowy!"
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Najpierw wszyscy zdali teorię, a na badania lekarskie, dopuszczające do praktycznej

części  kursu,  pojechali  do  Kielc.  „Siadamy przy tych  sterach,  a  ja  mam za  krótkie  ręce

i odpadłam". Ale koleżanki nie chciały jej zostawić: „Ty, Urszula, nie jedziesz, to i my nie!"

Tak  się  skończyła  przygoda  z  lotnictwem,  ale  Urszula  zyskała  „towarzyszki",  takie

w rozumieniu świętej Urszuli i takie partyjnie odrzucające legitymacje.

Z koleżankami w Ostrowcu 1950 r.

Tę przymusową mechanizację, żeby nie powiedzieć maskulinizację życia, próbował

osłodzić Urszuli  ojciec,  który nie wiadomo jak i  gdzie  kupił  wtedy,  w tych siermiężnych

czasach, pończochy gazówki. Lekkie jak mgła, całe z siateczki. W owych czasach marzenie

wszystkich kobiet. Oczywiście, ogólnie niedostępne. Aha! Były ze szwem! „Masz córuniu!

Ubierz się!" Jednak mama nie podzielała radości męża i zachwytu córki: „Co ty robisz z niej

pannę? Ona jeszcze będzie miała czas!" A ojciec Urszuli bez gniewu starał się udobruchać

żonę: „Dobrze! Dobrze! Helutka! No, dobrze... I tak było do następnego razu. Tata zawsze

starał  się  coś  kupić.".  Jednocześnie  pani  Urszula  dodaje,  że  mama  wcale  nie  była  taka

zasadnicza,  jak     w tej  opowieści  o gazówkach,  bo „u nas się młodzież zbierała,  a  już

niektóre, bo to szesnaście lat, miały sympatie. I mama, chociaż wiekiem starsza, to się na to

godziła. Jakaś była tolerancyjna i ufała mi".

Jak wiadomo trudno skończyć szkołę bez pomocy koleżeńskiej, zatem zapytałam:

"- A czy pani podpowiadała?
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- No pewnie!"

Mimo takich zapatrywań wyznaczono Urszulę, żeby pilnowała, by nikt w klasie nie ściągał.

„Ja nie chciałam! Nie chciałam! No, jak mogę skarżyć na kogoś?!" Niedługo jednak pełniła tę

funkcję, bo kiedyś na lekcji polskiego, wywołany do odczytania pracy pisemnej kolega, „nie

miał  tego,  to  ja  mu  dałam  swój  zeszyt  i  on  przeczytał.  Ale  profesor  zobaczyła  i  mnie

wywołuje.  No  i, oczywiście, wsypa!  On  dwóję  i  ja  dwóję.  I  mnie  zdjęli  z  tego. To  się

nazywało lekka kawaleria!" Tak określano rangę donosu, który tutaj nikomu nie mógł na serio

zaszkodzić. 

        Przez trzy lata uczyła się Urszula w Ostrowcu Świętokrzyskim. „I stamtąd wyjechałam

do  Świdnika,  bo  tato  dostał pracę  w  pięćdziesiątym  drugim  roku."  Do  szkoły  musiała

pojechać do Lublina. W Technikum Budowy Samochodów, okazało się, że „w klasie są sami

chłopcy  i  w  ogóle  w  szkole  nie  było  dziewczyn.  Jak  ja  się  tam  znalazłam,  to  się

przestraszyłam!" Urszula rozpłakała się i niewiele myśląc, pojechała do mamy po ratunek,

„bo tata jeszcze tu mieszkania nie dostał". Jednak mama wkrótce miała dołączyć do taty w

Świdniku, a „ja nie mogłam zostać w Ostrowcu, bo nie było internatu i rodziny nie mieliśmy".

Udało się jednak Urszuli namówić dwie koleżanki i „wtedy już we trzy byłyśmy!" Koleżanki

mieszkały  w  internacie,  a  Urszula  codziennie  dojeżdżała  do  szkoły ze  Świdnika. Te

połączenia nie były takie łatwe, bo tylko była kolej. Kiedy dostała stypendium przekonała

rodziców,  że  skoro  „Ala  z  Krystyną  mieszkają  w  internacie,  to  ja  też!  Zapłacę  ze

stypendium". 

Lata  pięćdziesiąte  kojarzą  się  Urszuli  z  brakiem  religii  w  szkole,  „nagonką"  na

Kościół i z potańcówkami, obowiązkowo zawsze w piątek, mimo że wówczas obowiązywał

sześciodniowy cykl  szkolny i  w sobotę odbywały się lekcje.  Wspomina także woźnego z

internatu,  który „taki  był,  że  jak go uprosiłyśmy,  to nas zawsze puszczał,  bo przecież do

kościoła chodziłyśmy, a internat był niedaleko Kościoła Garnizonowego." Niedaleko także od

internatu był gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a z Ostrowca Świętokrzyskiego

studiowały tam dwie koleżanki, „to nieraz żeśmy i wagary robiły i byłyśmy na wykładach, bo

one mówiły, kiedy i gdzie". W każdą sobotę Urszula razem z Alą i Krystyną jechały po szkole

do Świdnika, tam nocowały i w niedzielę piechotą szły do kościoła do Kazimierzówki.  

W 1953 roku Urszula razem z koleżankami skończyła szkołę.  Wszystkie trzy były

pierwszymi kobietami, które zostały jej absolwentkami. A potem przyszedł nakaz pracy do

WSK. Ala musiała wrócić do chorej mamy do Starachowic. Krystyna Kraczkowska podobnie

jak Urszula zaczęła pracować w WSK. Mieszkała co prawda w hotelu, ale „stołowała się u

nas,        a mama traktowała ją jak córkę". W pracy było ciężko, bo Urszula jako główny

technolog, nie miała zbyt łatwego życia.
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"- Bo nie wiem, jak to pani powiedzieć, ale tam kobiet było mało.

- Za to z pewnością bardzo dużo „fachowych" uwag kolegów?

- Bardzo to delikatnie pani ujęła."

        Przyjaźń z lat szkolnych w takich warunkach jeszcze się wzmocniła i nie tylko wszystko

sobie  mówiły,  ale  nawet  jednakowo  się  ubierały.  „To  była  moja  serdeczna  przyjaciółka!

Byłyśmy nierozłączne". Praca w WSK była trudna też z innego powodu. „Oni śledzili, do

niektórych podchodzili, żeby się zapisały do partii. I tam im ktoś powiedział: - No to idźcie

do Kijankówny. - E tam! Ona ma jeszcze zielono w dziobie! I zostawili mnie." Udało się

Urszuli nie należeć do partii, ale przed Ligą Kobiet nie udało się jej wybronić. Organizacja ta

nie cieszyła się dobrą opinią w niektórych kręgach, zwłaszcza zbliżonych do Kościoła. Do

Ligi  Kobiet  czasami,  a w zasadzie zawsze,  zapisywano z góry.  Urszula wierząca,  zawsze

związana z Kościołem, zapisana według listy musiała działać. „Wie pani, że nas wysyłali w

teren, żeby zakładać te Ligi Kobiet! I my we dwie, z taką Jadzią, pojechałyśmy gdzieś za

Jaszczów. I tam zebranie obsługiwałyśmy. Boże! No wysłali...". To czasy, kiedy „jeszcze nie

byłam mężatką, a potem to już nic.

Ślub 1956 r.

- I poznaje pani przyszłego męża, Janusza Radka, w pracy?

- W pracy. Był technologiem.

- On panią wypatrzył, czy... Jak to było?

- Myślę, że on.

- A długo się musiał starać?

- Najpierw to się tak kolegowaliśmy i wcale nie myślałam, że... Ja miałam zupełnie innych

chłopaków. I dlaczego tak się stało? Nie wiem."



12

        Od 1956 roku rodzina Janusza Radka wniosła do życia pani Urszuli własną historię. Teść

jako  małoletni  ochotnik  brał  udział  w  wojnie  dwudziestego  roku,  a  w  czasie  okupacji

niemieckiej przez pięć lat był więźniem obozów koncentracyjnych. „Wujek, teściowej brat,

odznaczenia londyńskie po wojnie dostał". Do starszego pana Radka nie „przemawiała" nowa

rzeczywistość.  Propaganda, szkoła lat  stalinowskich zmieniła  jednak braci Janusza Radka.

„Jak weszłam w ten dom, to ciągle się kłócili." Jednak mąż pani Urszuli „wychowany był w

tym patriotyzmie przekazywanym przez swojego ojca i z wielkim pietyzmem dla AK". Brak

zgody na  jednorodny przekaz  i  szukanie  innych  źródeł  informacji,  tak  jak  w większości

polskich  domów,  łączył  się  ze  słuchaniem  radia,  które  było  poza  zasięgiem  propagandy

„Wolna Europa, to u mnie ciągle na okrągło. Ojciec jeszcze słuchał."

        W dwa lata po ślubie na świat przyszedł Andrzej, a dziesięć lat później Włodek. I

właśnie  Włodka  do  chrztu  podawała  Krystyna.  Z  czasem  kontakty  między  obiema

przyjaciółkami  rozluźniły  się,  bowiem  Krystyna  Kraczkowska  za  mężem  dyrektorem

wyjechała  do  Mrągowa.  To  nie  znaczy,  że  o  sobie  zapomniały.  „Myśmy  tam  jeździli  z

rodziną, ale później to tylko wymiana kartek świątecznych."                         

        W roku 1963 pani Urszula dostała nieprawomyślny wierszyk, dotyczący podwyżek cen

różnych artykułów. Wierszyk był kilkuwersowy i na drugi dzień, kiedy przyszła do pracy,

powiedziała do swoich koleżanek: „Patrzcie! Jest wiersz dotyczący tych podwyżek. I jedna

przeczytała,  druga  przepisała.  Jedna  z  pań  wzięła  ten  wiersz  do  domu,  a  jej  mąż  był

ormowcem. I Teresa, z którą się przyjaźniłam, nie przyszła do pracy. I tak przez trzy dni, bo

przez te trzy dni była codziennie wzywana na komendę przy ulicy Narutowicza w Lublinie i

przesłuchiwana w sprawie tego wierszyka. Początkowo do niczego się nie przyznawała, ale

ostatniego dnia przesłuchań esbek zapytał: - Ma pani córkę? Do komunii się szykuje? No, to

nie  będzie  pani  widziała  córki!  Nie  będzie  pani  wiedziała,  czy  córka  w  ogóle  doczeka

komunii.  Za  to,  że  obraziła  towarzysza  „Wiesława”.  [„Wiesław"  pseudonim  konspiracyjny

Władysława  Gomułki  I  sekretarza  KC  PZPR  w  latach  1956-1970.]  I  ten  strach  o  dziecko

spowodował, że powiedziała, od kogo dostała tę kartkę. Człowiek się wtedy załamuje! Bo

cały czas, życiorys! I od kogo ten  wierszyk?!” Udało się jednak pani Teresie ściągnąć do

mieszkania  wspólnej  przyjaciółki  panią  Urszulę.  I  cała  we  łzach  przyznała  się  do

przesłuchania.  „I  w  tym  czasie  mój  tata  umarł  nagle!  Teresa  o  tym  wiedziała  i  prosiła

esbeków: - Oszczędźcie ją, bo jej tata umarł i jeszcze nie jest pochowany!” Pani Urszula

wróciła  do domu,  gdzie  w trumnie leżał  jej  ojciec,  „bo wtedy nie  było  „trupiarni”,  tylko

nieboszczyk był  w domu,  aż do pogrzebu.  I  tak w pokoiku siedzimy:  mama,  ja i  mąż.  I

debatujemy, i Janusz mówi: - Słuchaj Urszula! Powiedz, że to ode mnie, jakby cię wzywali. A

ja wiedziałam, jaki on jest,  żeby go rżnęli,  toby nic nie powiedział!  I  wtedy moja mama
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postanowiła: - Nie! Nie! Dziecko nic ci nie zrobią! Powiemy, że to ojciec przyniósł! Niech go

spróbują wezwać! Ale jakoś mnie nie wezwali...  Tak się moja mama pięknie zachowała! W

takim żalu! I pięknie zachowała się Teresa, że się przyznała, i o wszystkim mi powiedziała.

Już nie żyje Teresa, ale ja się za nią codziennie modlę."

        Sprawą,  niezwykle ważną dla  pani  Urszuli  i  wielu świdniczanek,  której  czas nie

wymazał z pamięci, była walka o kościół, bo „bez kościoła miasto rosło!" Na Adampolu stała

figurka Matki Boskiej „i my mieszkańcy na nabożeństwa majowe, i czerwcowe z rodzinami

szliśmy." W Polsce tradycja zbiorowego modlenia się „pod figurą" bierze swoje początki z

czasów prześladowań katolików przez zaborców rosyjskich przed powstaniem styczniowym.

Tak jak wtedy „czasem i bez księdza wierni modlili się, i śpiewali. A ponieważ mój tata, moja

mama, mój brat, ładne mieli głosy, naprawdę ładne, to tam się wyróżniali."

        W niedzielę mieszkańcy Świdnika jeździli pociągiem na Bronowice do Lublina. Innym

miejscem mszy niedzielnych była Kazimierzówka. „A tam przecież szło się polami i zależy,

jaka pogoda była, to i w śniegowcach. I często z małymi dziećmi."

        Nic zatem dziwnego, że wtedy w Świdniku powstała idea budowy kościoła. „Taka

nieformalna,  jak to mówią ludzie, grupa zaczęła zbierać pieniądze na kościół. Oczywiście

z proboszczem się umówili". [Chodzi prawdopodobnie o ks. Józefa Bieńkowskiego proboszcza parafii

w Kazimierzówce w latach 1957-1970; w 1963 jego starania o zakup domu jednorodzinnego na Adampolu

z  przeznaczeniem  na  kaplicę,  wobec  kategorycznego  sprzeciwu  władz  państwowych  zakończyły  się

niepowodzeniem.] Zbierała pieniądze Krystyna i Urszula.

„- Dużo dziewczyn mieszkało w hotelu i zbierałyśmy po... Takie czerwone papierowe były.

-  To sto złotych z rolnikiem.

- Bo po pięćset to chyba...

- Pięćset było innego, takiego fioletowo-burego koloru. I było z robotnikiem. Z rolnikiem

musiało być niższej wartości, bo sojusz był robotniczo-chłopski.

- Więc zbieraliśmy... Tak na pewno po sto złotych.”

        Oprócz Krystyny, zanim wyszła za mąż, i Urszuli, zbierały też pieniądze „moja bratowa

Aniela  i  pani  Danielakowa,  już  nieżyjące".  Pani  Urszula  wspomina  także  panią  Jadwigę

Kańczugowską,  która  „była  taką  liderką  tej  grupy  kobiet  walczących  o  Kościół  i  jej

determinacji zawdzięczamy bardzo dużo!”. Wśród tych świdniczanek działała także starsza

pani Kijankowa, mama pani Urszuli i teściowa Anieli.  

„Tu mi kaktus wyrośnie na dłoni, jak będzie w Świdniku kościół", taki komentarz,

według pani Radkowej,  wygłosił  sekretarz partii  w odpowiedzi  na prośbę kobiet.  Urszula

wspomina także  wizyty u Pawła  Dąbka.  Kobiety świdnickie  pukały do  wszystkich  drzwi

„wiem,  że  do  Warszawy jeździły,  ale  bratowa nie.”  Rodzina  Kijanków odczuła  dotkliwie

nieprawomyślne zachowania kobiet.  „Mój brat  Franciszek był mistrzem na wydziale,  a w
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związku  z  tym,  że  jego  żona  zbierała  podpisy  na  kościół  i  pieniądze,  to  odebrali  mu

legitymację partyjną i już nie był pracownikiem umysłowym, tylko fizycznie pracował. Ale

on się roboty nie bał." Nie umknęło uwagi także piękne śpiewanie na Adampolu. „Te donosy i

o tym... Ale kościół powstał, bo Świdnik chciał kościoła!

- A komu by pani przypisała największą zasługę?

- Mieszkańcom, ale przede wszystkim kobietom... Tak kobietom."

Lata siedemdziesiąte oprócz otwarcia na Zachód były czasem, kiedy „już pracownicy

niektórzy wyjeżdżali w delegacje i widzieli, jak tam ludzie żyją, jak tam się zarabia". To okres

złamania monopolu propagandy PRL poprzez drugi obieg. W WSK pojawiał się regularnie

„Robotnik", pismo wydawane przez Komitet Obrony Robotnika. „Wiem, że mąż dostawał

chyba od Andrzeja Perzaka." Potwierdza to Waldemar Jakson, obecny burmistrz Świdnika,

który  w  jednym  z  wywiadów  wspomina,  że  był  kolporterem  tej  gazety,  którą  do  WSK

dostarczał właśnie Andrzej Perzak.

 

   


