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Podczas strajku sierpniowego w 1980 r. pojechała z Popowic do Stoczni Gdańskiej podziękować robotnikom, że upomnieli się o jej skazanego
w procesie politycznym ojca. Została za bramą, przepisywała odezwy, uczestniczyła w obradach komitetu strajkowego z Lechem Wałęsą na czele.
Wtedy też po raz pierwszy w życiu zobaczyła polskie morze.

Warto być niezależnym
Życiorys Jolanty Róży Kozłowskiej bardziej nadaje się
na książkę niż prasowy artykuł. Córka „niezależnego rolnika” – jak o sobie mówił jej ojciec Jan Kozłowski, wybitny
działacz opozycji demokratycznej i pierwszy senator z województwa tarnobrzeskiego – najpierw marzyła o karierze
śpiewaczki operowej, by zostać znawcą problematyki niemieckiej i polskim konsulem w Niemczech. Po powrocie
w rodzinne strony stanęła na czele Fundacji Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli.

W domu nad Wisłą
Jolanta Róża Kozłowska do dzisiaj z nieukrywaną nostalgią wspomina dzieciństwo w Popowicach, niedużej wiosce
wbitej klinem pomiędzy Wisłę i dawno nieistniejącą granicę
Galicji z Kongresówką, a teraz województw podkarpackiego i lubelskiego.
– W lat 90. XX, nie pytając mieszkańców, włączono Popowice do pobliskich Chwałowic. Nasza wieś, wymieniona
już w „Kronikach” Długosza z racji bitwy pod Zawichostem
z Tatarami w połowie XIII w., zniknęła z mapy administracyjnej kraju – mówi z żalem. Ale zaraz dodaje, że zmieniały
się granice i przynależności, ale nie zmieniali się ludzie
– pracowici i uparci, kochający „świętą ojcowiznę”, mający
szacunek do tradycji i własności.
Podkreśla, że jak to w wielodzietnej rodzinie, ojciec był
dość wymagający, a mama ciepła i pobłażliwa. – Po szkole
z czwórką rodzeństwa pomagaliśmy w gospodarstwie. Nie
mieliśmy wakacji, jak rówieśnicy w mieście, ja morze zobaczyłam dopiero w 1980 r.
Jej dom rodzinny wyróżniał się tym, że stawiając go
w połowie lat 50. młody mistrz budowlany Jan Kozłowski
przewidująco założył wodociągową i elektryczną instalację,
choć elektryfikacja przyszła dopiero w 1963 roku. Później
w ich domu pojawiło się pierwsze we wsi radio z gramofonem, które rodzice wystawiali w oknie, by grało dla
wszystkich, i pierwszy telewizor. – Kuchnia zamieniała się
w wiejską świetlicę, kiedy wieczorem schodzili się ludzie. Przez
telewizję nie mogliśmy odrabiać lekcji – śmieje się dzisiaj.

Woli, do ks. Edwarda Frankowskiego, po raz pierwszy
trafiły pisma wydawane w drugim obiegu.
W znalezieniu nowego miejsca w życiu pomógł ks. Jan
Chrapek, późniejszy biskup rodem z Iwanisk, którego
poznała w Częstochowie na festiwalu muzyki religijnej
„Sacrosong”. Na początku 1979 r. zaproponował przyjazd
do Lublina i studia w charakterze wolnego słuchacza na
muzykologii kościelnej KUL.

W środku rewolucji
Była wiosna 1980 roku, kiedy Jana Kozłowski był w Rozwadowie sądzony za działalność polityczną. Jego córka
Jolanta wraz z grupą opozycyjnej młodzieży z Lublina przyjechała na rozprawę i została w Stalowej Woli zatrzymana
przez SB. Przewożono ją z komendy na komendę, w końcu
trafiła do aresztu w Machowie. Po trzech dniach ścisłej
głodówki (nawet bez wody!) do wyczerpanej dziewczyny
wezwano pogotowie. – Na przewiezienie do szpitala uparł
się lekarz. Nakazał mi jęczeć z bólu podczas badania, by
mnie pozostawili w szpitalu, esbecy czaili się pod drzwiami
– przypomina tamte dramatyczne wydarzenia.

Na rzecz wolnej Polski

Prośby o sprawiedliwość
Ludzie przychodzili do Kozłowskich nie tylko w celu słuchania radia i oglądania telewizji. Szukali u Jana wsparcia
i zrozumienia, wiedząc, że nie odmówi, że pomoże.
– W naszym domu ojciec prowadził coś w rodzaju wiejskiego pogotowia interwencyjnego. Posiadał wyniesioną z wojska
umiejętność robienia zastrzyków, więc przyjeżdżali do niego
ludzie z całej okolicy – wspomina. Robił zastrzyki ludziom,
a jak była potrzeba i zwierzętom. Pomagał w pisaniu podań,
skarg, zażaleń, w uzyskaniu odszkodowań i rent. Ojciec
dyktował, a ona i później po kolei jej młodsze siostry pisały
te wszystkie pisma. – Mogłam zostać zawodową sekretarką,
takie wtedy nabyłam umiejętności – śmieje się dzisiaj pani
Jolanta. Wykorzystała tę sprawność pisania w zupełnie
innych okolicznościach.
Kraków był ukochanym miastem Jana Kozłowskiego,
który spędził w tutejszym garnizonie część służby wojskowej. Dzięki małej maturze i ładnemu charakterowi pisma
został pisarzem-sekretarzem dowódcy. Miał czas, poznał
miasto. To jego doświadczenie mieszczańskiego Krakowa
było tak wielkie, że postanowił uzdolnioną córkę wysłać
pod Wawel, do średniej szkoły muzycznej. – Dostać się
z maleńkiej wioski do dużego miasta było bardzo trudne,
ale dzięki uporowi ojca, który jeszcze w podstawówce wysłał
mnie na lekcje muzyki, stało się możliwe – wspomina pani
Jolanta. To zderzenie z zupełnie innym światem było dla
niej ważnym doświadczeniem.
Skończyła w Krakowie szkołę muzyczną w klasie altówki oraz klasę śpiewu. Jednak kiedy na studia wokalne
w krakowskiej Akademii Muzycznej nie dostała się z braku
miejsc, postanowiła przejściowo studiować wychowanie
muzyczne w WSP w Kielcach.
I właśnie w Kielcach rozpoczęła się jej opozycyjna droga: od przepisania i kolportażu słynnego kazania kard.
Karola Wojtyły w sprawie wydarzeń w Radomiu i Ursusie
w 1976 roku. W 1978 roku władze uczelni, zaniepokojone
aktywnością polityczną i udziałem studentki Kozłowskiej
w Festiwalu „Sacrosong”, postanowiły usunąć ją z WSP.
Ale wygrała batalię i powróciła na studia. Za drugim razem
relegowano ją już z wilczym biletem, co zamykało dostęp
do wszystkich polskich uczelni.
W 1977 r. nawiązała współpracę z KOR-em, m.in. z Henrykiem Wujcem. To dzięki Jolancie i jej ojcu do Stalowej

dium językowe na uniwersytecie we Fryburgu. Dorabiała,
sprzątając i opiekując się dziećmi. W końcu, kiedy w 1984
r. jej ojciec został ponownie zatrzymany, rodzina nalegała, aby dłużej została w Niemczech. Podjęła we Fryburgu
studia etnologiczne oraz muzykologiczne i historyczne,
które ukończyła z powodzeniem m.in. dzięki osobistemu
stypendium hrabiny Marion Dönhoff.
W 1984 r. z przyjaciółmi z uniwersytetu współzakładała słynne GFPS – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne
w Europie Środkowej i Wschodniej, które dzięki dobremu
programowi stypendialnemu umożliwiło pobyt w Niemczech setkom polskich studentów. – Z działalności w GFPS
wiem, że warto w młodych ludzi inwestować, bo porozumienie
między narodami buduje się niełatwo, właśnie poprzez indywidualne znajomości, sympatie, studiowanie czy wymianę
młodzieży szkolnej. To jest wielki kapitał, który zwraca się
po latach – tłumaczy Jolanta Róża Kozłowska. Mówi, że
przez GFPS przeszła cała rzesza późniejszych znanych
dziennikarzy, polityków, dyplomatów z Polski i Niemiec.
Przyjechała do kraju w maju 1989 r. Trwała właśnie kampania wyborcza „Solidarności”, w której jej ojciec startował
do Senatu. – Wyjeżdżałam z Polski szarej i brudnej, wróciłam
do kolorowej i radosnej, byłam naprawdę ogromnie wzruszona – wspomina. Wkrótce w charakterze obserwatora
z ramienia „S” wzięła udział w czerwcowych wyborach 1989
r. w Ambasadzie PRL w Kolonii. Przez ówczesny personel
placówki została przyjęta niechętnie, wręcz wrogo. Po dwudziestu latach wróciła do tego gmachu już w zupełnie innej
roli – konsula generalnego RP w Kolonii.

W Popowicach nad Wisłą, w miejscu urodzenia.
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A później „wybuchł” Sierpień’80. I kiedy usłyszała, że
gdańscy stoczniowcy zapisali w 21 postulatach do rządu
uwolnienie jej ojca, wraz z najmłodszą siostrą Krystyną
ruszyła do Gdańska. – To było dla mnie niesamowite szczęście: poznałam Wałęsę, małżeństwo Gwiazdów, Borusewicza,
Lisa, braci Rybickich… Podziękowałam za pamięć o ojcu
i przedstawiłam jeszcze jedną prośbę, by w rozmowach ujęli
się za wyrzuconymi z uczelni studentami – przypomina.
W konsekwencji relegowani z przyczyn politycznych
mogli już w październiku 1980 r. kontynuować naukę.
Jolanta pozostała w Lublinie, na wychowaniu muzycznym
na UMCS.
I kiedy „karnawał Solidarności” zakończył się ogłoszeniem stanu wojennego, a Jan Kozłowski na długie miesiące
został internowany, jego córka włączyła się w pracę Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom w Lublinie.
Już kończąc studia w 1983 r., podczas których poznała
niemieckich studentów, myślała o krótkim wyjeździe za
granicę. Ale władze konsekwentnie odmawiały jej paszportu. Dopiero wybieg z deklaracją ojca, że może i on, znany
opozycjonista, wyjedzie z rodziną, otworzyło jej drogę na
Zachód. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1983
r. Jolanta wsiadła do samolotu do Frankfurtu. Z biletem
w jedną stronę.

Budowanie mostów
Zaproszenie do Niemiec opiewało na trzy miesiące. –
Byłam przekonana, że w RFN zostanę najwyżej pół roku
i wrócę do kraju. Nie przyjęłam azylu politycznego, który
ułatwiłby mi życie. Nie chciałam zamykać sobie powrotu do
domu – wspomina. Przewiozła wtedy dla Biura „Solidarności” w Brukseli zapamiętane dane kilkuset więźniów i osób
represjonowanych.
Dzięki Józefowi Pawliczkowi, z pochodzenia Ślązakowi
i dyrektorowi niemieckiej Caritas, wkrótce dostała stypen-

Na stałe do Polski przyjechała 1 września 1992 roku. Po
krótkim okresie działalności w MKiS i w emigracyjnym wydawnictwie Editions Spotkania, które z Paryża przeniosło
się do Polski, od 1993 r. przez blisko dziewięć lat pracowała
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Po przejściu wielu kursów i szkoleń przygotowujących
do pracy dyplomatycznej, w lipcu 1994 r. Jolanta Róża
Kozłowska wyjechała do działającego dopiero od kilku lat
Konsulatu RP w Monachium. – Zaczynałam od stanowiska
wicekonsula, potem zostałam konsulem ds. kultury, natomiast w latach 1998-2002 zajmowałam stanowisko konsula
generalnego z jurysdykcją w południowych landach RFN
– tłumaczy.
Wśród najpiękniejszych wspomnień z tamtego pracowitego czasu, a organizowała od podstaw Polskie Centrum
Kultury i nową siedzibę konsulatu w Monachium, wspomina
organizowane raz na cztery lata uroczystości historyczne
związane ze ślubem Jadwigi Jagiellonki z królem Bawarii Jerzym Bogatym. Sama wzięła udział w rekonstrukcji „Wesela
Landshuckiego”, jednego z najwspanialszych widowisk średniowiecznej Europy, występując w roli damy dworu polskiej
księżniczki. To wtedy dzięki akcji promocyjnej udało się pani
konsul zebrać 30 tys. euro dla powodzian z gminy Gorzyce.
Po powrocie do kraju w 2003 r. pełniła funkcję dyrektora
Biura Festiwalowego Kraków 2000 oraz Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena w Krakowie i Warszawie, współpracowała z Instytutem Adama Mickiewicza.
W 2009 r. odpowiedziała na propozycję szefa MSZ Radosława Sikorskiego i objęła funkcję konsula generalnego RP
w Kolonii. Po trzech latach zaryzykowała karierę dyplomatyczną, nie zgadzając się na sprzedaż zabytkowego budynku
konsulatu. – Jak wiele osób, w tym ze środowisk polonijnych,
uważam za błąd pozbycie się budynku z 1925 r., pięknie
położonego w dzielnicy willowej Kolonii – mówi córka Jana
Kozłowskiego, która, podobnie jak kiedyś jej ojciec, znana
jest z niezależnych sądów.
Dzisiaj, po powrocie w rodzinne strony, chce uczynić
z Fundacji Uniwersyteckiej KUL w Stalowej Woli instytucję odpowiadającą na wyzwania współczesności. – W 1978
roku w 70-tysięcznym bawarskim mieście Pasawa utworzono
uniwersytet znany dzisiaj w całej Europie. Dlaczego nasza
uczelnia nie może skorzystać z tych doświadczeń i stać się
miejscem, w którym będą studiować młodzi ludzie nie tylko
z Polski? Ale trzeba współpracy dosłownie wszystkich w Stalowej Woli na rzecz uniwersytetu, trzeba obudzić potencjał
kilkudziesięciotysięcznego miasta. Musimy również zmienić
podejście studentów do uczelni. Dzisiaj za oknem cisza, choć
wszyscy wiemy, że właśnie rozpoczęły się Juwenalia – tłumaczy Jolanta Róża Kozłowska. Jej zdaniem należy przede
wszystkim inwestować w młodych ludzi. Z własnego doświadczenia wie, jak to się opłaca.
PIOTR NIEMIEC
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