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Trzy dni po wprowadzeniu stanu 
wojennego komunistyczne wła-
dze krwawo spacyfikowały ka-
towicką kopalnię Wujek. Poległo 
dziewięciu górników, wśród nich 
Zenon Zając. Pochodził z Wielko-
polski, z Cegielska koło Rostarze-
wa. Miał 22 lata. Bliscy i przyjacie-
le do dziś nie mogą pogodzić się 
z jego śmiercią.

Rostarzewo to miejscowość 
przy trasie z Poznania do Wolsz-
tyna.  Daleko od Katowic i Śląska, 
ale raz w  roku można spotkać 
tam górników w galowych mun-

durach. Wysiadają przy ruchliwej 
drodze, niedaleko niewielkiego 
cmentarza. „Pochowaliśmy Go 
tutaj, bo chcieliśmy mieć brata 
przy sobie” - wspomina w repor-
tażu radiowym „Czarna wstążka” 
siostra zabitego Maria Łukaszew-
ska. Jej mąż w  tym czasie pra-
cował jako maszynista. „Byłem 
w pracy, usłyszeliśmy w radiu, że 
padły strzały w  kopalni Wujek. 
Od razu pomyślałem, że tam jest 

Urodził się w Wielkopolsce, poległ na Śląsku
Pacyfikacja kopalni Wujek – tragiczna też dla Wielkopolan

Tradycyjnie i nowocześnie 

W tym roku uroczystym prolo-
giem świętowania 101 rocznicy 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego była ceremonia po-
chówku prochów pułkownika 
Wincentego Wierzejewskiego 
i jego małżonki Winifredy Mary 
Wierzejewskiej na poznańskim 
Cmentarzu Zasłużonych Wiel-
kopolan. Powstaniec Wielko-
polski i współtwórca skautingu 
wrócił po latach do ojczyzny 
z Wielkiej Brytanii, by 18 grud-
nia spocząć w panteonie wybit-
nych Wielkopolan. 

Po uroczystej Mszy św. w  Ba-
zylice św. Józefa na Wzgórzu św. 
Wojciecha, tuż przed złożeniem 
prochów Zmarłych do grobu nad 
cmentarzem przeleciał samolot 
typu Fokker D.VII, a  dokładnie 
jedna z trzech jego replik tworzą-
cych Wielkopolską Eskadrę Nie-
podległości. 

Wincenty Wierzejewski (ur. 
w 1889) był oficerem Wojska Pol-
skiego, współtwórcą skautingu 
i  harcerstwa w  Poznaniu i  Wiel-
kopolsce, założycielem i  ko-
mendantem Polskiej Organizacji 
Wojskowej zaboru pruskiego - 
zbrojnej konspiracji przygotowu-
jącej Powstanie Wielkopolskie. 

Po odzyskaniu niepodległości 
nadal działał w  harcerstwie, po-
został również w wojsku. 

W  1939 roku został zmobili-
zowany i przydzielony do Szta-
bu Głównego, z którym opuścił 
kraj, udając się do Wielkiej Bry-
tanii, gdzie brał udział w  two-
rzeniu I  Brygady Strzelców  
w 1 Korpusie Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie stacjonują-
cym w Szkocji. 

Po zakończeniu wojny pozo-
stał na emigracji. Zmarł 8 wrze-
śnia 1972 r. w Leeds. 
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100 lat  
Pani Jadwigi Boguckiej 
„Pragnę, by moje dni, jedne z drugimi były związane węzłami czułymi”. Takim motto 
rozpoczyna się książeczka wydana na 100-lecie urodzin Pani Jadwigi Boguckiej. 
Uroczystość obchodzono 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Regionu. 

Sto lat to bardzo dużo, to cały 
wiek. Przez ten czas prawie 
wszystko się zmieniło – na świecie 
i w Polsce. Pani Jadwiga Bogucka 
otrzymała dar długiego życia, do-
świadczyła nie tylko wielu zmian 
osobistych. Była uczestnikiem 
i  świadkiem wydarzeń, które już 
są lub będą w przyszłości określa-
ne jako „historyczne”. Miejsca Jej 
nauki i   pracy, a później rodzina, 
pracownia gobelinów, Koło Eme-
rytowanych Pracowników Oświa-
ty NSZZ „Solidarność” stanowiły 
przestrzeń nawiązywania relacji 
i  poznawania świata oraz rozu-
mienia go. Równocześnie wszę-
dzie Pani Jadwiga pozostawiała 
ślad swojej osobowości i  swoich 
działań. Szczególnym polem, by 

to zauważyć, była szkoła. Bardzo 
szerokim – rodzina. Jeszcze szer-
szym – twórczość: przez swoje 
tkaniny Autorka wywoływała 
wrażenia estetyczne i  pobudzała 
refleksje widzów.

Koleżanki i  koledzy z  Koła 
Emerytów NSZZ Solidarność, 
pełni atencji i  sympatii dla nie-
zwykłej koleżanki i  Jej spełnio-
nego życia, postanowili uczcić 
setną rocznicę Jej urodzin. Prócz 
elementów tradycyjnych, jak ży-
czenia, kwiaty, tort urodzinowy, 
przygotowali także książeczkę 
– ku pamięci i  dla potomności, 
zawierającą życiorys Jubilatki 
oraz przegląd tego, co działo się 
na świecie w  ciągu ostatnich stu 
lat, lat życia Pani Jadwigi. Życze-

nia przekazał także Wielkopolski 
Kurator Oświaty oraz Przewod-
niczący Zarządu Regionu NSZZ 
Solidarność.

Pani Bogucka przyszła na świat 
w  Hanowerze, ale od 1921 roku 
zamieszkała z Rodziną w Mysło-
wicach. Od 1945 roku pracowała 
w  szkole podstawowej, równo-
cześnie uzupełniając kwalifi-
kacje nauczycielskie. Po ślubie 
z  Józefem Boguckim zamieszkali 
w Poznaniu. Rodzą się dzieci, od 
1960 roku powraca do nauczania; 
w Szkole Podstawowej nr 41 przy 
ul. Marii Magdaleny. Pani Jadwiga 
Bogucka wraz z  mężem Józefem 
powitali z  radością informację 
o  powstaniu Koła Emerytów So-
lidarności. Emerytami byli od 

lat 70. ubiegłego wieku (Jadwiga 
- 1975, Józef – 1972), członkami 
NSZZ Solidarność od 1980 roku. 
Reaktywowanie związku w 1989 r.  
stworzyło możliwość działania 
także dla emerytów. Przewod-
niczenie Kołu przyjęli kolejno: 
Teresa Okulińska, Gizela Sawiń-
ska, a  od 2006 do dziś Hanna 
Hypszer-Komuniecka. 

Pan Józef Bogucki umarł 
w 2016 r. w wieku 105 lat. Pani Ja-
dwiga nadal jest czynnym człon-
kiem Koła Emerytowanych Pra-
cowników Oświaty. 

Hanna Hypszer-Komuniecka, 
Genowefa Łuczak, 
Zofia Paszkiewicz,  
Wojciech Miśko

ciąg dalszy na str. 2

Program obchodów – 101 rocznica  
wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 A 26 grudnia o godz. 16.00  - tradycyjne powitanie Ignacego Jana 
Paderewskiego na Dworcu Letnim w Poznaniu. 

 A 27 grudnia o godz. 11.15  – złożenie kwiatów na mogiłach gene-
rała Stanisława Taczaka oraz pułkownika Wincentego Wierzejewskiego 
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, przy tablicach upamiętniają-
cych Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, 
Ignacego Jana Paderewskiego, Marynarzy Powstańców Wielkopolskich, 
przy pomniku 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich. 
O godz. 12.30 - Msza św. w intencji 
Powstańców Wielkopolskich w Farze 
Poznańskiej, 
O godz. 16.30 - uroczystości przy po-
mniku Powstańców Wielkopolskich. 
O godz. 18.30 - widowisko multime-
dialne „Światło Zwycięstwa Poznań 
2019” na placu Wolności. 

 A 28 grudnia - zgodnie wieloletnią 
tradycją przypomnimy o spektakular-
nym czynie naszych bohaterów sprzed 
101 lat w Warszawie.

Więcej informacji na www.27grudnia.pl 

Sacrum Świąt Bożego Narodzenia związane jest z Miłością.
Tą Miłością, która nie zazdrości, nie szuka poklasku,  

nie unosi się pychą.
Wówczas wypełniamy nasze wnętrze radością, uśmiechem,  

empatią, dobrym słowem.
Wplatając w ten sposób  do naszej codzienności   

miłość do drugiego człowieka,
odkrywamy nagle  i rozumiemy lepiej jak ważna jest osoba,  

którą spotykamy
i jak ważna jest chwila spędzona razem z nią.

Życzę Państwu
zdrowych, radosnych Świąt  

oraz szczęśliwego Nowego, 2020 Roku.

Jarosław Lange
Przewodniczący  Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” 



poniedziałek, 23 grudnia 2019, nr 1218    II

Pismo Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, 60-118 Poznań, ul. Metalowa 7, tel 61 853-08-60, fax 61-853-08-66
e-mail:barbara.napieralska@solidarnosc.poznan.pl,  www.solidarnosc.poznan.pl  
Redakcja SW: redaktor prowadzący: Barbara Napieralska

szwagier”. - wspomina trudny dla 
rodziny czas Leonard Łukaszew-
ski. Prowadził wtedy parowozy 
na trasie do Nowej Soli. Dla ludzi 
z  miejscowej Solidarność był to 
znak, że strzały w Wujku wymie-
rzone były w całą Polskę.

I  tak też było! Spośród pole-
głych górników, większość przy-
jechała na Śląsk w latach gierkow-
skiego cudu na kredyt: łódzkie, 
lubelskie, Koszalin, rzeszowskie... 
Dla popierających zdelegalizo-
wany związek ich rodowód był 
również dowodem na cel,  deter-
minacje i  nieobliczalność junty 
Jaruzelskiego.

Dziś po 38 latach pamięć o po-
ległych w  Wujku utrzymywana 
jest nie tylko Na Śląsku, choć 
w  Katowicach działa placówka 
ukazująca tragizm, tło i uczestni-
ków tamtych wydarzeń.

Rostarzewo było pierwsze, za-
raz po nas  - przypomina zapro-
szony do Rostarzewa przewod-
niczący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK „Wujek” 
w Katowicach Poległych 16 grud-
nia 1981 r. „Dzięki staraniom ro-
dziny i  przyjaciół Zenka” - pod-
kreśla Krzysztof Pluszczyk. Co 
ważne, ich przykład podziałał też 
na inne miejscowości, gdzie leżą 
polegli bohaterowie.

Wieloletnia współpraca gór-
ników i  lokalnej społeczność 

Rostarzewa, gminy Rakoniewice 
i  innych ludzi dobrej woli daje 
efekty, chociażby w  nauce histo-
rii. „Zawsze, gdy omawiamy czas 
stanu wojennego, przypominamy 
postać Zenka. Dla młodzieży stąd 
w  większości nie jest to jednak 
nowość.” - tłumaczy nauczyciel 
Szymon Ptak z  Liceum Ogólno-
kształcącego w  Wolsztynie.

Pamięć o Zenonie Zającu prze-
trwała w  Rostarzewie przede 
wszystkim przez upór wielolet-
niej dyrektor miejscowej szkoły 
Niny Lenart. W ratuszu powstała 
Izba Pamięci Zenona Zająca, jest 
też skwer jego imienia. A  dzię-
ki zaangażowaniu  nauczycieli, 
uczniowie również w  tym roku 
złożą kwiaty w  miejscu naj-
krwawszej zbrodni stanu wojen-
nego. „Spotykam moich byłych 
uczniów, a  oni mi przypominają: 
to pani mówiła nam o tym zabi-
tym górniku, który na zdjęciach 
jako jedyny jest w górniczej czap-
ce” - z satysfakcją mówi emeryto-
wana nauczycielka.

Wciąż jednak ta wiedza ogra-
nicza się tylko do okolic rodzinnej 
miejscowości Zenona Zająca, górni-
ka zastrzelonego przez pluton spe-
cjalny ZOMO 16 grudnia 81 roku. 

Jacek Kosiak
KZ NSZZ „Solidarność”  
Radia Poznań

Jednym z  dawców, który w  okre-
sie świątecznym podarował nie-
znajomej osobie szansę na życie 
był Radosław Zielonka: - Zosta-
łem dawcą w  grudniu 2017 r.  
Po zabiegu dowiedziałem się, że 
miałem szansę podarować naj-
piękniejszy prezent malutkiej 
Hiszpance. Czułem się trochę jak 
pomocnik św. Mikołaja, który też 
przecież działa anonimowo, przy-
nosząc najbardziej wyczekiwane 
prezenty.

Taką szansę otrzymała także 
Ania, która tak wspomina świę-
ta w  2016 r.: - To miały być białe 
święta w  górach. Niestety plany 
pokrzyżowała ostra białaczka 
szpikowa, a zamiast białego śniegu 
były maseczki na twarzach i  zie-
lone fartuchy ochronne. Spędzi-
łam święta w  szpitalu przyjmując 
czwarty cykl bardzo silnej che-
mioterapii, która była konieczna 
z powodu agresywnego przebiegu 
choroby. To była jedna wielka nie-
wiadoma, co będzie dalej i przera-
żający strach, czy to nie jest moje 
ostatnie Boże Narodzenie. Bardzo 
jednak wierzyłam w  słowa mo-
jej pani doktor, która pocieszając 
mnie powtarzała, że za rok też 
będą święta. Konieczność przesz-
czepienia szpiku była już niemal 
pewna, ponieważ komórki nowo-
tworowe od początku nie dawały 
za wygraną. Wszystkie życzenia 
świąteczne i noworoczne „zdrowia 
i  znalezienia bliźniaka” niedługo 
się spełniły. Na początku stycznia 
2017 r. w  Szczecinie, moim ro-
dzinnym mieście rozpoczęły się 
poszukiwania Dawcy niespokrew-

nionego. W  trakcie trwającej trzy 
dni akcji zarejestrowało się ponad 
1600 potencjalnych dawców, a już 
dwa i pół miesiąca później mogłam 
przejść przeszczep szpiku, którym 
podzielił się ze mną mój „bliźniak 
genetyczny”. Choć jeszcze nie 
w górach i nie białe, ale są i to już 
trzecie moje święta! Dzięki moje-
mu bliźniakowi! 

Święta nie są radosne dla tych, 
którzy z  powodu choroby mu-
szą spędzić je w  szpitalu i  tak jak 
Ania zastanawiają się czy będzie 
im dane przeżyć kolejne. Ten czas 
nie jest też łatwy dla dyżurujących 
lekarzy. - Wigilia Bożego Narodze-
nia to najtrudniejszy dzień dyżu-
rowy.  Każdy chciałby ten wieczór 
spędzić z  rodziną, a  nie w  pracy. 
Chorych na oddziale jest mniej, 
niż zwykle, ale ci, których nie uda-
ło się wypisać przed świętami, są 
zazwyczaj najbardziej wymagający 
- mówi prof. dr hab. n. med. Seba-

stian Giebel, hematolog. - Dyżuro-
wałem na oddziale transplantacji 
szpiku, mając pod opieką chorych 
we wczesnym okresie po przesz-
czepie. Ze względu na typowy 
w tej fazie spadek odporności mu-
sieli przebywać w  izolatkach, bez 
możliwości odwiedzin. Życzenia 
poprzez bezpośredni kontakt mo-
gliśmy im złożyć tylko my - perso-
nel kliniki. A  życzenia mogły być 
tylko jedne - szybkiego powrotu 
do zdrowia. U większości chorych 
te życzenia się spełniły. Niektórzy 
do dziś przysyłają mi kartki świą-
teczne. O  innych wiem, że wró-
cili na studia czy do pracy i wiodą 
normalne życie. Był też 22-letni 
chłopak chory na ostrą białaczkę. 
Miałem z  nim bardzo bliski kon-
takt. Rozmawialiśmy o  motocy-
klach. O tym, że wiosną powinien 
się jeszcze powstrzymać przed jaz-
dą, ale już latem niekoniecznie, i że 
może spotkamy się gdzieś w dro-
dze. Najlepiej byłoby w  Alpach, 
ale to już może następnego lata. To 
była jego ostatnia Wigilia Bożego 
Narodzenia. 

To prawda, że prawdopodo-
bieństwo znalezienia odpowied-
niego dawcy dla pacjenta jest bar-
dzo niskie. Chorzy i  ich rodziny 
doskonale o  tym wiedzą. Jednak 
im więc więcej potencjalnych daw-
ców, tym więcej szans na życie dla 
chorych na nowotwory krwi. Każ-
dy z  nas może być pomocnikiem 
św. Mikołaja i  dać komuś najcen-
niejszy prezent – szansę na życie. 
Wystarczy się zarejestrować. AD
*Relacje zawarte w tekście 
pochodzą ze strony DKMS.

Padł rekord w pisaniu listów!
W  poprzednim wydaniu ,,SW”, 
w  ślad za Komisją Krajową za-
chęcaliśmy – z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Praw Człowieka 
- do włączenia się do akcji pisa-
nia listów organizowanej przez 
Amnesty International. 

Maraton powstał w  Polsce 
w 2001 r. i stał się największym na 
świecie wydarzeniem w  obronie 
praw człowieka. W  2018 r. na ca-
łym świecie napisano 308 964 listy. 
W  tegorocznej akcji, zakończonej 
15 grudnia padł historyczny rekord 
– napisano 370 669 listów! W 2019 r.  

bohaterkami i bohaterami Marato-
nu Pisania Listów były osoby mło-
de, które zbyt wcześnie spotkały 
się z  atakami, prześladowaniem 
i  niesprawiedliwością. Wśród nich 
znaleźli się między innymi Yasa-
man Aryani, która odważyła się 
przeciwstawić irańskiemu prawu 
nakazującemu kobietom zakrywa-
nie głowy, za co została skazana na  
16 lat więzienia, a także Magai Ma-
tiop Ngong, który ma 17 lat i przeby-
wa w celi śmierci. 

Listy trafią do decydentów na 
Białorusi, w  Iranie, Chinach, Ka-

nadzie, Filipinach i  4 innych kra-
jach, gdzie ważą się losy bohaterek 
i bohaterów Maratonu. Jak co roku 
do Maratonu Pisania Listów przy-
łączyły się m.in. szkoły, biblioteki 
i kawiarnie. Pisanie listów można 
było zorganizować także we wła-
snym domu. Maratonowi towa-
rzyszyły również wydarzenia do-
datkowe w  całej Polsce: koncerty, 
wystawy, pokazy filmów, warszta-
ty i spotkania poświęcone prawom 
człowieka. Zebrane listy z wyraza-
mi wsparcia i apele do władz zosta-
ną przekazane do adresatów. AD

Pomocnik św. Mikołaja
W okresie świątecznym mamy potrzebę zrobienia czegoś dla drugiej osoby – chcemy 
bezinteresownie pomóc, wesprzeć, podnieść na duchu. Życzymy innym szczęścia i tego,  
co najważniejsze – zdrowia. Dla wielu chorych na nowotwory krwi, często jedyną szansą  
na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku.

Urodził się w Wielkopolsce,  
poległ na Śląsku

Na początku grudnia w  sali 
konferencyjnej Hotelu Sandro 
Silver w Lesznie odbyło się spo-
tkanie Krajowego Sekretariatu 
Rolnictwa NSZZ „Solidarność” 
oraz Regionalnej Sekcji Rolnic-
twa Regionu Wielkopolska (or-
ganizatorów spotkania) z Mini-
strem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Janem Krzysztofem Ardanow-
skim i  Dyrektorem Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Grzegorzem Piętą. 

Obecni byli również Prezesi 
Zarządu Spółek należących do 
KOWR z całego kraju (tam, gdzie 
funkcjonują organizacje zakła-
dowe „S”).

Na spotkanie zaproszono rów-
nież Jana Mosińskiego - Posła na 
Sejm RP, Józefa Dworakowskiego 
- Prezesa Zarządu Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i  Urzą-

dzeń Rolniczych, Jarosława Lan-
ge - przewodniczącego Regionu 
Wielkopolska NSZZ „S”, Łukasza 
Borowiaka - Prezydenta Miasta 
Leszna, Karola Pabisiaka - Prze-
wodniczącego Oddziału lesz-
czyńskiego „Solidarność”  i  Jana 
Sołtysiaka - Prezesa Polskiego 
Związku Jeździeckiego.

Omawiano aktualną sytuację 
w  resorcie rolnictwa na arenie 
krajowej i  europejskiej. Wskazy-

wano na zagrożenie wynikające 
z  klęski suszowej i  konkurencji 
zewnętrznej. Przedmiotem dys-
kusji były też sprawy dotyczące 
dopłat rolniczych, walki z  afry-
kańskim pomorem świń oraz 
bioasekuracją. 

Związkowcy podkreślają dużą 
otwartość i  gotowość Ministra 
Rolnictwa i  Dyrekcję KOWR do 
rozwiązywania przedstawionych  
problemów.

Wielkie podziękowania dla Or-
ganizacji i  Członków Pilskiego 
Oddziału wielkopolskiej „Soli-
darności„ za pomoc i  wsparcie. 
Dzięki Waszym dobrym sercom, 
zrozumieniu i zaangażowaniu po 
raz kolejny naszemu Związkowi 
udało się pomóc potrzebującym 
rodzinom. W  tym roku uśmiech 
na ustach i ciepło w serduszkach 
pojawiło  się dzięki Waszej po-
mocy w dwóch rodzinach wybra-
nych przez Radę Oddziału. 
Adam Dopierała – 
przewodniczący pilskiej 
„Solidarności” 

Debatowali o sprawach rolnictwa

Po raz kolejny spakowali szlachetną paczkę

ciąg dalszy ze str. 1
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Zmarł prof. 
Władysław Balicki 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 
18 grudnia 2019 r. zmarł śp. Profesor Włady-
sław Balicki, współtwórca i  pierwszy prze-
wodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „So-
lidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu.

Żegnamy wspaniałego człowieka, przyja-
ciela, działacza Naszego Związku.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego 
współczucia.

 
Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Na zdjęciu Radosław Zielonka

D
K

M
S




