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Irena Kozłowska - Kukiełka –

uczestniczka strajku lipcowego w „Agromie“ w 1980 r;

założycielka  i  członek  zakładowego  prezydium  NSZZ

„Solidarność“;  zwolniona  z  pracy  w  stanie  wojennym;

pracownik  administracji  KUL;  aktywna  uczestniczka

organizacji laikatu świeckiego.

Mimo iż Irena Kozłowska urodziła się 3 stycznia 1942 roku w miejscowości Janowica w powiecie

chełmskim, to wojna stanowi do dzisiaj w jej pamięci miejsce znaczące, którego nie przesłonił czas

i  jest  przeżywana nie  tylko poprzez wspomnienia rodzinne,  ale  także i  własne.  Jeżeli  to  nie są

obrazy wyraziste, to na pewno są to stany emocjonalne i to bardzo mocne.

W czasie okupacji rodzice Ireny mieszkali w Chełmie, ale często jeździli na niedzielę, nieraz

na sobotę, na wieś do dziadka Stanisława Kłosińskiego, ojca mamy. „Tato miał wolne i w każdym

bądź  razie  jechali  do  dziadka  rowerami.  I  pewnego  razu  hitlerowcy,  spędzili  ludzi  i  szukali

Kozłowskiego, „bandyty", bo tak określali partyzantów! I rodzice dojeżdżają, mama ze dwadzieścia

kroków za tatem. A mama była w stanie błogosławionym ze mną. Niemcy zatrzymali ojca i zapytali

miejscowego sołtysa: „Kto to jest?" A on, zamiast powiedzieć, że to zięć Kłosińskiego, to mówi:

„Kozłowski". A oni akurat Kozłowskiego szukali! Więc przystawił ojcu tutaj:

- Pistolet?

- To był moment... Ale co mama przeżyła w stanie błogosławionym... Mówię pani!

- A pani z nią?

- Tak! To było lato 1941 roku, gdzieś sierpień albo wrzesień.

- To już pani była na tyle „duża", że czuła emocje i strach mamy?

- Tak! Ja to pamiętam do dzisiaj, nie jako opowiadanie mamy, ale własne przeżycie. “

Ponieważ  ojciec  Ireny  bardzo  szybko  okazał  Niemcom  ausweiss,  z  którego  wynikało,  że  jest

młynarzem, więc nic się nie stało, zwłaszcza, że młyn należał wtedy do Niemców, „chociaż przed

wojną ten młyn, to była własność żydowska. Żyd był, a później, jak przyszli Niemcy to zabrali ten

młyn i pozabierali Żydów do... A ojciec został we młynie i pracował u Niemca".  

Dziadek Ireny, do którego wówczas przyjechali, Stanisław Kłosiński, był jedynym Polakiem
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mieszkającym wśród Niemców, „to znaczy poznaniaków, ale po prostu po niemiecku rozmawiali.

Mieli swoją świątynię i swój cmentarz". Zatem tylko on we wsi pomagał partyzantom, pani Irena

przypuszcza, że to była Armia Krajowa, ale pewności nie ma, a wujek Bolesław, brat mamy, był

jednym  z  nich.  Zatem  partyzanci  przychodzili  do  jedynego  we  wsi  Polaka,  „a  ponieważ  był

zasobny,  to  mogli  liczyć  na  różne  artykuły,  żeby po prostu  w lesie  z  czegoś  żyć".  Określenie

„zasobny"                w przypadku Stanisława Kłosińskiego było w pełni zasadne, „bo oprócz tego,

że miał dwa gospodarstwa, to jeszcze zajmował się stolarstwem". W tym także wyrobem trumien,

na które              w czasie okupacji znacznie bardziej wzrosło zapotrzebowanie, niż na wyrabiane

także meble czy stoły. Dziadek zatem, dbając o partyzantów, dbał także o jedynego syna. 

Pewnego razu „dziadek zabił świnię i rozbiór był oczywiście w stodole, bo tego nie można

było tak pokazywać, bo przecież wszędzie było dużo ludzi zainteresowanych... Sąsiadów! I właśnie

ci partyzanci mieli zabrać mięso i wędliny". I kiedy oddział spał w stodole, to „gdzieś o jedenastej

w  nocy  na  podwórko  zajeżdżają  Niemcy!  Na  tych  motocyklach,  takich  bardzo  głośnych!

Zajeżdżają! Całe podwórze tych motocykli! Wiadomo, co się działo! Dobrze, że było wyjście tylne

ze stodoły, że partyzanci... Po prostu była olszyna i zdążyli, ale po prostu, co przeżyli! “  

Babcia Kłosińska, jak gdyby nigdy nic „zajęła się kuchnią, żeby im przygotować coś do

jedzenia". Nakarmieni i wypoczęci Niemcy po przespanej nocy w domu Kłosińskich wyjechali ze

wsi, na pożegnanie częstując wszystkie dzieci w rodzinie cukierkami. „A moja mama ze strachu

myślała, że może są zatrute? No, po prostu tak, jak to matka!"

W miejscowości Borek brat dziadka Stanisława bardzo często nocował partyzantów, a oni

chętnie  z tego korzystali,  bowiem miejscowość Borek, raczej  kolonia niż  wieś,  przylegała,  „do

dużego lasu, bo to były lasy potężne". Irenka zapamiętała także wujka Bolesława, „jak brał mnie na

ręce". Kiedy zbliżał się front sowiecki, „to oni, ci Niemcy ze wsi, uciekali". Ale rodzinne strony

opuścił także Bolesław Kłosiński. „Poznał jakąś niemiecką dziewczynę i z tą dziewczyną wyjechał,

chociaż ta gospodarka miała być właśnie na niego, i to była rodzinna tragedia!

- A dziewczyna, jak miała na imię? Pamięta pani?

- Nie! Tego nie pamiętam! Ale wiem, że nie tak na „kocią łapę"! Wzięli ślub w Hańsku! I ona była

w sumie biedna, bo tam ziemia piąta, szósta klasa. Tak, że to...

- Była miłość...

- I wyjechali do Gorzowa Wielkopolskiego. “

Po wojnie gospodarstwo w Wojciechowie,  które miało przypaść Bolesławowi,  otrzymała

najmłodsza córka Adela Trojanowska, „bo syn zniknął, a mama moja była związana z Chełmem

i dziadziuś wybudował ten dom, w którym myśmy po prostu mieszkali". Ale oprócz tego, „moja

mama dostała też jedenaście hektarów na Marcinówce, po dziadku".

Z  tamtych  czasów,  z  końca  lat  czterdziestych,  zapamiętała  szczególnie  jedno  Boże

Narodzenie. „Był taki zwyczaj, że siano się pod stołem kładło. Nie pod obrusem, tylko pod stołem.
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No i snopek zboża oczywiście w kącie!" Irenka razem z młodszym bratem schowali się pod stołem,

kiedy wszedł ich dziadek ze swoim znajomym. „My, jako dzieci, po prostu zorientowaliśmy się, że

coś jest przed nami do ukrycia, bo dziadek z tym panem zaczął rozmawiać cicho. No i my też cicho

zachowywaliśmy się pod stołem. I wtedy właśnie usłyszałam o Wołyniu, bo oni byli całą rodziną

tam.

- Może pani o tym opowiedzieć?

- Mnie jako małemu dziecku, wiele rzeczy nie mówiono mi po prostu, żeby mnie chronić i gdyby

nie ten stół... “

Do  dzisiaj  zapamiętała  każdy  szczegół  opisujący  okrutne  mordy  dokonane  „dlatego  tylko  i

wyłącznie, że byli Polakami! Piłami przecinano nawet w stanie błogosławionym kobiety! Dzieci

przybijano najpierw do jakiejś deski. Wyciągano jelita na drzewa! Więc to był horror!"

Po skończeniu  szkoły podstawowej  Irena  chciała  uczyć  się  w liceum pedagogicznym w

Chełmie,  ale  „nie  dostałam się  do szkoły!"  I  nie  ma co  się  dziwić,  bo chociaż  był  to  już rok

pięćdziesiąty  szósty!  Ten  56!  Jednak  przed  październikiem  nikomu,  czyli  młodemu

socjalistycznemu  państwu,  nie  była  potrzebna  nauczycielka  o  niesłusznym  pochodzeniu

społecznym.  Była  bądź  co  bądź  wnuczką  kułaka  i  córką  kamieniczników.  I  z  pewnością  nie

pomagał fakt, że pochodziła z rodziny związanej z Armią Krajową, ówczesnym „zaplutym karłem

reakcji". Ponadto wujek ożenił się z Niemką, a jeszcze oprócz tego Irena była przez całe życie

kobietą  głęboko  wierzącą.  Dlatego  nie  dziwi  komentarz  pani  Ireny,  że  „chyba  to  był  dobry

wywiad?! W każdym razie nie dostałam się do szkoły! I zostałam „na lodzie", jak to się mówi. “

Dzięki  staraniom  ojca  znalazło  się  jeszcze  jedno  wolne  miejsce  w  Liceum

Ogólnokształcącym w Siedliszczu. Po zadaniu matury, zgodnie z planami rodziny, bo „tatuś uważał,

że powinnam zostać położną", Irena musiała zgodnie z wolą ojca „na siłę zdawać egzamin! A to w

domu, to mi tak trudno było przygotować się, to chodziłam na cmentarz w Chełmie, tam, gdzie

obecnie moi rodzice są pochowani. I przygotowywałam się z biologii". Wysłane przez nauczycielkę

Ireny dokumenty gdzieś przepadły po drodze. „I już początek lipca, a ja nie mam odpowiedzi! Więc

pojechałam tam, gdzie teraz jest szpital na Jaczewskiego". Niestety Irena uzyskała informację, że

jest  już  po  egzaminach.  Wtedy  nauczycielka  z  Siedliszcza  powiedziała,  „że  może  u  Vettera

znajdziesz  miejsce".  Egzamin trwał  trzy dni,  w tym był  także  „z rosyjskiego i  z  kilku  innych

przedmiotów. I okazało się, że zostałam przyjęta!

- Pani jest czwartą osobą spośród tych pań, z którymi rozmawiałam ze Świdnika, które kończyły

„Vetterów“.

- Ach! Tak?! No to widzi pani!

- Bo jeszcze pani Sokołowska, pani Komenda i pani Karp-Jakson.

- Pani Sokołowska to ze mną była. Myśmy były razem.

- Piasecka wtedy...
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- Piasecka, tak.

- Razem chodziły panie do jednej klasy? 

- Tak, do jednej klasy. “

Irena  do  dzisiaj  pamięta,  że  z  dobrą  wiadomością  o  szczęśliwie  zdanych  egzaminach

„przyjechałam do Chełma,  a  tatuś  pracował  w tym młynie  na  Lubelskiej,  więc  jak  pociąg  się

zatrzymywał, to tato zwykle patrzył przez okno, czy ktoś nie jedzie z Lublina. I ja daję znak: -

Tatuś! Jadę po kołdrę i po poduszkę, bo już na stancji będę mieszkała! I tak nie zostałam położną".

Wspomina także,  że  nie  musiała  szukać pracy,  „bo po tym „Vetterze"  było  bardzo dobrze.  Na

przykład przychodzili z przedsiębiorstw, które chciały zatrudniać jakąś osobę. To właśnie ktoś z

kadr  przychodził  i  ja poszłam do pracy w „Agromie".  I  tam przepracowałam dwadzieścia  lat".

Młodsza siostra pani Ireny także kształciła się w Lublinie w technikum spożywczym i „to ja się

w sumie  nią  opiekowałam,  bo rodzice  zajęci  byli  swoimi  sprawami,  nie  mieszkali  w Lublinie,

i dlatego na wywiadówki chodziłam". 

Chociaż  tylko  siedem lat  starsza  od  Teresy opiekuje  się  nie  tylko  nią,  ale  także  Czesią

Dąbską, późniejszą Rumniakową, z którą połączą ją silne więzy, pogłębione wspólną działalnością

w czasie  stanu wojennego.  Przyjaźniła się  także od czasów szkoły z Alą Korecką,  „ona poszła

później na KUL, na polonistykę i „biegałyśmy" za Wojtyłą, bo Wojtyła miał  wykłady w barakach.

Baraki  były,  nie  było  tego  nowego  budynku.  No,  to  jak  wiadomo,  że  przyjeżdża  to  myśmy

biegiem".  A przy  katedrze  była  „Eklezjola",  to  było  takie  jakby duszpasterstwo  akademickie".

Pierwsza  połowa lat  sześćdziesiątych  to  okres  Soboru  Watykańskiego  II  i  wielkiej  aktywizacji

laikatu oraz niekonwencjonalnych działań księży. Wzorem może być tutaj przyszły papież, który

„jeszcze jako kapłan jeździł na te urlopy z młodzieżą, ze studentami, jako „wujek", a nie ksiądz.

Tak samo i ksiądz Tarnowski przy katedrze. Tak ksiądz Piotr Tarnowski bardzo zasłużony! [ks. Piotr

Tarnowski (1930- 2016); święcenia kapłańskie w 1956r; w latach 1961-1971 wikariusz w parafii katedralnej w
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Lublinie;  rektor  kościoła  Świętego  Ducha  w  Lublinie  (1971-  1984);  od  1985r.  Mianowany  Kanonikiem

Honorowym Kapituły Katedralnej Lubelskiej] Nagrywaliśmy informacje z Kościoła! Z życia Kościoła, a

to  był  okres  Soboru  Watykańskiego  II  i  to  było  nagrywane  na  takich  prostych  technicznie

urządzeniach. To tak jak byśmy byli poprzednikami „Radia Maryja “. Coś w tym sensie... Ale to

były zaczątki tej idei, żeby po prostu szerzyć prawdziwą informację. Tak, że dużą zasługę mieli

kapłani, którzy wyrywali tą młodzież            z tego ogłupienia stworzonego przez komunę “.

Miejscem niezwykle ważnym religijnie  była  katedra  lubelska,  „tam się w sumie bardzo dobrze

czułam na modlitwie i tam miałam spowiedników". Ważną rolę odegrali także w życiu religijnym

ojcowie kapucyni  z  kościoła  pod wezwaniem Świętych Piotra  i  Pawła  w Lublinie.  „Należę od

sześćdziesiątego piątego roku do trzeciego zakonu i tam miałam śluby".  

W  tym  czasie  wyszła  za  mąż  za  Zdzisława  Kukiełkę,  pracownika  PZGS  (Powiatowy

Związek Gminnych Spółdzielni) i postanowili wybudować dom jednorodzinny w Świdniku. Ale to

spowodowało  nieprzewidziane  reperkusje  ze  strony  Urzędu  Miejskiego  w  Lublinie,  bowiem

„jeszcze za panieńskich czasów na dwa pokoje z kuchnią byłam w LSM (Lubelska Spółdzielnia

Mieszkaniowa) zapisana.  I  oczywiście,  jak zaczęliśmy się  budować, to pan Woźniak,  który był

w budżetówce w Lublinie, przyłożył się, żeby mnie z członkostwa skreślić, a już miałam pełny

wkład na te dwa pokoje!" Tu trzeba jednak nadmienić, że wkład w spółdzielni nie przepadł i później

skorzystała  z  niego  najstarsza  córka,  Anna.  W  tym  czasie  pani  Irena  nadal  uczestniczyła

w spotkaniach „Eklezjoli".  „Chodziliśmy na spotkania z różnymi księżmi.  I był ksiądz Andrzej

Strus, który robił doktorat na KUL-u, ale przyjeżdżał z młodzieżą. [ks. prof. Andrzej Strus; salezjanin

(1938-2005); w latach 1966-69 student KUL; autor wielu prac i artykułów z zakresu biblistyki; przewodniczący

międzynarodowej organizacji Associazione Biblica Salesiana; archeolog-biblista.]   I właśnie tutaj, w naszym

lasku,  przy  akompaniamencie  gitary  takie  pląsy.  Taka  paczka  była!  A  ja  byłam  w  stanie

błogosławionym z Anią." W roku 1969 pani Irena zostaje mamą, a w sześć lat później na świat

przychodzi druga córka Aleksandra i w osiemdziesiątym syn Albert. 

- Ale pani także studiowała?

- Tak! Pracowałam, ale uczyłam się.

- Na której uczelni?

- Poszłam na Akademię Rolniczą i skończyłam w siedemdziesiątym piątym.

- I pani jest inżynierem?

- Inżynier, bo tylko na to dawali zezwolenia.

- A na magisterium?

- Nie, bo to byłoby jeszcze dwa lata

- A oni nie wyrazili zgody, bo to zakład pracy kierował na studia?

- Tak! Tak! I to jest inżynier zootechnik, bo wie pani, jak się składało podanie, to mówili, gdzie jest

szansa przyjęcia. I pod tym kontem wybierało się przedmioty. A ponieważ u mnie ta biologia już,
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bo na tą położną. “

Zanim wybudowali dom w Świdniku, przeżyli kilka lat w trudnych warunkach. „Myśmy

mieszkali w takim domku na narzędzia, gdzie woda zamarzała w nocy! Myśmy nie spali! Zamarzła,

chociaż się paliło cały czas! Mąż to ocieplał, ale to nie był domek do mieszkania! Tu nie było tych

dróg, co teraz, tylko było błoto, a jak było sucho, to tak piach wpadał do wnętrza, że nawet w

zębach się go czuło!"

            Państwo Kukiełkowie mieszkali w Świdniku, ale oboje pracowali w Lublinie. „I ja z tym

dzieckiem! Kiedy ja za pięć szósta zanosiłam to dziecko, to było jedno. Jedyne! Jeszcze nikogo nie

było w żłobku! A ja biegiem, jak szalona, bo miałam tam siedem czy osiem minut do pociągu! To

był  horror!  Jak  się  tutaj  przeprowadziliśmy  w  siedemdziesiątym  piątym  roku,  to  już  się  Ola

urodziła".  Ale rytm dnia pozostał  taki  sam. „Wstawałam o czwartej,  żeby zrobić obiad.  Dzieci

trzeba było zawieźć do żłobka i do przedszkola, czy później do szkoły!" A w pracy trudno było

liczyć na lepszy zarobek, nawet jeżeli ktoś bardzo się starał i tak samo, jak w przypadku innych

pań, „bo te podwyżki to były zawsze po uważaniu, no bo ten był partyjny, a ja nie! I oprócz tego, to

wychodziła tutaj niemoralność, bo w dziale to ja musiałam za ileś osób pracować, a reszta obijała

się.  I  były  Piaski,  były  inne  restauracje  w  czasie  godzin  pracy.  I  jeszcze  tak,  jeżeli  coś  było

niedopięte, to nigdy nie kierownik, tylko ten, który był w tym dziale. I on odpowiadał, czyli ja!"

 


