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Krystyna Bochenek nie żyje.
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że
w naszej gazecie, z którą od lat
byłazwiązanazawodowoiprzy-
jaźniamibędziemymusielinapi-
sać te słowa. Śmierć naszej Dro-
giej Przyjaciółki, tak bardzo ko-
chanejprzezrzeszeCzytelników,
dobrej, pomocnej, mądrej jest
straszną niesprawiedliwością,
której dziś nie potrafimy zrozu-
mieć. Nie wiemy, czy kiedyś ją
zrozumiemy.

KrystynaBochenek,wicemar-
szałek Senatu VII kadencji, wy-
bitna dziennikarka i polityk,
która w czasie ostatnich wybo-
rów uzyskała rekordowe popar-
cie ponad 255 tysięcy głosów.
Była kobietą – instytucją, osobą,
do której zwracali się wszyscy
w chwilach trudnych, a ona
nigdy, gdy tylko mogła, nie od-
mawiała pomocy. Swoją inteli-
gencją, życzliwością, serdecz-
nością,umiejętnościąsłuchania
zjednywałasobiewszystkich.

Była kimś więcej niż dzienni-
karką,politykiem,wizjonerką.

Zginęła w czasie pełnienia
swychsłużbowychobowiązków,
które jak wszystko w swoim ży-
ciutraktowałazniezwykłymod-
daniem,sumiennością,powagą.

Krystyna Bochenek urodziła
się30czerwca1953rokuwKato-
wicach. Ukończyła polonistykę
na Uniwersytecie Śląskim. Po-
temzwiązałasięPolskimRadiem
Katowice,którebyłojejnajwięk-
szązawodowąmiłością.

ReportażeKrystyny,azwłasz-
cza jej „Poradnik Medyczny”,
byłynajbardziejsłuchanymiau-
dycjami. Na swojej rzetelności
i perfekcyjnym przygotowaniu
zbudowałaKrystynawizerunek
osoby wiarygodnej, godnej naj-
większegozaufania.Każdyjejpo-
mysł okazywał się strzałem
w dziesiątkę. Byliśmy zdumieni
jejniewiarygodnąintuicją.

Ogólnopolskie Dyktando,
ogólnopolskie, imieniny Kry-
styn,wielkieprozdrowotnespo-
łeczne akcje, jak Różowa
Wstążka – dzięki jej inicjatywie
iudziałowibyłyzawszeudane.

W2004rokuKrystynaBoche-
nek weszła w świat polityki. Zo-
stała senatorem V, VI i tej ostat-
niej dla niej VII kadencji. Nową
misję traktowała jak nowe dla
siebie,ważnewyzwanie,uczest-
niczącwnajważniejszychdlare-
gionuwydarzeniach.

Krystyna Bochenek jest do-
brzeznanaczytelnikom„Dzien-
nika Zachodniego” jako stała fe-
lietonistka i autorka poradnika

medycznego, w którym dora-
dzała innym, jak zdrowo żyć, by
żyć długo. Nie było dnia, by
do naszej redakcji nie trafiały li-
stydoKrystyny.Czytelnicyzwra-
cali się do niej jak do najbliższej
sobieosoby.

Onazawszeskracaładystans,
znajdowała dla każdego miłe
słowo, a gdy tylko można było
komuśpomóc,robiłato,np.pro-
wadząc licytacje, uczestnicząc
wcharytatywnychkoncertach.

PozawszystkimKrystynaBo-
chenek była wspaniałą matką
Tomasza i Magdaleny, swoich
ukochanych dzieci. Była wspa-
niałą żoną Andrzeja Bochenka,
kardiochirurga. Łączymy się
z nimi dzisiaj w wielkim bólu,

świadomi, że nie ma słów, które
są w stanie objąć rozmiar tej tra-
gedii. Świadomi, że żadne słowa
nie są w stanie wyrazić dziś na-
szychuczuć.

– Ona, która była uosobie-
niem ochoty do życia, taka ak-
tywna, tak ładnie patrzyła
naświat.Jużniebędziepatrzeć–
powiedział nam zdruzgotany
stratąKazimierzKutz.–Toszcze-
gólniebolesne,boniesposóbod-
łączyć jej od jej męża, bo oni ra-
zem byli jedną z najbardziej nie-
zwykłych par. Żegnam ją
znajwyższymsmutkiemiżalem,
że już nie zobaczę tego jej spoj-
rzeniapołączonegozwnikliwoś-
cią i radością. Ładnie patrzyła
naświat. Jużniebędziepatrzeć.

bKrystyna
Bochenek była
kobietą instytucją
bNikt nie będzie
umiał
Jej zastąpić
AgataPustułka,WN

KrystynaBochenek (1953–2010)
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GrzegorzDolniak,wiceprzewod-
niczącyklubuparlamentarnego
PO, poseł z Będzina, 17 lutego
skończył 50 lat. Świętował uro-
dziny w licznym gronie przyja-
ciół. Od znajomych posłów
otrzymał wtedy sześć litrów
szampana.Kilkadnitemuwrócił
zkrótkiegonarciarskiegourlopu.
Opalony,szczęśliwy.

–Bardzocieszyłsięnawyjazd
do Katynia. Rozmawialiśmy
o tym. Czuł się wyróżniony tym
wyjazdem,chciałzłożyćpolskim
żołnierzom hołd, a sam zginął
wtymprzeklętymkatyńskimle-
sie–mówiKrzysztofStachowicz,
radny sejmiku wojewódzkiego,
przyjaciel tragicznie zmarłego
posła. – Nie jestem w stanie mó-
wić o tej tragedii. Najgorsze jest
to,żeGrzesiuunikałlotówsamo-
lotem. Na wakacje wyjeżdżali
zawszerodzinątam,gdziemogli
dojechaćautem.

Ostatni rok był dla Grzegorza
Dolniaka bardzo udany. Wszedł
do politycznej superligi, stał się
jedną z najważniejszych osób
Platformy Obywatelskiej. Ale
mimo brutalnych reguł rządzo-
nych polityką, zwłaszcza w Pol-
sce,nigdynieprzekraczałgranic
dobregowychowania.Elegancki,
błyskotliwy,elokwentny,doper-
fekcjiopanowałsztukędyploma-
cji. Jeśli się mówi, że w polityce
nie ma przyjaciół, to Dolniak
przeczyłtemupoglądowi.

Miał wielu przyjaciół, wiele
życzliwych mu osób, których

zjednywał przewidywalnością,
odpowiedzialnością,dotrzymy-
waniemsłowa.

Dolniak z wykształcenia był
ekonomistą,absolwentemAka-
demii Ekonomicznej w Katowi-
cach, przedsiębiorcą. To jednak
politykastałasięjegożywiołem.
Do Sejmu był wybierany trzy
razy. W czasie ostatnich wybo-
rówzdobyłnajlepszyindywidu-
alnywynikwZagłębiu,otrzymu-
jącponad38tysięcygłosów.Jego
biuroposelskiewłaściwiesięnie
zamykało. Mimo ważnych par-
tyjnychfunkcji,uczciwieirzetel-
niewypełniałswójposelskiman-

dat. – Grzesiek nie jest człowie-
kiem,któryidziepotrupach–ta-
kie opinie najczęściej powta-
rzanoozmarłympośle.

– Z trudem powstrzymuję
płacz. Znałem się z Grzegorzem
od początku jego kariery poli-
tycznej. Wczoraj siedzieliśmy
oboksiebiewSejmie,wczwartek
byliśmy razem na obiedzie –
mówijegoparlamentarnykolega
posełPOJarosławPięta.

GrzegorzDolniakbyłciepłym,
rodzinnymczłowiekiem.

Żona Barbara i córka Patrycja
były najważniejszymi osobami
wjegożyciu.

AgataPustułka

Byłciepłymczłowiekiem

GrzegorzDolniak (1960–2010)
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Prawdziwymarynarz

Wiceadmirał Andrzej Karweta
urodził się 11 czerwca 1958
roku w Jaworznie. W 1977
roku, po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego im. Stani-
sława Staszica w Chrzanowie,
rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Marynarki Wojennej
w Gdyni, na Wydziale Dowód-
czym.

Po ukończeniu studiów
i uzyskaniu tytułu magistra na-
wigacji, został skierowany
do służby na trałowcach w 13
Dywizjonie Trałowców 9 Flo-
tylli Obrony Wybrzeża w Helu.
W 1986 roku objął dowodzenie

swoim pierwszym okrętem
ORP „Czapla”, z którym w 1987
i 88 zdobył miano najlepszego

okrętu 9 FOW. W latach 1989-
1992 dowodził grupą taktyczną
i okrętem ORP „Mewa”.

W 2000 roku w czasie ćwi-
czenia „Baltops 2000” dowo-
dził międzynarodowym ze-
społem sił trałowych. W roku
2002 został skierowany
do pracy w dowództwie Sił
Morskich NATO SACLANT
w Norfolk. Po zakończeniu
trzyletniej służby w dowódz-
twach NATO, wrócił do kraju
i objął obowiązki zastępcy do-
wódcy 8 Flotylli Obrony Wy-
brzeża w Świnoujściu. 11 listo-
pada 2008 roku został do-
wódcą Marynarki Wojennej
RP.

MichałWroński

Żołnierz z powołania

Gen. dyw. Włodzimierz
Potasiński urodził się 31 lipca
1956r. w Czeladzi. Był absol-
wentem Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Wojsk Zmechanizo-
wanych (1980) i Akademii
Sztabu Generalnego WP
(1988).

Zawodową służbę woj-
skową rozpoczął w 1980 roku
na stanowisku dowódcy plu-
tonu w 6 batalionie
powietrzno – desantowym
w Gliwicac h. Po ukończeniu
Akademii Sztabu Generalnego
WP zajmował kolejno stano-
wiska służbowe w struktu-
rach: 16 batalionu powietrzno

– desantowego, Dowództwie 3
Brygady Zmechanizowanej,
Dowództwie Wojsk Lądowych,

2 Brygadzie Zmechanizowanej
oraz 25 Brygadzie Kawalerii
Powietrznej. W latach 1993 –
1994 pełnił służbę na stanowi-
sku zastępcy dowódcy, a na-
stępnie dowódcy Polskiego
Kontyngentu Wojskowego Sił
Pokojowych ONZ w Syrii.
W roku 2004 dowodził bry-
gadą w składzie Polskiego
Kontyngentu Wojskowego
w Składzie Międzynarodo-
wych Sił Stabilizacyjnych
w Republice Iraku, a na prze-
łomie 2005 i 2006 roku pełnił
służbę na stanowisku zastępcy
dowódcy tegoż kontyngentu.

Od 15 sierpnia 2007 roku
był Dowódcą Wojsk Specjal-
nych.

MichałWroński

Andrzej Karweta
(1958–2010)
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WłodzimierzPotasiński
(1956–2010)
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Tragedia wSmoleńsku

Była dobrocią
Wielu może wydawać się, że dobroć jest czymś bardzo prostym,

bo wystarczy być zawsze do dyspozycji drugich. Krystyna Bochenek,
wicemarszałek Senatu, polityk, wspaniała dziennikarka, piękna kobieta

– emanująca ogromną energią – nasza felietonistka, a dla wielu z nas
bliska sercu Przyjaciółka, taka właśnie była. Była po prostu DOBROCIĄ.
Miała dla nas zawsze czas. Tak trudno teraz myśleć, że może za dużo go

Jej zabraliśmy, może zbyt rzadko przychodziła nam do głowy myśl,
że ta dobroć Krysi jest wynikiem ciężkiej pracy i poświęcenia siebie,
poświęcenia czasu swojej rodziny. Będzie nam Jej brakować. Zawsze.

Już teraz dotkliwie czujemy Twój brak, Krysiu.
Tak trudno nam uwierzyć w tę tragedię.

Łączymy się z rodziną w niewyobrażalnym bólu:
Elżbieta Kazibut-Twórz

Zenon Nowak
przyjaciele z Dziennika Zachodniego

Tak pięknie patrzyła na świat


