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Jestem wstrząśnięty największym dramatem 
w powojennej historii naszego kraju. 

W katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem zginęli 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

LECH KACZYŃSKI 
wraz z Małżonką

MARIĄ KACZYŃSKĄ.
Solidarność straciła wielkiego Przyjaciela, 

zawsze wiernego ideałom Sierpnia 1980 roku, 
konsekwentnego obrońcę praw pracowniczych i związkowych. 

W katastrofi e śmierć ponieśli również 
Ryszard Kaczorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, 

Posłowie i Senatorowie, 
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, 

Przedstawiciele Rządu i instytucji państwowych,
Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP,

Pracownicy Kancelarii Prezydenta RP, 
Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, 

Członkowie Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń,
Osoby towarzyszące,

Załoga samolotu. 

Rodzinom i Bliskim Zmarłych 
przekazuję najszczersze wyrazy 

współczucia, wsparcia i solidarności.

Łączę się z Nimi w Ich wielkim cierpieniu.

W imieniu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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LECH KACZYŃSKI, urodzony 18 czerwca 
1949 roku w Warszawie. Absolwent Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. W 1977 roku podjął współpracę 
z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Ro-
botników. Rok później związał się z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi. W sierpniu 1980 
roku został doradcą gdańskiego Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni 
Gdańskiej. W 1981 roku był delegatem na
I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewod-
niczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. 
stosunków z PZPR. Od lipca 1981 członek 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. W stanie wojennym został internowa-
ny. Brał udział w rozmowach w Magdalence 
oraz w rozmowach przy Okrągłym Stole 
w zespole do spraw pluralizmu związkowego. 
Po 1989 roku pełnił funkcję ministra stanu ds. 
bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP. 
W 1991 roku zdobył mandat posła na Sejm 
I kadencji z listy Porozumienia Centrum. 
W latach 1992-95 był prezesem Najwyższej 
Izby Kontroli. W 2000 roku został powołany 
przez premiera Jerzego Buzka na stanowisko 
ministra sprawiedliwości. W 2001 roku stanął 
na czele Komitetu Krajowego Prawo i Spra-
wiedliwość. Uzyskał mandat posła na Sejm 
IV kadencji. 18 listopada 2002 roku został wy-
brany na stanowisko prezydenta Warszawy. 
23 grudnia 2005 roku został Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

10 kwietnia 2010 roku Solidarność straciła 
wielkiego przyjaciela. – Zawsze bronił zwy-
kłych ludzi. Mimo że pełnił najwyższe funkcje 

w państwie, nie stwarzał sztucznych barier 
w kontaktach – wspomina Piotr Duda, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. – I wbrew 
temu jak usiłowały przedstawiać go media,  
był normalnym, sympatycznym, ciepłym
i serdecznym człowiekiem – dodaje Dominik 
Kolorz, szef górniczej Solidarności. 

MARIA KACZYŃSKA, urodzona 21 sierpnia 
1943  roku w Machowie, małżonka Prezydenta 
RP. Absolwentka Wydziału Transportu Mor-
skiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj 
Uniwersytet Gdański), od 1978 roku żona Lecha 
Kaczyńskiego. Po urodzeniu córki i długim 
urlopie nie wróciła już do pracy zawodowej. 
W latach 80. zajmowała się wychowaniem 
córki, tłumaczeniami z języka angielskiego
 i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem 
męża w działalności opozycyjnej i podziem-
nej. Gdy została Pierwszą Damą, poświęciła 
się działalności charytatywnej i społecznej, 
angażując się w wiele akcji na rzecz kobiet. 
Wspierała swoim autorytetem środowiska 
artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę
 i tradycję. – Nie przetrwałbym bez niej w po-
lityce – tak o żonie wypowiadał się prezydent 
Lech Kaczyński.  – Ciepła, pogodna, serdecz-
na i bardzo rodzinna, zawsze wspierała męża.  
Była bardzo aktywna w roli Pierwszej Damy.  
Pan prezydent i pani prezydentowa przez całe 
życie szli razem i do końca byli razem. Może 
to pozwoli uświadomić wielu, że można peł-
nić najwyższe funkcje w państwie i pozostać 
wspaniałym mężem i ojcem, wspaniałą żoną 
i matką – mówi Piotr Duda. 

Warta przy trumnach prezydenta i jego małżonki. Po prawej Piotr Duda i Bogdan Biś
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Plac przed Pałacem Prezydenckim. Znicze i kwiaty podaje się dyżurującym tam harcerzom

Do stolicy wyruszyli wczes-
nym świtem albo wręcz w 
nocy. Zabrali ze sobą soli-
darnościowe fl agi, wieńce, 
znicze. Chcieli oddać hołd 
prezydentowi, który nigdy 
nie wstydził się przyjaźni z 
Solidarnością i na którego 
związkowcy zawsze mogli 
liczyć. 

Andrzej Karol z Solidar-
ności Huty Baildon przyje-
chał podziękować Lechowi 
Kaczyńskiemu za to, że 
prezydent we wrześniu 
osobiście odznaczył dwoje 
tamtejszych działaczy. – Dziś 
naszą wizytą zwracamy mu 
dług. To był prezydent, 
który łączył tradycję i pięk-
ną opozycyjną przeszłość z 
nowoczesnością – mówił 
Andrzej Karol.

On i dziesiątki tysięcy in-
nych osób musieli czekać 
nawet kilkanaście godzin, by 
pokłonić się prezydenckiej 
parze. Potężna kolejka ciąg-
nęła się przez całą ulicę Nowy 
Świat, wijąc się i kilkakrotnie 
zawracając. Czas oczekiwania 
wydłużył się też w wyniku 
dość zaskakujących decyzji 
nowych władz Kancelarii 
Prezydenta. Wieczorem drzwi 
Pałacu zostały dla oczekują-
cych dwa razy zamknięte, 
w sumie na 5 godzin. 

– Czy warto czekać? Oczy-
wiście że tak, to historyczna 
chwila – mówiła Grażyna 
Wyczyńska z sosnowieckie-
go Reala. – Takiego drugiego 
prezydenta nie będziemy już 
mieć. Będzie nam go brako-
wało…

– Pamiętam oczekiwanie 
w kolejce w Watykanie po 
śmierci Jana Pawła II. Dziś 
jest podobnie, z tym że teraz 
czekają prawie wyłącznie Po-
lacy – wspominał Krzysztof 
Urban, szef Solidarności w 
kopalni Mysłowice. –  Nie 
mogło nas tu dziś zabraknąć. 

Lech Kaczyński miał wielką 
społeczną wrażliwość, był z 
naszego solidarnościowego 
pnia. Dla niego zawsze naj-
ważniejszy był człowiek. 

Śląsko-Dąbrowska „S” 
pożegnała w środę prezy-
denta i jego małżonkę rów-
nież w inny sposób. Nasz 
region, podobnie jak i inne, 
wystawiał wartę przy trum-
nach prezydenckiej pary. 
Zaszczytu tego dostąpili 
przewodniczący Piotr Duda, 
wiceprzewodniczący Bogdan 
Biś, szef górniczej Solidar-
ności Dominik Kolorz, jego 
zastępca Jarosław Grzesik, 
Danuta Jemioło z Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia oraz 
Krzysztof Piętak, przewod-
niczący Sekretariatu Prze-
mysłu Metalowego. 

– Czas na warcie to były dla 
mnie niezwykłe, podniosłe 
chwile – relacjonuje Bogdan 
Biś. – Widziałem na twarzach 
ludzi wielkie skupienie i wzru-
szenie. Wszystko toczyło się 
bez pośpiechu i było bardzo 
autentyczne. 

Szefowi Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności czas spę-
dzony na solidarnościowej 
warcie i przed Pałacem Pre-
zydenckim przypominały 
początki Solidarności z lat 
80. – Tak jak i wtedy czuli-
śmy, że jesteśmy wspólnotą. 
Dzieci, młodzi, starzy, warsza-
wiacy, przyjezdni – byliśmy 
razem, zjednoczeni wspól-
nymi wartościami – mówi 
Piotr Duda. 

W takim dniu ze związ-
kowcami z naszego regio-

nu nie mogło zabraknąć 
też naszego kapelana, ks. 
Stanisławy Puchały. Pra-
łat nie tylko pokłonił się 
prezydenckiej parze, ale w 
warszawskiej archikatedrze 
niespodziewanie odprawił 
mszę świętą. – Nie wyobra-
żałem sobie innego zakoń-
czenia tego wyjątkowego 
dnia. Po prostu wszedłem 
do katedry i poprosiłem pro-
boszcza o zgodę. Nie robił 
najmniejszych problemów. 
Szkoda, że większość człon-
ków Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności nie mogła w 
naborzeństwie uczestni-
czyć. Wciąż stali wtedy w 
kolejce, czekając na wejście 
do Pałacu– mówi kapelan 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

WOJCIECH GUMUŁKA

Około tysiąca związkowców ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności pożegnało w środę w Warszawie prezydencką 
parę. Liderzy związku z naszego regionu pełnili honorową wartę przy trumnach Lecha i Marii Kaczyńskich.

Nasz Region pokłonił się prezydentowi
Lech Kaczyński miał 
wielką społeczną 
wrażliwość, 
był z naszego 
solidarnościowego 
pnia. Dla niego 
przede wszystkim 
najważniejszy był 
człowiek. 
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W katastrofi e rządowego samolotu TU-154 M, lecącego z 
ofi cjalną delegacją do Katynia zginęło w sumie 96 osób. 
Poniżej prezentujemy wszystkie nazwiska ofi ar.
1.  Lech Kaczyński, prezydent RP 
2.  Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP 
3.  Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP 
4.  Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
5.  Ewa Bąkowska, córka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego 
6.  gen. broni Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych 
7.  Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP 
8.  Anna Maria Borowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
9.  Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
10. gen. dyw. Tadeusz Buk, Dowódca Wojsk Lądowych 
11. gen. bryg. abp Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz 

Wojska Polskiego 
12. Czesław Cywiński, prezes Zarządu Głównego Światowego 

Związku Żołnierzy AK 
13. Leszek Deptuła, poseł 
14. ppłk Zbigniew Dębski, członek Kapituły Orderu Wojennego 

Virtuti Militari 
15. Grzegorz Dolniak, poseł 
16. Katarzyna Doraczyńska, Kancelaria Prezydenta 
17. Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków 
18. Aleksander Fedorowicz, tłumacz 
19. Janina Fetlińska, senator 
20. Jarosław Florczak, funkcjonariusz BOR 
21. Artur Francuz, funkcjonariusz BOR 
22. gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego WP 
23. Grażyna Gęsicka, posłanka 
24. gen. bryg. Kazimierz Gilarski, Dowódca Garnizonu Warszawa 
25. Przemysław Gosiewski, poseł 
26. ks. prałat Bronisław Gostomski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
27. Mariusz Handzlik, minister w Kancelarii Prezydenta 
28. ks. prałat Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta 
29. Paweł Janeczek, funkcjonariusz BOR 
30. Dariusz Jankowski, Kancelaria Prezydenta 
31. Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka 
32. o. Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafi ada 
33. Sebastian Karpiniuk, poseł 
34. wiceadm. Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej 
35. Mariusz Kazana, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w MSZ 
36. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich 
37. gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, Kanclerz Orderu 

Wojennego Virtuti Militari 
38. Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej 
39. Paweł Krajewski, funkcjonariusz BOR 
40. Andrzej Kremer, wiceszef MSZ 
41. ks. Zdzisław Król, b. kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 
42. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i 

Osób Represjonowanych 
43. Janusz Kurtyka, prezes IPN 
44. ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich 
45. gen. Bronisław Kwiatkowski, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych 
46. Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta 
47. Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
48. Barbara Mamińska, dyrektor w Kancelarii Prezydenta 
49. Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej 
50. Stefan Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego 
51. Tomasz Merta, wiceminister kultury 
52. Stanisław Mikke, przewodniczący Rada Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa 
53. Aleksandra Natalli-Świat, posłanka 
54. Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzysząca 
55. Piotr Nosek, funkcjonariusz BOR 
56. Piotr Nurowski, prezes PKOl 
57. Bronisława Orawiec-Loeffl  er, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
58. ks. ppłk Jan Osiński, Ordynariat Polowy WP 
59. ks. płk Adam Pilch, ewangelickie duszpasterstwo polowe 
60. Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
61. Maciej Płażyński, poseł 
62. gen. dyw. bp Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego 
63. gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, Dowódca Wojsk 

Specjalnych 
64. Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Radz Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa 
65. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP 
66. ks. prof. Ryszard Rumianek, rektor UKSW 
67. Arkadiusz Rybicki, poseł 
68. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich 
69. Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
70. Sławomir Skrzypek, prezes NBP 
71. Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
72. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP 
73. Jacek Surówka, funkcjonariusz BOR 
74. Aleksander Szczygło, szef BBN 
75. Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP 
76. Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka 
77. Izabela Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta 
78. Marek Uleryk, funkcjonariusz BOR 
79. Anna Walentynowicz, działaczka Solidarności 
80. Teresa Walewska-Przyjałkowska, Fundacja „Golgota Wschodu” 
81. Zbigniew Wassermann, poseł 
82. Wiesław Woda, poseł 
83. Edward Wojtas, poseł 
84. Paweł Wypych, minister w Kancelarii Prezydenta 
85. Stanisław Zając, senator 
86. Janusz Zakrzeński, aktor 
87. Gabriela Zych, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
88. Dariusz Michałowski, funkcjonariusz BOR 
89. Agnieszka Podródka-Więcławek, funkcjonariuszka BOR 
90. Arkadiusz Potasiuk, kapitan samolotu, 
91. Robert Grzywna, członek załogi samolotu, 
92. Andrzej Michalak, członek załogi samolotu, 
93. Artur Ziętek, członek załogi samolotu, 
94. Barbara Maciejczyk, stewardessa, 
95. Natalia Januszko, stewardessa, 
96. Justyna Moniuszko, stewardessa. 

KRYSTYNA BOCHENEK uro-
dziła się w 1953 roku w Ka-
towicach. Ukończyła fi lolo-
gię polską na Uniwersytecie 
Śląskim. W 1976 r. rozpoczęła 
pracę dziennikarki i publicyst-
ki Polskiego Radia Katowice. 
W latach 2002-2004 była dy-
rektorem kreatywnym tej 
rozgłośni.

W 2004 r. w wyborach 
uzupełniających zdobyła 
mandat senatora RP. W 2005 
r. z listy PO wybrana została 
senatorem VI kadencji. W paź-
dzierniku 2007 r. ponownie 
zdobyła mandat senatora, zo-
stała wicemarszałkiem Senatu 
RP. Była członkiem Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami oraz wiceprze-
wodniczącą Parlamentarnego 
Zespołu ds. Współpracy z Or-
ganizacjami Pozarządowymi. 
Zasiadała również w Radzie 
Języka Polskiego i była prze-
wodniczącą Komisji Języka 
w Mediach.

W pracy dziennikarskiej 
zajmowała się upowszechnia-
niem kultury języka polskie-
go i popularyzacją zdrowia. 
Za tę działalność zdobyła 
wiele prestiżowych nagród. 
Była m.in. twórczynią ogólno-
polskiego Dyktanda i Zjazdu 
Krystyn. 

– Była wizytówką i ambasa-
dorem naszego regionu i Radia 
Katowice. Zawsze podkreślała, 
że jest dziewczyną ze Śląska, 
tutaj wracała, by podładować 
akumulatory – wspomina 
Jacek Filus, redaktor naczel-
ny PR Katowice, przez wiele 
lat przewodniczący Solidar-
ności w rozgłośni. – Krysty-
na tak wiele dawała swoim 
koleżankom i kolegom, że 
osoby które się z nią stykały 
nabierały tych samych cech. 
Wraz z jej odejściem skończyła 
się pewna epoka, której nie 
można już powtórzyć.

SŁAWOMIR SKRZYPEK uro-
dził się 10 maja 1963 roku w 
Katowicach. Absolwent Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. 
Działacz Niezależnego Zrze-
szenia Studentów. W 1982 
roku za tą działalność przez 
pół roku tymczasowo aresz-
towany. W latach 1993–1997 
pracował w Najwyższej Izbie 
Kontroli. Później był zastępcą 
prezesa Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Od listopada 
2002 pełnił funkcję zastępcy 
Lecha Kaczyńskiego, gdy ten 

sprawował urząd prezydenta 
Warszawy. Od grudnia 2005 
do stycznia 2007 roku był wi-
ceprezesem, a następnie pełnił 
obowiązki prezesa PKO BP. 
10 stycznia 2007 Sławomir 
Skrzypek został prezesem 
Narodowego Banku Polskie-
go. Pełnił tę funkcję do dnia 
tragicznej śmierci 10 kwietnia 
2010 roku 

– Świetny fachowiec, czło-
wiek słowny i rzetelny. Kie-
dyś pracował w Zarządzie 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Niektórzy zapo-
minają o swoich korzeniach. 
Nie pamiętają, że gdyby nie 
byli w Solidarności, to nie by-
liby teraz tym, kim są. Sławek 
nigdy nie zapominał. Gdy 
kierował PKO BP, pojecha-
łem do niego prosić o pomoc 
w obchodach 25-lecia pacyfi -
kacji na Wujku. Ani chwilę się 
nie zastanawiał, od razu obie-
cał pomoc. Mówił: „Śląsk, mój 
Śląsk, moje obchody” – wspo-
mina Piotr Duda, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

ANDRZEJ PRZEWOŹNIK 
urodził się 13 maja 1963 r. 
W 1988 r. ukończył studia 
historyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. W latach 
1981-89 był zaangażowany 
w działalność opozycyjną. 
Od września 1992 r. pełnił 
funkcję sekretarza general-
nego Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Organi-
zował m.in. budowę polskich 
cmentarzy wojennych w Ka-
tyniu, Miednoje i Charkowie, 
odbudowę Cmentarza Obroń-
ców Lwowa i wiele ważnych 
uroczystości rocznicowych. 
Był także m.in. członkiem 
Rady Programowej Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
i redaktorem naczelnym 
czasopisma historycznego 
„Niepodległość”. 

Wspierał Społeczny Ko-
mitet Pamięci Górników 
KWK Wujek. 

– To ogromna strata. Trud-
no znaleźć drugiego człowie-
ka, który tak bardzo byłby 
zaangażowany w sprawy 
komitetu. Przez te wszystkie 
lata był z nami i nas wspie-
rał. Wszystko, co udało się 
społecznemu komitetowi 
zrobić zawdzięczamy panu 
Andrzejowi – wspomina An-
drzeja Przewoźnika Krzysztof 
Pluszczyk, przewodniczący 
społecznego komitetu. – Był 
człowiekiem prawym i hono-
rowym, jak coś powiedział, 
to było święte.

MACIEJ PŁAŻYŃSKI urodził 
się 10 lutego 1958 r. w Młyna-
rach. Po ukończeniu liceum 
wyjechał na Śląsk, gdzie przez 
rok pracował jako robotnik 
fi zyczny m.in. przy budowie 
Huty Katowice. 

Po rozpoczęciu w 1977 
roku studiów na Wydziale 

Prawa Uniwersytetu Gdań-
skiego związał się z Ruchem 
Młodej Polski. We wrześniu 
1980 r. zakładał Niezależne 
Zrzeszenie Studentów na tej 
uczelni. W 1983 r. współ-
tworzył i został pierwszym 
prezesem Spółdzielni Pracy 
Usług Wysokościowych 
„Gdańsk”, którą kierował 
do 1990 r. Od sierpnia 1990 
r. do lipca 1996 r. był pierw-
szym niekomunistycznym 
wojewodą gdańskim 

Po wyborach parlamen-
tarnych we wrześniu 1997 
roku, w których kandydo-
wał z listy Akcji Wyborczej 
Solidarność został marszał-
kiem Sejmu III kadencji. 
W styczniu 2001 roku wraz 
z Andrzejem Olechowskim 
i Donaldem Tuskiem zało-
żył Platformę Obywatelską. 
Został przewodniczącym tej 
partii i jej klubu parlamen-
tarnego. Dwa lata później 
odszedł z PO i został posłem 
niezależnym. W kolejnej 
kadencji został niezależnym 
senatorem i wicemarszałkiem 
Senatu. Od 2008 roku pełnił 
funkcję prezesa Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”. 
– On przede wszystkim był 
wrażliwy na sprawy społecz-
ne, człowiek był dla niego 
najważniejszy – wspomina 
Macieja Płażyńskiego Krzysz-
tof Urban, szef Solidarności 
w KWK Mysłowice – Ma-
ciek nie lubił garniturów, 
nie lubił krawatów, lubił 
być blisko z ludźmi. Był 
wielkim przyjacielem Ślą-
ska i wielkim przyjacielem 
górników, i niezależnie od 
tego jaką funkcję w swojej 
bogatej karierze pełnił, za-
wsze znajdował czas, aby nas 
odwiedzić, aby nas wesprzeć 
– wspomina Urban.

ANNA WALENTYNOWICZ 
urodziła się 15 sierpnia 1929 
r. w Równem na Wołyniu.

W latach 1950-1991 praco-
wała jako spawaczka i suw-
nicowa w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Od 1978 była 
członkiem WZZ Wybrzeża, 
redaktorem niezależnej ga-
zety „Robotnik Wybrzeża”. 
Za działalność związkową 
została zwolniona z pracy 
7 sierpnia 1980 (5 miesięcy 
przed emeryturą), co stało się 
jedną z przyczyn rozpoczę-
cia strajku w Stoczni Gdań-
skiej. Od listopada 1980 r. 
była członkiem Prezydium 
Komitetu Założycielskiego 

Solidarności w Stoczni Gdań-
skiej i Prezydium MKZ w 
Gdańsku.

Po wprowadzeniu stanu 
wojennego współorgani-
zowała strajk w stoczni. 18 
grudnia została internowana, 
zwolniono ją w lipcu 1982 r. 
Miesiąc później znów została 
aresztowana pod zarzutem 
zorganizowania grudniowe-
go strajku. Przetrzymywano 
ją w aresztach w Gdańsku i 
Warszawie-Mokotowie oraz 
w Zakładzie Karnym w Gru-
dziądzu. Kolejny raz trafi ła 
do aresztu 16 grudnia 1983 
roku za próbę wmurowania 
tablicy upamiętniającej pa-
cyfi kację kopalni Wujek. Ze 
względu na stan zdrowia 
została zwolniona w kwiet-
niu 1984 r. 

– Anna Walentynowicz 
to symbol Solidarności i 
strajków w Stoczni Gdań-
skiej. Była osobą niezwykle 
skromną, pilnującą etosu i 
wartości, do których się od-
woływała. Upominała się o te 
wartości, o których działacze 
czasem zapominali – mówi 
Eugeniusz Karasiński prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego.

GRZEGORZ DOLNIAK uro-
dził się w 1960 roku w Bę-
dzinie. Liceum ukończył 
w rodzinnym mieście, studia 
na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. Działał w 
Niezależnym Zrzeszeniu 
Studentów. W 1984 r. roz-
począł pracę zawodową w 
Fabryce Obrabiarek „Ponar 
–Defum” w Dąbrowie Gór-
niczej. W 1991 r. założył 
własną fi rmę. 

Przygodę z polityką roz-
począł w 2001 r. uzyskując 
mandat poselski z ramienia 
PO. W ławach sejmowych 
zasiadł również cztery lata 
później. Ten sukces powtó-
rzył w 2007 r. Ostatnio pełnił 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego Klubu Parlamentarne-
go PO, był przewodniczą-
cym Komisji Administracji i 
Spraw Wewnętrznych oraz 
członkiem Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą. 

– To był poseł z Zagłę-
bia, dlatego problemy KWK 
Kazimierz-Juliusz, ostat-
niej zagłębiowskiej kopalni, 
były mu szczególnie bliskie. 
W sprawach trudnych mogli-
śmy liczyć na jego wsparcie 
i pomoc. Przyjeżdżał na każde 
nasze zawołanie lub zapra-
szał nas do swojego biura. 
Pomagał otwierać zamknięte 
drzwi. Często  nas po prostu 
pytał: „Jak leci?”  – wspomi-
na Jacek Rączka z Solidarno-
ści KWK Kazimierz-Juliusz 
w Sosnowcu. – Zapamię-
tałem go jako człowieka 
otwartego, uczynnego 
i pozytywnie nastawionego 
do świata.
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Przez całą swą prezydenturę 
Lech Kaczyński utrzymywał 
znakomite relacje ze Śląsko-
Dąbrowską Solidarnością. Na 
zaproszenie naszego Regionu 
kilkakrotnie gościł w Kato-
wicach. Związkowcy zawsze 
mogli na niego liczyć.

Choćby w pierwszych 
dniach po wyborze, gdy na-
kłonił premiera Marcinkiewi-
cza do wycofania z Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o 
zbadanie, czy wcześniejsze 
emerytury górnicze są zgodne 
z konstytucją. Wniosek złożył 
w Trybunale poprzedni rząd, 
interwencja Lecha Kaczyńskiego 
przyczyniła się do ostatecznego 
potwierdzenia prawa pracow-
ników kopalń do wcześniej-
szych świadczeń. 

W obronie świata pracy Lech 
Kaczyński stanął też w 2008 
roku, gdy zawetował ustawę 
likwidującą emerytury pomo-
stowe. Koalicja PO–PSL przy 
wsparciu SLD weto ostatecznie 
odrzuciła, ale wsparcie Lecha 
Kaczyńskiego zostało przez 
związkowców docenione. 

Członkowie Solidarności 
pamiętają też wypowiedzi 
prezydenta, w których zawsze 
podkreślał konieczność zacho-
wania równowagi pomiędzy 
pracodawcami a pracownikami, 
pomiędzy liberalną gospodarką 
a koniecznością ochrony tych, 
którzy w rynkowej rzeczywi-
stości nie zawsze sobie radzą. 
O tym mówił podczas swojej 
pierwszej wizyty w siedzibie 
Śląsko–Dąbrowskiej Solidarno-
ści w październiku 2005 roku, 
tuż przed drugą turą wyborów 
prezydenckich. – Ideą Polski 
solidarnej jest, by grupy spo-
łeczne, które w ciągu minionych 
lat nie zyskały nic lub zyskały 
stosunkowo niewiele, również 
zaczęły poprawiać swój status 
materialny – mówił wtedy. 

Kilka tygodni po wyborze, 
jako prezydent elekt, Lech 
Kaczyński gościł pod kopal-
nią Wujek. Mówił wtedy o 
trudnych momentach naszej 
historii. – Wiele przemawia za 
tym, że stan wojenny nie był 
mniejszym złem, lecz zbrod-
nią, którą należy rozliczyć 

– podkreślał pod Pomnikiem
–Krzyżem.

Jako urzędujący prezydent 
Lech Kaczyński pojawił się tam 
rok później, podczas zorgani-
zowanych przez Śląsko–Dą-
browską Solidarność wielkich 
obchodów 25. rocznicy pacy-
fi kacji. Jasno opowiedział się 
wtedy za osądzeniem spraw-
ców zbrodni pod Wujkiem 
(prawomocny wyrok zapadł 
dopiero w 2008 roku). – Wia-
domo, kto był po dobrej, a kto 
po złej stronie, gdzie była mo-
ralna racja, a gdzie jej nie było, 
gdzie była walka o wolność, a 
gdzie było działanie w interesie 
obcego państwa – powiedział 
prezydent. 

W marcu 2009 roku Lech 
Kaczyński spotkał się ze związ-
kowcami ze Śląsko–Dąbrowskiej 
Solidarności w siedzibie Radia 
Katowice. Zdecydowanie wy-
powiedział się wtedy przeciwko 
liberalizowaniu Kodeksu pracy. 
Sporą część swojej wypowiedzi 
prezydent poświęcił też ukła-
dom zbiorowym. Jak mówił, 
jest ich zdecydowanym zwolen-

nikiem. – Kryzys, jaki ogarniał 
polską gospodarkę, powinien 
być znakomitą podstawą do 
poszerzenia polityki układowej, 
która w Polsce stosowana jest 
rzadziej, niż powinna – pod-
kreślał Lech Kaczyński.

Kilka miesięcy później gościł 
w naszym regionie, by uczcić 
29. rocznicę podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego. W 

swoim wystąpieniu odniósł 
się do planów prywatyzacji 
niektórych gałęzi polskiego 
przemysłu. – Dziedziny strate-
giczne: górnictwo i energetyka 
muszą pozostać pod kontrolą 
państwa. Nie oddaje się pereł 
w koronie, tych pereł nikt nie 
zastąpi  – powiedział prezydent 
pod Pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego.

I wreszcie ostatnia wizyta 
w Katowicach w lutym tego 
roku, poświęcona bezpieczeń-
stwu pracy w kopalniach. 
Prezydent podkreślił, że 
gwarantami bezpieczeństwa 
pracy są silne i odpowie-
dzialne związki zawodowe. 
– Ekonomia nie może decy-
dować o wszystkim. Firma 
jest własnością przedsiębiorcy, 
ale nie pracownicy. Oni są 
partnerami, którzy podpi-
sali z nim umowy –  mówił 
prezydent.

Podczas tej wizyty Lech 
Kaczyński spotkał się też 
z ratownikami uczestniczący-
mi w akcji po tragedii Wujek
-Śląsk. – Nikt nie wymyślił 
jeszcze kopalni, która byłaby 
całkowicie w 100 procentach 
bezpieczna, ale to nie ozna-
cza, że nie należy walczyć 
o bezpieczeństwo, że nie należy 
z roku na rok go poprawiać. 
Węgiel to skarb i chrońmy to 
narodowe bogactwo – apelo-
wał prezydent podczas swej 
ostatniej wizyty na Śląsku. 

WOJCIECH GUMUŁKA

P
rezydent z podzi-
wem patrzył na 
postępy prac przy 
modernizacji bu-
dynku związku i 

już wstępnie umawiał się na 
spotkanie w nowej rozbudo-
wanej siedzibie. – Robiliśmy 
wtedy mnóstwo pamiątko-
wych fotografii   z prezydentem. 
Nigdy wcześniej tak nie było. 
Gdy teraz o tym pomyślę, to 
zastanawiam się, co wtedy ka-
zało nam tak robić? Czy nie-
świadomie przeczuwaliśmy, 
że profesor Lech Kaczyński 
może już nigdy więcej tu nie 
wrócić? Nie wiem, trudno to 
zrozumieć – mówi Piotr Duda, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.  

– Pamięć o serdecznej przy-
jaźni, pamięć o wspólnych war-
tościach i działaniach pozostanie 
w naszych sercach na zawsze. 
Ale chcemy też, aby pozostał 
po nim pomnik materialny, 
dlatego sala konferencyjna 
nowej siedziby będzie nosiła 
imię profesora Lecha Kaczyń-
skiego, prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej – zapowiada 
Piotr Duda.   

Prezydent ludzi pracy
Lech Kaczyński był człowie-
kiem Solidarności. Nigdy nie 
zapomniał o swoich korzeniach 
i pozostał wrażliwy na proble-
my zwykłych Polaków. – Choć 
był prezydentem Polski, to dla 
mnie pozostał związkowcem. 
Myślał i czuł jak prawdziwy 
związkowiec. Gdy rozmawiali-
śmy o różnych problemach, on 

potrafi ł doskonale, syntetycznie 
wyrazić moje myśli, wyprzedzał 
moje słowa – mówił to, co ja 
chciałem powiedzieć – pod-
kreśla szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

– To była jedyna osoba, która 
w ostatnim czasie, nawet bar-
dziej niż wielu związkowców, 
starała się  bronić praw zwykłych 
ludzi, zwykłych robotników – 
dodaje Dominik Kolorz, szef 
górniczej Solidarności.  

Jeśli chodzi o prawo pracy, 
o jego wiedzę na temat spraw 

pracowniczych, był dla wielu 
autorytetem niedoścignionym. 
– Mało kto pamięta, że to właś-
nie Lech Kaczyński, pełniąc 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego Komisji Krajowej, był 
prekursorem układów zbio-
rowych pracy i promotorem 
tego rozwiązania. Zakładowe i 
ponadzakładowe układy pracy, 
które w cywilizowany sposób 
regulują stosunki pomiędzy 
pracownikami i pracodawca-
mi,  które dają pracownikiem 
lepsze gwarancje godnej pracy 

i płacy, to właśnie jego zasługa 
– przypomina Piotr Duda. 

– Górnicy to jemu mogą 
zawdzięczać fakt, że wszyst-
kie kwestie próby zamachu 
na ustawę emerytalną można 
było udaremnić – podkreśla 
Kolorz. 

To był normalny chłop
Wizerunek Lecha Kaczyńskie-
go, jaki przed jego tragiczną 
śmiercią dominował w me-
diach, był nieprawdziwy i 
krzywdzący.  – W bliskim kon-

takcie od razu było widać, że 
jest człowiekiem serdecznym 
i niezmiernie sympatycznym. 
Pamiętam jak wspólnie z Piot-
rkiem Dudą zdecydowaliśmy, 
żeby poprzeć ofi cjalnie jego 
kandydaturę na prezydenta. 
Siedzieliśmy w Jastrzębiu  po 
rocznicowym zjeździe Soli-
darności i stwierdziliśmy, że to 
taki normalny chłop, nie jest 
nadęty, nie udaje i warto takiego 
normalnego chłopa poprzeć w 
walce o prezydenturę – wspo-
mina Dominik Kolorz.  

–  Bardzo mnie bolało, 
że tak źle przedstawiono go 
w mediach. Ale nawet gdybym 
stanął na rynku w Gliwicach, 
w Katowicach, czy w Warszawie 
i krzyczał, że to nieprawda, że 
on taki nie jest, że się krzyw-
dzi tego człowieka, czy to by 
zmieniło sposób postępowa-
nia mediów? Wątpię – mówi 
Piotr Duda. 

– Jest prawdą, że ta sztyw-
ność wysokiego urzędu go 
krępowała. Spieszył się, by 
zdjąć garnitur i normalnie 
porozmawiać. Jak mógł, starał 
się ograniczać ofi cjalne części 

spotkań. „Teraz już prywatnie, 
teraz już prywatnie” powta-
rzał – opowiada szef Śląsko-
Dąbrowskiej „S”. 

A gdy rozmowy się prze-
dłużały, przychodziła pani 
Maria Kaczyńska. – Przypo-
minała, że jutro też jest dzień 
i trzeba odpocząć. Wspaniała, 
ciepła kobieta, bardzo dbała 
o prezydenta. Przez  życie 
przeszli razem, wspólnie i do 
końca byli i odeszli razem.  Jak 
widać, można pełnić najwyższe 
funkcje w kraju i można się nie 
zmieniać, pozostać wspania-
łym mężem, wspaniałą żoną, 
wspaniałym ojcem, wspaniałą 
matką – mówi Piotr Duda.  

Ostatnia warta  
Szef Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności pamięcią wraca do 
dnia, gdy spotkał się z Lechem 
Kaczyńskim w  Pałacu Prezy-
denckim. Rozmawiali o prob-
lemach na Śląsku, problemach 
w górnictwie. – Ja w środku, w 
Pałacu, a przed bramą, na warcie 
mój syn, który służył wówczas 
w Kompanii Reprezentacyjnej. 
Było to dla mnie ogromne, 
bardzo wzruszające przeżycie 
– wspomina Duda. 

W środę 13 kwietnia to Piotr 
Duda, przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności wraz 
z innymi liderami Solidarności 
z naszego regionu, z Bogdanem 
Bisiem, Dominikiem Kolorzem, 
Jarosławem Grzesikiem zaciąg-
nęli wartę przed trumnami 
Lecha i Marii Kaczyńskich. 
Ostatnią wartę. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Prezydent Lech Kaczyński i prezydium Śląsko–Dąbrowskiej Solidarności w pełnym składzie, zdjęcie 
zrobione podczas lutowej wizyty prezydenta w Katowicach. Od lewej: Sławomir Ciebiera, Bogdan Biś, 
Lech Kaczyński, Mirosław Truchan, Piotr Duda i Ryszard Drabek  

Gdy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 4 lutego tego roku był gościem Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, nikomu nawet przez myśl nie przeszło, że może to być jego ostatnia wizyta.  

Prezydent ludzi pracy
Myślał i czuł jak 
prawdziwy związkowiec. 
Nawet bardziej niż 
wielu związkowców 
starał się  bronić 
praw zwykłych 
ludzi, zwykłych 
robotników.

Odszedł wielki przyjaciel Solidarności

Podczas ostatniej wizyty na Śląsku Prezydent Lech Kaczyński otrzymał 
od Solidarności mundur generalnego honorowego dyrektora górnictwa
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Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach – mszy w intencji ofi ar tragedii w Smoleńsku przewodniczył arcybiskup Damian Zimoń

Pierwsza reakcja mieszkańców regionu na tragedię w Smoleńsku – Marsz dla 
Życia, zorganizowany w centrum Katowic

Znicze pod biurem poselskim Grzegorza Dolniaka w Będzinie Żałoba pod biurem senatorskim tragicznie zmarłej Krystyny Bochenek

Śląsk i Zagłębie od soboty czczą pamięć ofi ar katastrofy pod Smoleńskiem. 
W regionie organizowane są nabożeństwa i marsze, płoną znicze.

Katowice – Marsz Solidarności z Rodzinami Ofi ar
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Po tragicznej śmierci prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego 
oraz wielu przedstawicieli 
najwyższych władz państwo-
woch i członków elit społeczno
-politycznych, nasz kraj został 
poważnie osłabiony.

Konstytucja i niższe akty 
prawne w większości przewi-
dują procedury postępowania 
w sytuacji nagłej, tragicznej 
śmierci przedstawicieli naj-
wyższych władz, ale żaden 
prawnik, żaden polityk nie 
przewidział, że może dojść do 
tak nagłej katastrofy, w takich 
rozmiarach. Państwo polskie 
w ramach obowiązujących 
procedur podjęło działania 
przewidziane prawem. 

Urząd Prezydenta RP
Od soboty obowiązki głowy 
państwa zgodnie z art. 131 
Konstytucji RP pełni marszałek 
Sejmu Bronisław Komorow-
ski. W trakcie wykonywania 
swoich nowych obowiązków 
może podejmować wszystkie 
decyzje będące w kompetencji 
prezydenta, czyli podpisywa-
nie ustaw i ratyfi kację umów 
międzynarodowych, wydawa-

nie rozporządzeń i zarządzeń 
oraz reprezentowanie Polski na 
zewnątrz. Przysługuje mu też 
prawo inicjatywy ustawodaw-
czej. Najważniejszym zadaniem 
marszałka Sejmu jest organiza-
cja wyborów prezydenckich. 
W myśl ustawy zasadniczej 
w przypadku śmierci prezyden-
ta marszałek Sejmu zarządza 
wybory nie później niż w czter-
nastym dniu po opróżnieniu 
urzędu. Datę wyborów musi 

wyznaczyć na dzień wolny od 
pracy, przypadający w ciągu 
60 dni od dnia zarządzenia 
wyborów. Komorowski za-
powiedział, że datę wyborów 
poda 21 kwietnia.

Po tragicznej śmierć szefa 
Biura Bezpieczeństwa Narodo-
wego Aleksandra Szczygły jego 
ustawowe obowiązki przejął za-
stępca, ale na krótko. Marszałek 
Sejmu Bronisław Komorowski 
już zdążył powołać nowego 

szefa BBN emerytowanego 
generała Stanisława Kozieja, 
byłego doradcę szefa Mini-
sterstwa Obrony Narodowej 
Bogdana Klicha  

Parlament 
Zgodnie z ordynacją wyborczą 
do Sejmu, w razie śmierci posła 
prawo do objęcia jego man-
datu przysługuje kolejnemu 
pod względem liczby głosów 
kandydatowi z tej samej listy 
okręgowej. Nie trzeba więc 
organizować dodatkowych 
wyborów uzupełniających. 
Z kolei w Senacie wybory 
uzupełniające są konieczne, 
nie ma tam automatycznego 
zastępstwa jak w przypadku 
Sejmu. Wybory uzupełniające 
do Senatu zarządza Prezydent 
Rzeczypospolitej, w obecnej sy-
tuacji marszałek Sejmu. Wybory 
odbędą się wyłącznie w tych 
okręgach, z których pochodzili 
tragicznie zmarli senatorowie 
i powinno to nastąpić w ciągu 
trzech miesięcy od dnia stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu 
senatora. 

Kwestie związane z uzupeł-
nieniem liczby wicemarszałków 

dokładnie regulują regulaminy 
Sejmu i Senatu. 

Inne ważne urzędy państwowe
i stanowiska
Ustawa o Narodowym Banku 
Polskim przewiduje, że w przy-
padku śmierci prezesa NBP 
jego obowiązki przejmuje wi-
ceprezes. Po tragicznej śmierci 
dotychczasowego prezesa Sła-
womira Skrzypka, do czasu 
wyboru nowego prezesa NBP 
(przez Sejm, po zgłoszeniu 
przez prezydenta.) bankiem 
centralnym będzie kierował 
Piotr Wiesiołek. Będzie też 
pełnił funkcję tymczasowe-
go przewodniczącego Rady 
Polityki Pieniężnej. 

Zgodnie z konstytucją Rzecz-
nika Praw Obywatelskich po-
wołuje Sejm za zgodą Senatu. 
Kandydatów na to stanowisko 
może zgłosić marszałek izby 
lub co najmniej 35 posłów w 
ciągu 21 dni od dnia śmierci 
dotychczasowego rzecznika. Na 
razie obowiązki szefa urzędu 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
po tragicznie zmarłym Januszu 
Kochanowskim przejął jego za-
stępca Stanisław Trociuk. 

Ustawa o Instytucie Pamięci 
Narodowej reguluje sposob po-
stępowania po śmierci prezesa. 
Na razie obowiązki tragicznie 
zmarłego Janusza Kurtyki 
przejęli dwaj wiceprezesi IPN. 
Teoretycznie kolegium IPN 
może teraz rozpisać konkurs 
na nowego prezesa, choć nie-
dawno uchwalona noweliza-
cja ustawy o IPN, jeszcze nie 
podpisana przez prezydenta, 
tego nie przewiduje. Nowa 
ustawa zmienia zasady wy-
boru prezesa - powoływać ma 
go zwykłą większością Sejm 
za zgodą Senatu, na wniosek 
Rady Instytutu Pamięci. Przy-
szłość kierownictwa IPN jest 
więc niejasna.

W przypadku śmierci naj-
wyższych polskich dowód-
ców: Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, Dowódcy 
Operacyjnego Sił Zbrojnych 
RP, Dowódcy Wojsk Lądo-
wych, Dowódcy Sił Powietrz-
nych, Dowódcy Marynarki 
Wojennej oraz Dowódcy 
Wojsk Specjalnych ich funk-
cje automatycznie obejmują 
ich pierwsi zastępcy. 

OPRAC. POD

Co z władzą w Polsce po katastrofi e?

N
a pokładzie sa-
molotu lecącego 
na rocznicowe 
uroczystości do 
Katynia zna-

lazło się osiem osób zwią-
zanych z województwem 
śląskim. 

Wśród nich Krystyna Bo-
chenek, wicemarszałek Se-
natu, publicystka Polskiego 
Radia Katowice. Postać znana 
i lubiana, nie tylko na Śląsku. 
Bardzo trudno będzie o niej 
pisać i mówić w czasie prze-
szłym. 

– Dzisiaj, gdy mijamy się na 
korytarzach każdy ma płacz 
na końcu nosa i przeszklone 
oczy. Mówi się, że profesjona-
liści nie płaczą. Bzdura. Łzy 
nie są oznaką słabości, a Kry-
styna tak wiele koleżankom, 
kolegom i współpracowni-
kom dała, że ten smutek jest 
autentyczny. Zawsze była 
świetnie przygotowana do 
pracy. Młodzi dziennikarze, 
dopiero wchodzący w życie za-

wodowe, którzy zetknęli się 
z nią, tak jakby z automatu 
nabierali tych samych cech 
i przyzwyczajeń. Wiedzieli, 
że to za co się biorą, musi 
być zrobione perfekcyjnie. 
Zwracała niezwykłą uwagę 
na język, jakim posługują 
się ludzie na antenie – mówi 
Jacek Filus, redaktor naczelny 
Polskiego Radia Katowice. – 
Była też reportażystką, robiła 
reportaże, które były nagra-
dzane. Będziemy je powtarzać 
na antenie, żeby przybliżyć 
dorobek i postać Krystyny. 
Już myślimy, w jaki sposób 
to wszystko, co nam zostawi-
ła i o co walczyła utrzymać 

w przestrzeni publicznej 
Śląska. Ona zawsze powta-
rzała, że jest dziewczyną ze 
Śląska.

Jacek Filus podkreśla, że 
Krystyna Bochenek była 
osobą bardzo rodzinną, a 
dom był tym miejscem, w 
którym ładowała akumu-
latory. – Zawsze cudownie 
mówiła o swoich dzieciach 
Magdalenie i Tomaszu. Dzisiaj 
dorosłych  ludziach. Madzia 
jest dziennikarką, jak mama. 
Tomasz, lekarzem jak mąż 
Krystyny. Osoby, które tak 
bardzo ją kochały potrzebu-
ją naszego wsparcia. Dzisiaj 
wszyscy jesteśmy Bochenka-
mi  – dodaje Jacek Filus.

Z naszego regionu pocho-
dził również wiceadmirał 
Andrzej Karweta, dowódca 
Marynarki Wojennej. Zna-
jomi, sąsiedzi wspominają 
go jako człowieka bardzo 
skromnego. Cieszą się, że za-
szedł tak daleko. – Pamiętam 
go ze szkoły podstawowej. 
Graliśmy w nogę i siatkówkę. 
Potem poszedł do liceum w 
Chrzanowie, a następnie do 
Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej, więc kontakt się 
urwał, ale cały Jeleń (dziel-
nica Jaworzna) był z niego 
dumny – wspomina Tadeusz 
Bożek, wiceprezes Południo-
wego Koncernu Węglowego, 
były wiceprzewodniczący 

Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. 

Mirosława Matysik redaktor 
naczelna w jaworznickim wy-
dawnictwie GM, po nominacji 
na wiceadmirała przeprowa-
dzała z Andrzejem Karwetą 
wywiad. – Są takie rozmowy, 
których się nie zapomina, a roz-
mowa z wiceadmirałem i jego 
najbliższą rodziną z pewnością 
do nich należała – mówi Miro-
sława Matysik. – To był piękny, 
słoneczny dzień, wiceadmirał 
przyjął nas w ogrodzie, z wiel-
kim, serdecznym uśmiechem 
i mocnym uściskiem dłoni. To 
był człowiek bezpośredni, lu-
biący sięgać pamięcią do miejsc 
i chwil swojej młodości. Dużo 
mówił o szkole, rodzinie, mi-
łości do morza i wojska. Nie 
stwarzał żadnego dystansu, 
dużo żartował, również z sie-
bie. Tworzył wokół siebie kli-
mat ciepła i bliskości z drugim 
człowiekiem. Szkoda, że od nas 
odszedł, ale pozostanie wzorem 
do naśladowania – wspomina 
Mirosława Matysik.

AGNIESZKA KONIECZNY

Łzy, szok i niedowierzanie to uczucia, które towarzyszą każdemu z nas od pierwszych chwil po katastrofi e.

Tego bólu nikt nie wypowie

Solidarność i współczucie
Na liście pasażerów tego feralnego lotu znalazła się 
elita Rzeczpospolitej, najważniejsze osoby w pań-
stwie, ale przede wszystkim matki i ojcowie. Dla 
ich najbliższych 10 kwietnia 2010 roku pozostanie 
najsmutniejszym dniem w życiu. To właśnie z rodzinami 
ofi ar od pierwszych chwil po wypadku solidaryzuje się cała 
Polska. Przejmujące wyrazy współczucia można przeczytać 
na portalach internetowych i paskach telewizyjnych emito-
wanych podczas programów informacyjnych. Dramat wielu 
rodzin jest trudny do wypowiedzenia. Wicemarszałek Sejmu, 
poseł PiS Krzysztof Putra osierocił ośmioro dzieci. Szef Urzę-
du Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski 
siedmioro. 

Ofi ary katastrofy pochodzące z województwa śląskiego:
–  Wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek – Katowice
–  Poseł Grzegorz Dolniak – Będzin
–  Dowódca Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Andrzej 

Karweta – Jaworzno
–  Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski 

– Częstochowa
–  Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mariusz 

Handzlik – Bielsko Biała
–  Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir 

Skrzypek – Katowice
– Dowódca Wojsk Specjalnych RP gen. dyw. Włodzimierz 

Potasiński – Czeladź
– Wojskowy Naczelny Kapelan Ewangelicki ks. płk. Adam 

Pilch – Wisła

Podobno nie ma ludzi 
niezastąpionych, ale 
pustki po tych, 
którzy odeszli 10 
kwietnia 2010 r., 
nic nie zapełni. 

Smoleńska katastrofa bardzo poważnie osłabiła państwo polskie

Foto: Piotr Bednarek/edytor.net

W całej Polsce palą się setki tysięcy zniczy upamiętniających tragicznie zmarłych w katastrofi e 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem

Foto: internet
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Kapelan Śląsko-Dąbrowskiej „S” ks. Stanisław Puchała i wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Ryszard Drabek w rozmowie z dziennikarką Polsat News

Poczet sztandarowy Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, na zdjęciu Andrzej Buda

Lesław Ordon, szef regionalnej oświatowej Solidarności, przyjechał do stolicy z bytomskimi harcerkami

Znicze przed Pałacem Prezydenckim

Górnicy w oczekiwaniu na wejście do Pałacu Prezydenckiego

Piotr Duda i Bogdan Biś podczas warty przed trumnami Lecha i Marii Kaczyńskich

Okolice Pałacu Prezydenckiego 
– dziesiątki tysięcy Polaków, 
setki tysięcy zniczy. To miejsce 
jest dziś sercem naszego kraju. 

Foto: TŚD

Foto: T. Gutry

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: internet
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