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Bogusława Gontarz – 

z domu Fijołek; uczestniczka strajku lipcowego 1980 

roku; członek NSZZ „Solidarność” WSK Świdnik; 

związana z działalnością świdnickiego Radia 

„Solidarność”; kolportażem pisma „Grot”; uczestniczka 

pielgrzymek Ludzi Pracy i manifestacji patriotycznych 

lat osiemdziesiątych. Jedna z bohaterek filmu „Hakerzy 

Solidarności” (reż. Grzegorz Linkowski). Żona Henryka 

Gontarza twórcy Radia „S‘.

Dziadek  Bogusi,  ojciec  jej  mamy  Stanisławy,  Wincenty  Milanowski  był  uczestnikiem  wojny

bolszewickiej  1920 roku i  wielkim wielbicielem marszałka Piłsudskiego. „Widział  Piłsudskiego,

chyba  gdzieś  tam,  kiedy  jechali  pod  Radzyminem  i  potem,  jak  konia  kupił,  to  musiała  być

kasztanka, taka sama jak u Piłsudskiego. Cały czas o Piłsudskim mówił! I jak był w wojsku, i o tej

wojnie. Cały czas!“ Dziadek Wincenty miał ponadto talent do „rysunków" i „jak był potrzebny jakiś

monogram, czy coś takiego, to tylko do dziadzia się szło!“

Stasia  Milanowska,  córka  pana  Wincentego  wyszła  za  mąż  za  Aleksandra  Fijołka,

znakomitego piekarza i 24 maja 1943 roku na świat przyszła Bogusia:

- Byłaś córką piekarza! Na bułeczkach samych wychowana!

-W domu nigdy nie brakowało jedzenia, bo chleb był. To już i cała rodzina jadła!

- A który z wypieków Twojego ojca najbardziej Ci smakował?

-Bułeczki z takim przedziałkiem, smarowane olejem, jeszcze mi się śnią! No, takie były dobre, że

śnią mi się!".

 Mimo  ciężkich  czasów  powojennych,  wspomina  swoje  dzieciństwo  jako  szczęśliwe.

„Niektórzy mówią, że bardzo bieda była. Ja ze swojego dzieciństwa nie miałam biedy, ja miałam

dobrze".  Rodzice  „później  już  dorobili  się"  i  wybudowali  dom w Bychawie,  bo  „dziadek  dał

placówkę". Całe dzieciństwo spędziłam w Bychawie i tam skończyłam taką jakby małą maturę".

Stanisława Fijołkowa bardzo dużo czasu, oprócz zajęć domowych, poświęcała na czytanie. „Matka

moja bardzo lubiła książki i prenumerowała „Przyjaciółkę”. Wkrótce w domu pojawiły się inne

tytuły, „to była „Gromada” i „Rolnik Polski”.  W czasopismach znajdowały się oferty pracy i jedno

z tych ogłoszeń szczególnie zainteresowało Bogusię: „Nabór do pracy w WSK Świdnik! Produkcja

motocykli!“
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 Jednak ojciec nie chciał nawet o tym słyszeć, „powiedział, że absolutnie do żadnego hotelu

mnie nie puści!" Jednak szczęście uśmiechnęło się do panny Fijołkówny, bowiem w tym czasie

znajoma,  mieszkająca  w Świdniku,  często  przyjeżdżała  do  Bychawy i  po rozmowie  z  Bogusią

powiedziała, wychodząc naprzeciw obawom ojca, „to się u nas przenocujesz i może sobie załatwisz

to przyjęcie do pracy".

 Bogusia wczesnym rankiem w październiku 1961 roku wstała i przyjechała do Świdnika.

Po pięćdziesięciu pięciu latach z wielką dozą wdzięczności wspomina początki pracy w Zakładzie. 

- Dostałam się na bardzo dobry wydział. Pomogli mi ludzie z Działu Narzędziowni.

- A nazwiska pamiętasz, Bogusiu?

-  Pamiętam i nadal  jestem im wdzięczna.  Popadłam na bardzo dobrych ludzi,  takich po prostu

przyjaznych.

- A Twój pierwszy kontakt z WSK?

- Z przyszłym kierownikiem. Zapoznawałam się z Działem Narzędziowni i wykrzyknęłam, „Oj!

Tu by mi się podobało! „Podoba Ci się dziecko tutaj?“ – zapytał. „Bardzo! „I on mi najbardziej rękę

podał. Nazywał się Włodzimierz Chrul i zaraz napisał mi podanie, i jeszcze zapytał, czy nie mam

dziecka. Chyba się bał, że będę zwolnienia brała? I jakoś szczęśliwie przyjęli mnie do pracy! To

była taka praca, jak w sklepie, tylko że w sklepie się za pieniądze bierze, a tam markę się wieszało,

jak ktoś chciał, czy młotek, czy kombinerki, czy coś takiego.“  

         
Bogusia pracowała i jednocześnie uczyła się, a kiedy zrobiła maturę, „przenieśli mnie wtedy

na kartotekę. Nadal pracowałam w Narzędziowni, ale miałam pracę siedzącą, po prostu w takim

jakby biurze.  To nie  było  biuro,  to  był  taki  kantorek,  ale  to  już  było  odgrodzone.  Ja  pisałam

zestawienia, ile kto zniszczył, ile kto... Po prostu taka praca bardziej z księgowością związana. I w

Narzędziowni przepracowałam prawie całe swoje życie, to w WSK.“

Bogusia Fijołkówna mieszkała na stancji u pani Urszuli Morawskiej, która była księgową w

Urzędzie Miasta. „To było jakoś jesienią, kiedy pani Urszula zaproponowała: „Słuchaj Bogdziu, u

nas jest zabawa, może byś poszła z nami?" Zapamiętała niebieski kolor sukienki i każde słowo,

jakie wówczas usłyszała. To była jedna z najważniejszych chwil w jej życiu „naraz podchodzi taki

facet i kłania mi się, i „czy mogę panią prosić?" Bogusia zatańczyła z nim, chociaż, jak wspomina,

„nie bardzo mi się podobał, ale dobrze nam się tańczyło".

 Później  podszedł  drugi  pan  i  „wiesz,  tak  mi  się  dobrze  tańczyło  z  nim,  dosłownie

zgrywaliśmy  się  w  tańcu!"  Znajomość  nie  skończyła  się  na  „tańcach",  „od  tamtej  pory

zaprzyjaźniliśmy się i tak to do kina, to na spacer. Chodziliśmy chyba osiem miesięcy, aż nadeszły

święta. I wtedy Bogusia się dowiedziała, że Henio Gontarz nie ma rodziców, tylko dalszą rodzinę,

bo jest  dzieckiem Zamojszczyzny  [Akcja  wysiedleńcza przeprowadzona przez Niemców w latach

1941-1943 obejmująca południową część województwa lubelskiego, dotknęła także dzieci. Wysiedlono
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około 30 tys. Część zgermanizowano, a pozostałe pozbawiono życia w obozach, m.in. na Majdanku, w

Auschwitz,  Zamościu  i  Zwierzyńcu.]: „Będę  może  jechał  do  dziadków,  ale  to  kawał  drogi.  Oj,

daleko!“ Może nie było to tak aż daleko, chociaż trzeba przyznać, że dojazd w okolice Górecka

Kościelnego  nie  należał  do  najłatwiejszych,  ale  Henryk  Gontarz  już  wtedy  był  niezwykle

zainteresowany Bogusią Fijołkówną i prawdopodobnie liczył na to, co nastąpiło po jego zdaniu. A

Bogusia ku wielkiej radości Henryka zaproponowała, „słuchaj, to ja porozmawiam z rodzicami,

jakby mogli, to z nami zostaniesz na Święta.“  „No, ja bardzo chętnie!" zakrzyknął z radości.

 Tato pani Bogusi zaraz się zgodził, ale postawił warunek, „ale on na kozetce takiej, jakby

się zgodził,  a ty z matką!“ „Bardzo chętnie! Ja na snopku słomy mogę spać!" – brzmiała jego

odpowiedź. 

- I jak te wspólne Święta?

- No, taki był chętny! Przywiózł flaszkę wódki, porterówkę, czy coś...

- Takiej lepszej?

- Tak! I taki był zadowolony!

-  Ja  jeszcze  o  tej  wódce  kolorowej,  bo  nie  wszyscy  dzisiaj  wiedzą,  że  to  wtedy  kawaler

przynosił, jak starał się o pannę?

- Tak! I później za jakieś dwa miesiące oświadczył się, że chce się żenić i w czerwcu 1962 roku

pobraliśmy się. Nie miałam jeszcze dziewiętnastu lat.

- I z tego związku narodziło się...

-  Dwoje dzieci.  W sześćdziesiątym czwartym urodziła  się  córka  Elżbieta,  a  w sześćdziesiątym

ósmym, syn Wojciech.

Rodzina jeszcze przed lipcem osiemdziesiątego roku dostała mieszkanie, telefon i „myśmy

mieli malucha [Fiat 126 P], bo taką przedpłatę zrobiliśmy i to za Gierka było, ja pamiętam."

- Mieszkanie z telefonem w tamtych czasach?! Nie było telefonów!

- Nie było!

- Chyba, że ktoś dostał mieszkanie po poprzednim właścicielu razem z telefonem, albo był

zasłużony dla systemu.

- U nas telefon miał późniejszy komendant ZOMO.

- I tu się zgadza, dla czynowników były telefony! Więc skąd ten cud u Państwa?

-Byliśmy na weselu w zamojskim i tam był taki pan, który – jak sobie popił – to zaczął gawędzić z

moim mężem, a to „skąd ty Heniu jesteś?" I jak się dowiedział, że ze Świdnika, to mówi, „a ja

pracuję w Lublinie w Telekomunikacji". On był jakimś szefem, to mój Henio na to, „O! Jezu! Jak

dobrze, bo ja już piszę dwa razy podanie i nie mogę dostać telefonu, bo brak numeru! I znowu brak

numeru!" A on na to: „Ja ci Heniu załatwię!"
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- I sąsiedzi się nie dziwili?

- Ten ubek z naszego bloku to się dziwił, skąd u nas telefon?! I w związku z tym, że posiadanie

telefonu było rzadkością,  to bardzo dużo ludzi przychodziło do nas na Racławicką 15 i  pytali,

„który to Gontarz?" i czy „mogę zadzwonić?" I nie tylko z tego bloku, tak że Racławicka 15 stała

się dosyć sławna. 

Nikt nie przypuszczał, że za kilka lat będą inne powody do sławy i to znacznie większej.

   

 

                                                                                               


