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SKLEP
SPORTOWY
Wronki, ul. Chrobrego 3
tel.:541-591 i 547-215

oferujemy:
•
•

odzież sportową
akcesoria • pamiątki
- z nadrukami reklamowymi
• repliki najpopularniejszych
klubów polskich i zagranicznych
▲ wykonawstwo reklam planszowych
▲ komputerowe wycinanie liter
i znaków

KRĘGLE

P u c llA R pO ZO STA t W E W R O N ltA c h
XII ogólnopolski turniej kręglarski o Puchar
Wronek, rozegrany w dniach 28 lutego - 2 marca,
zgromadził na torach Rzemieślniczego Klubu
Kręglarskiego „Dziewiątka' ’sześćdziesięciu zawo
dników z ośmiu klubów. W rywalizacji zespołowej
zwyciężyła młodzież wronieckiej „9” głównie
dzięki dziewczętom, które w swoich kategoriach
byty bezkonkurencyjne.
Wyniki indywidualne, w poszczególnych kate
goriach przedstawiały się następująco:
- dzieci:
1. Tomasz Cyran (572 pkt.) -„9” Wronki
2. Maciej Krzyżostaniak (503 pkt.) - Błękitni Express Lech Poznań
3. Jakub Dominik (500 pkt.) Zatoka Puck
- młodzicy:
1. Łukasz Badowski (726 pkt.) - Zatoka
2. Łukasz Skrzypczak (653 pkt.) - Czarna Kula
Poznań
3. Przemysław Dokowicz (650 pkt.) - Czarna Kula
- mlodziczki:
1. Milena Dobicrska (711 pkt.) -,,9” Wronki
2. Żaneta Lemke (591 pkt.) - Zatoka
3. Karolina Glosa (578 pkt.) - Zatoka
- juniorki młodsze:
1. Agnieszka Wojtkowiak (715 pkt.) -„9” Wronki
2. Katarzyna Hecke (678 pkt.) -„9” Wronki
3. Anna Rybarczyk (570 pkt.) -„9” Wronki
- juniorzy młodsi:
1. Adam Breitkop (736 pkt.) - Wawel- Wirek Ruda
Śląska
2. Michał Bittner (706 pkt.) - Czarna Kula
3. Tomasz Piela (697 pkt.) - Czarna Kula
- juniorki:
1. Beata Mrowińska (737 pkt.) - „9” Wronki
2. Beata Śmiglak (701 pkt.) - „9” Wronki
3. Grażyna Jaskulska (697) - Zatoka
- juniorzy:
1. Filip Brzóska (1.139 pkt.) - Alfa Poznań
(wrończanin, wychowanek „9”)
2. Sebastian Jęch (1.129 pkt.) - Alfa
3. Marcin Szwedek (1.127 pkt.) - Start Gostyń
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
otrzymali pamiątkowe puchary a wszyscy na „pud
le” - dyplomy i nagrody rzeczowe, których fun
datorami byli: klub, gmina i WOK. W klasyfikacji
drużynowej zwyciężyli i Puchar Wronek zdobyli podobnie jak w roku ubiegłym - gospodarze tur

N a jle p s z e ju n io r k i n a „ p u d le ” .

nieju. Drugie miejsce zajęła Z a to ka Puck, trzecie A lfa Poznań, a dalej kolejno: C zarna K u la Poznań,
B łękitn i - E xp ress - L ech Poznań, W aw el - W irek
Ruda Śląska, S ta rt Gostyń i P o lo n ia Łaziska. Była
również nagroda specjalna ufundowana dla naj
lepszej juniorki przez firmę „REJ - Graf” z Po
znania - okazały puchar, który otrzymała
wrończanka, Beata Mrowińska.
Dobre rzuty wronieckiej młodzieży, ich sukcesy
na innych torach w kraju i za granicą, są również
wynikiem pracy instruktorsko - trenerskiej Beaty
Śmiglak, Andrzeja Liszkowskiego i Piotra Roszaka,
oraz pracy Zarządu klubu, któremu prezesuje Woj
ciech Kudliński. Tegoroczny turniej należy uznać
za udany, i to nie tylko ze względu na odniesiony
sukces D ziew ią tki, taka była opinia gości biorących
udział w turnieju. Panowała dobra, sportowa atmo
sfera i organizacja turnieju, co podkreślał sędzia
główny zawodów - Edward Jaskulski. Niemały
wpływ na to mają świetne warunki lokalowe klubu,
wszystko w jednym obiekcie: zawody, nocleg
i wyżywienie (w nowo otwartej restauracji).
Jedynym mankamentem, na który zwróci!
uwagę sędzia pomocniczy, Marian Buczkowski, są
stare i wyeksploatowane urządzenia kręgielni, które
chwilami były przyczyną przerw w zawodach.
O modernizacji kręgielni czas pomyśleć, jeżeli chce
się urządzać we Wronkach turnieje i zawody cho
ciażby rangi ogólnopolskiej. A co jeszcze cieszyło?
- Liczna widownia podczas całego turnieju i obec
ność na rozgrywkach finałowych prezesa OZK,
Stanisława Przybylskiego.
P.B.

„ L U B A Ń - W R O N K I” P R ZE M Y S Ł Z IE M N IA C Z A N Y S .A .
Przypadek zrządził, że spotkałem osobę posiadającą reprodukowaną
poniżej akcję. Pani ta, pragnąca zachować anonimowość mieszkanka
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Historia czy przyszłość?

Poznania, jest posiadaczkę czterech akcji tej przedwojennej spółki. Ich pierwszym
właścicielem był Jej ojciec, wówczas pracownik Banku Związku Spółek Zarobkowych
w Poznaniu. Akcje wyemitowane zostały w roku 1929, w którym doszło do połączenia
Wielkopolskich Zakładów Przetworów Kartoflanych Tow. Akcyjnego we Wronkach
z Fabryką Przetworów Ziemniaczanych Lubań w Luboniu. Powstała Wten sposób
spółka była wtedy największym zrzeszeniem zakładów przemysłu ziemniaczanego.
Widniejące na akcji podpisy należą do S tefa n a S u ryn a , reprezentującego Radę
Nadzorczą, oraz d r E g on a F rid erici, Niemca, będącego od 1912 r. dyrektorem
i głównym akcjonariuszem wronieckiego zakładu.
Emisja prezentowanej akcji przypadła na okres światowego kryzysu gospodar
czego, który dotknął też, dotąd nieźle prosperujący, wielkopolski przemysł ziem
niaczany. To prawdopodobnie jest przyczyną niezrealizowania kuponów dywiden
dowych do tejże akcji, uprawniających jej posiadaczy do udziału w zyskach spółki
w latach 1929 - 1939.
Historia kołem się toczy. W G a zecie W yb orczej z 18 listopada ub.r., pod swojsko
brzmiącym tytułem W szystkie p y r y do L u bo n ia zamieszczono artykuł o prywatyzacji
przemysłu ziemniaczanego. Wszystkie zakłady ziemniaczane, w tym wroniecki, skupić
miałyby się wokół Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego S.A.
w Luboniu. Czy zatem spółka Lubań - Wronki wróci na gospodarczą mapę
Wielkopolski? Czy akcje, mające dotąd wartość kolekcjonerską, staną się podstawą do
ubiegania się o udziały w nowej spółce? Czas odpowie na te pytania.
Jaromir Zieliński

2

Wronieckie Sprawy 3 (74) '97

AKTUALNOŚCI

BYŁY
REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
Przez trzy kolejne dni, uczniowie szkół pod
stawowych (od 10 do 12 marca) i ponadpod
stawowych (12-14.03.) z Wronek i Nowej Wsi
uczestniczyli w wielkopostnych rekolekcjach.
Tematem tegorocznych spotkań była myśl: Jezus
Chrystus dawniej i dziś w świetle Dekalogu.
Przewijała się ona przez wszystkie formy zajęć,
towarzyszyła Mszom św., Drodze Krzyżowej
z naukami w Kościele i pogadankom dla
najmłodszych. W różnych punktach miasta
(Dom Kultury, Kino, SP-1, salki katechetyczne)
odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą tych
samych roczników. Dzieci brały udział w spot
kaniach z piosenką, konkursach recytatorskich
i plastycznych. Była też okazja do poznania się,
chociaż z widzenia, gdyż w tych dniach uczest
nicy rekolekcji stanowili jedną olbrzymią ro
dzinę.
Wysiłek sióstr zakonnych, księży i kate
chetów był olbrzymi, lecz czy cel został
osiągnięty? Pytanie to zadawało sobie wielu
nauczycieli starających się pomóc organizato
rom rekolekcji. Jedynie spotkania w kościołach
odbywały się w warunkach pewnego komfortu
i w atmosferze religijnej. Inne zajęcia odbywały
się w pomieszczeniach nie dostosowanych do
tak licznych grup. Były zatłoczone i brakowało
dostatecznego wyposażenia do prowadzenia
zajęć zgodnie z przyjętym tematem i zasadami
higieny. Trudno prowadzić konkursy na małych
planszach, w których może uczestniczyć tylko
garstka dzieci wybranych spośród setki a może
i więcej. Trudno nawet śledzić wysiłek kolegów
wybranych do konkursów. Nic więc dziwnego,
że dzieci dość szybko okazywały objawy
znużenia, a niektóre swoim zachowaniem oka
zywały niezadowolenie.
Dla młodzieży sprowadzono film dokumen
talny o Papieżu, który wyświetlano w kinie
Gwiazda. Niestety, na kilku seansach doszło do
przykrego incydentu, z pewnością wcześniej
przygotowanego, który spowodował przerwanie
seansu. Pod osłoną ciemności na widownię
i ekran posypały się surowe jajka. Prowokatorów
nie udało się ustalić i zobowiązać do naprawie
nia szkód. Salę posprzątali pracownicy Ośrodka
Kultury - czy tak powinno się stać? Na widowni
tych, którzy temu zajściu się przyglądali i zape
wne bez trudu kolegów rozpoznali, było wielu.
Czy wolno milczeć w takim momencie? Czy zło
można akceptować?
Warto już dzisiaj zastanowić się, jak
w przyszłym roku czas przeznaczony na religijne
medytacje wykorzystać w pełni dla dobra tych,
którzy tego pragną.
K.T.

W y n a jm ę
lu b k u p ię :
❖ p o m ie s z c z e n ie n a
d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a r c z ą
❖

g a ra ż
w rejonie ulicy Poznańskiej,
M ickiewicza lub osiedla Borek

Informacja: Sklep Sportowy
____przy ul. Chrobrego 3
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Pod nowym sztandarem w XXI wiek
Podczas walnego zebrania OSP Wronki,
25 stycznia '91 strażacy podsumowali
działalność organizacyjną w minionym 1996 roku szczególnym. Na szczęście nie pod
względem tragicznych wydarzeń, ale ze względu
na VI Zjazd ZOSP RP Woj. Pilskiego i jubileusz
75-lecia powołania Związku OSP RP. Zjazd
poprzedziły wybory na szczeblu jednostki
i Miejsko-Gminnego Związku OSP. Miejska
jednostka brała udział w zawodach sportowo pożarniczych (bez sukcesu) oraz reprezentowała
strażacką brać we wszystkich uroczyście ob
chodzonych świętach państwowych.
Ze statystyki przedstawionej w sprawozdaniu
prezesa Czesława Jądrzyka wynika, że jednostka
OSP Wronki liczy 36 członków (w tym 4 kobie
ty), 2 - honorowych i 1 wspierający. Przy OSP
istnieje orkiestra dęta, która liczy 17 muzyków
i 8 werblistek. Pod opieką OSP znajduje się 12
DHoSP „Chęchacze” . W ubiegłym roku od
notowano 43 pożary, o 10 mniej niż w 1995 r. (o
zdarzeniach, do których wzywano straż pożarną
pisaliśmy w poprzednim wydaniu „WS” )- Zaist
niałe pożary gaszone były w zarodku, co po
zwoliło uniknąć większych strat (z wyjątkiem
pożaru magazynu Arniki). Na alarm najczęściej
do remizy stawiali się druhowie: Walerian Tafelski (gospodarz remizy), Zdzisław Dzik (naczel
nik), Marek Serwata, Robert Rój, kierowcy Kazimierz Kwaśny, Antoni Galio, Mieczysław
Zastróżny, Andrzej Lisiński.
Samochody pożarnicze i inny sprzęt ppoż.
oraz ratownictwa drogowego jest w stałej goto
wości bojowej.
Taki stan możliwy jest dzięki systematycznej
pracy konserwatorskiej gromady strażaków,
głównie kierowców - mechaników. Stary już
sprzęt trzeba wymieniać na nowy, potrzebny jest
nowy samochód. Do tego trzeba starą remizę
przebudować.
W ubiegłym roku za 7.500 zł zrobiona została
dokumentacja modernizacji remizy i wyremon
towano część socjalną. W tym roku rozpoczną
się prace budowlane w części garażowej. W te
gorocznym budżecie gminy na straże pożarne
zarezerwowano 169.000 złotych. Oczywiście, są
to środki przeznaczone na utrzymanie wszyst
kich jednostek w gminie i na inwestycje niewiele
pozostaje. Zarząd OSP Wronki wystąpił - za
pośrednictwem zarządu wojewódzkiego - do

Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie
o przyznanie na modernizację remizy 300.000
zł.
W tym roku przypada 140 rocznica utworze
nia we Wronkach jednostki ochotniczej straży
ogniowej (30 grudnia 1857 r.), jednej z pierw

szych w Polsce. Na tymże walnym zebraniu
strażacy podjęli uchwałę o uroczystym upa
miętnieniu tej rocznicy i czynienia starań
0 ufundowanie nowego sztandaru. Obecny
sztandar pochodzi z 1967 r. i w związku z zaist
niałymi zmianami politycznymi w Polsce jest
już nieaktualny i powinien trafić - jak inne - do
miejscowego muzeum.
Wronieccy strażacy wielokrotnie dawali wy
raz swojej ofiarności w walce z ogniem i innymi
żywiołami, nieśli pomoc potrzebującym. Og
niowi druhowie zawsze cieszyli się uznaniem
wśród społeczności tego miasta i gminy. Nie ma
uroczystych obchodów świąt państwowych
1 kościelnych bez ich udziału ze sztandarem W SlUŻBIE NARODU 1 OJCZYZNY: jak głosi
napis na projekcie nowego sztandaru. Zawiązał
się Komitet Fundacji Sztandaru, na którego
czele stanął pan Alfred Piotrowski. Uroczystość
obchodów 140-lecia zaplanowano na miesiąc
wrzesień. Przygotowania już się zaczęły.
Paweł Bugaj

A PE L
W 1997 roku mija 140 lat od powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach.
Okres ten zapisał się na kartach historii
naszego regionu chlubnymi czynami, które
dodawały społeczeństwu pewności, bezpie
czeństwa, a czasami radości.
Dla upamiętnienia dokonań wszystkich
pokoleń strażaków, którzy swoim wysiłkiem
zwalczali różne żywioły zagrażające miastu
i gminie oraz w celu uhonorowania służby
Narodowi i Ojczyźnie, podjęto inicjatywę
ufundowania nowego sztandaru dla Ochot
niczej Straży Pożarnej. Komitet Fundacji
Sztandaru we Wronkach kieruje apel
o przyłączenie się do tej szczytnej akcji.
Darowiznę na ten cel prosimy przekazać
na konto:
Bank Spółdzielczy Wronki, Nr 67727006-11 - z dopiskiem: SZTANDAR.
Przewodniczący Komitetu:
Alfred Piotrowski

Powstaje MONOGRAFIA
We wrześniu 1996 roku odbył się we Wron
kach Zlot 80-lecia ZHP. Jako jego organizatorzy
mamy nadzieję, że był on tym, czym chcieliśmy,
bo był okazją do spotkania po latach, przyczyn
kiem do wspomnień, pogłębieniem dawnych
przyjaźni, ale też i kijem włożonym w mrowisko
pamięci.
Częściowo tak właśnie się stało. Otrzyma
liśmy sporo listów ze wspomnieniami z tamtych
lat.
To właśnie stało się zalążkiem dalszych
działań. Postanowiliśmy zebrać cały ten mate
riał, wydobyć z zakamarków pamięci harcerzy seniorów to wszystko, co najważniejsze, by
powstała monografia osiemdziesięcioletniej his
torii wronieckiego harcerstwa. Chcemy wyjąć ze
starych albumów i szuflad zdjęcia, dokumenty,
pamiątki dotyczące działalności w drużynach.
Tym, którzy pragną, by rzeczy te powróciły do

HARCERSTWA

nich - oddajemy je, resztę przekazujemy do
wronieckiego muzeum. Docieramy do wszyst
kich, o których wiemy, że działali lub tylko
należeli do ZHP od początków jego istnienia.
Jest z tym sporo problemów. Zadajemy te same
pytania, ale otrzymujemy różne odpowiedzi.
Chcielibyśmy, aby historia przez nas spisana
była możliwie dokładna i obiektywna. Stanie się
tak dzięki pomocy wszystkich, którzy tę historię
tworzyli, a zechcą nam pomóc.
W związku z tym mamy gorącą prośbę
i wielką nadzieję, że otrzymamy opisy różnych
ciekawych wydarzeń z życia Waszych drużyn.
Z góry dziękujemy za pomoc.
Kontakt: Marian Radomski Muzeum Regio
nalne, ul. Szkolna 2,0 64 -510 Wronki. Tel.(067) 54 06 17
Grażyna Kaźmierczak i Marian Radomski

-----------------
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Reaktyw owano SZS
W poprzednim numerze Wronieckich Spraw
informowaliśmy Czytelników, że w styczniu
z inicjatywy Leszka Biedziaka została za
wiązana społeczna Rada Sportu i Rekreacji,
złożona z grupy nauczycieli wychowania fizycz
nego i młodzieży. Pod egidą tejże rady zor
ganizowano turnieje i zabawy sportowe w hali
dla uczniów szkół podstawowych (z podziałem
na kategorie wiekowe), Ferie zimowe na spor
towo oraz turniej Pluszowego misia - relac
jonowane na naszych łamach.
RSiR szukając umocowania prawnego dla
swojej działalności organizacyjnej 6 marca prze
kształciła się w Szkolny Związek Sportowy.
Tym samym reaktywowano SZS, który kiedyś
na terenie gminy działał. Zarządu M-G SZS
tworzą: Leszek Biedziak - przewodniczący, Jan
Mamet - wiceprzewodniczący, Anna Biedziak sekretarz, Jerzy Kaczmarek - skarbnik, Lidia
Kremer, Katarzyna Chojan, Jacek Czekalski członkowie.
Zarząd SZS przedstawia propozycje kolej
nych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych:
5 kwietnia - międzyszkolny gminny turniej
dwóch ogni sportowych dla dziewcząt szkół
podstawowych
12 kwietnia - indywidualne mistrzostwach
miasta i gminy w tenisie stołowym
19 kwietnia - mistrzostwa gminy szkół pod
stawowych w warcabach 100 - polowych
1 - 4 maja - cykl imprez sportowo - rekreacyj
nych w ramach Dni Wronek:
- biegi uliczne i wyścig rowerowy (kontynuacja
inicjatywy Wronieckich Spraw)
- symultana szachowo - warcabowa
- gminny turniej piłki nożnej seniorów
- turniej szkół podstawowych piłkarskich
szóstek
- turniej siatkówki
- turniej szkół gminnych w zabawach rucho
wych dla klas I - III

- zawody rodzinne
31 maja - gminne zawody lekkoatletyczne
z okazji Święta Sportu Szkolnego i Dnia Dziecka
lipiec - imprezy rekreacyjne w ramach Lata
w Chojnie
sierpień - pożegnanie lata - Olszynki
wrzesień - inauguracja sportowego roku
szkolnego indywidualnymi biegami przełajowy
mi dla uczniów szkół podstawowych i ponad
podstawowych
listopad - otwarty turniej koszykówki kobiet
i mężczyzn
Biorąc pod uwagę brak bazy sportowej
w gminie oraz niski poziom usportowienia dzieci
i młodzieży, należy cieszyć się z faktu reak
tywowania Szkolnego Związku Sportowego
i rozpoczętej z rozmachem działalność. Nie
powinno również zabraknąć poparcia ze strony
władz miasta i pieniędzy na ten cel. Być może tą
drogą zaszczepi się w naszym społeczeństwie
potrzebę czynnego wypoczynku, a w ślad za tym
zmniejszać się będzie liczba - przeraźliwie duża
- dzieci i młodzieży z wadami postawy.
Paweł Bugaj

TERMINARZ ROZGRYWEK
Klasa,, B” gr. II Czarni Wróblewo
06.04
13.04
20.04
27.04
04.05
11.05
18.05
25.05
01.06
08.06
15.06

Grom Binino - Czarni (godz. 14.00)
Czarni - MSP Szamotuły
(15.00)
LZS' Sękowo - Czarni
(14.00)
Urząd Celny Poznań - Czarni (11.00)
Czarni - LZS Baborówko
(15.00)
TPS Winogrady P-ń - Czarni (11.00)
Czarni - Suchary Suchy Las (15.00)
Orkan Pamiątkowo - Czarni (16.00)
Czarni - LZS Sobota
(15.00)
Orkan Świerkówki - Czarni (14.00)
Czarni - Nałęcz Ostroróg
(14.00)

Podsum ow anie pracy tren era
Juniorzy Arniki, pod opieką trenera Romana Kabacińskiego, wygrali
Międzywojewódzką Ligę Juniorów w sezonie 1995/ 96. Rozegrali 19
meczów pod rząd bez porażki a 15 kolejnych spotkań bez straty gola absolutny rekord! Ta sama drużyna zajęła drugie miejsce w międzynarodo
wym turnieju we Włoszech. Po takich sukcesach od lipca ’96 zespół
przejął Mirosław Wyrwas. (?)
Trener Kabaciński trenował jednocześnie (od roku 1993) trampkarzy
starszych. Tych chłopców szkoli do dzisiaj. Największym osiągnięciem
młodych piłkarzy tej drużyny był ich udział w zespole makroregionu płn.zach. i zdobycie tytułu wicemistrza Polski. W kadrze makroregionu
znaleźli się chłopcy Arniki z rocznika ’82 i młodsi: Szymon Sawala, Dawid
Kabaciński, Wojciech Spychała, Tomasz Kabaciński, a trenerem tego
reprezentacyjnego zespołu był Roman Kabaciński.
Po tych osiągnięciach trampkarzy Arniki do kadry Polski do lat 15,
powołany został Dawid Kabaciński. W minionym roku reprezentacja kraju
rozegrała 5 spotkań i we wszystkich wystąpił nasz zawodnik (z Biezdrowa).
Trampkarze starsi zajęli drugie miejsce w turnieju w Eisenhittenstadt
(Niemcy).W innym turnieju międzynarodowym, w Balingen (również
w Niemczech), gdzie startowało 160 drużyn z siedmiu państw, drużyna
Arniki przegrała awans do finału (w rzutach karnych) z drużyną VFB
Stuttgard. Rok wcześniej, podczas tego turnieju Amica wygrała swoją
grupę i powróciła z pucharem.
Obecnie zespół gra w rozgrywkach OZPN Poznań i zajmuje pierwszą
lokatę, z kompletem punktów. Podczas mijającej przerwy zimowej
trampkarze Arniki wygrali turniej halowy w Tczewie. Za najlepszych
zawodników turnieju uznano piłkarzy z Wronek: Wojciecha
Kałużyńskiego i bramkarza - Krzysztofa Anioła. Spośród podopiecznych
trenera Kabacińskiego 13 zawodników znalazło miejsce w kadrze wo
jewództwa.
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LZS NOWI NOWA WIEŚ
Runda rewanżowa w piłkarskiej „A” klasie
rozpocznie się 6 kwietnia. Nowi ligowe zmagania
rozpoczną na wyjeździe, w meczu z Sokołem
Duszniki. Inauguracja piłkarskiej wiosny nastąpi
w Nowej Wsi nieco wcześniej - 19 marca, podczas
VI rundy Pucharu Polski z Wartą Śrem. Dotąd
Nowym szczęściło się w PP, wygrywali
z drużynami klasy okręgowej, ale pokonać byłego
Iłl-ligowca będzie znacznie trudniej. Niewątpli
wym jednak sukcesem jest fakt zakwalifikowania
się do grona 12 drużyn, jakie pozostały na placu
pucharowych bojów w okręgu poznańskim.
W lidze, na półmetku nasz beniaminek zajmuje
10 pozycję, z dorobkiem 17 punktów (w 13 me
czach) i ujemnym bilansem bramkowym 27:29.
Lider - Warta Sieraków ma 28 punktów, ale już
trzeci w tabeli zespól - lnstalgaz Śielinko ma tylko
5 punktów więcej niż Nowi. Jeżeli Nowi będą w tej
rundzie grać tak jak na początku sezonu, to jest
szansa na znaczny awans. Nie może być wpadek
typu - przegrany mecz na własnym boisku z ostatnią
drużyną w tabeli (ze Spójnią 0:1).
Trener, Adam Żelazny miał w końcówce rundy
jesiennej kłopoty kadrowe, do tego stopnia, że
w Sielinku był zmuszony wystąpić w roli zawod
nika. Skromne rezerwy nie wystarczają, gdy przy
trafią się kontuzje lub karne pauzy z racji otrzyma
nych kartek. Zarząd klubu, któremu prezesuje To
masz Rżysko, poczyni! starania, w efekcie czego
zespół został wzmocniony dwoma zawodnikami.
Na liście najlepszych strzelców prowadzi And
rzej Łożyński (7 bramek) a tuż za nimjest Zbigniew
Urban (6 bramek), pozostali strzelili po 2 lub
1bramce. Z trenerskiej statystyki wynika, że najpil
niej trenującymi zawodnikami są: Wojciech Kalotka, Tomasz Krzyżaniak i Maciej Brust. Natomiast
trzech zawodników: Marek Szulc, Paweł Kwiatecki, Karol Trucheł grali we wszystkich meczach.
Oczekując na pierwszy mecz ligowy życzymy
Nowym i ich kibicom, aby wszystkie spotkania
dostarczały tyle radości co mecz z Koroną Buko
wiec, uznany za najlepszy w rundzie jesiennej.

REGULAMIN STADIONU AMICA WRONKI
1. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren
stadionu.
2. Osoby wchodzące proszone są o zachowanie biletów, które mogą być
sprawdzane w trakcie meczu.
3. Osoby, które nie poddadzą się przeszukaniu osobistemu, nie będą wpuszczone.
4. Niepełnoletni mogą wejść na stadion tylko za okazaniem imiennych iden
tyfikatorów klubowych lub pod opieką dorosłych .
5. Osoby, posiadające identyfikatory klubowe, są zobowiązane do ich okazywa
nia służbie porządkowej.
6. Imienne identyfikatory klubowe uprawniają do nabywania biletów ulgowych.
7. Zabrania się:
□ wnoszenia na stadion alkoholu, ogni sztucznych, rac, świec dymnych, noży,
butelek, szklanek, puszek „kominiarek” , kijów i innych przedmiotów za
grażających bezpieczeństwu,
□ rzucania jakichkolwiek przedmiotów
□ używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych
piosenek, obrażania rasowego, wywieszania prowokacyjnych transparentów
□ nieuzasadnionego wchodzenia na teren boiska
□ przemieszczania się z jednego sektora do drugiego bez zgody osoby upo
ważnionej
□ blokowania przejść i schodów
□ wspinania się na maszty i inne konstrukcje
□ spożywania alkoholu
□ wykonywania zdjęć i nagrań bez pisemnej zgody Zarządu Klubu
□ handlu i dystrybucji bez zgody Klubu
8. Każda osoba niszcząca własność Klubu zostanie pociągnięta do odpowiedzial
ności.
9. Osoby będące na terenie stadionu mają obowiązek akceptować przepisy
porządkowe dotyczące tego terenu.
Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu każdej osoby, nie
stosującej się do powyższych zasad i przepisów.
Regulamin zgodny z przepisami FIFA, UEFA, PZPN.
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IN FO R M A C JE
U R Z Ę D U M IE JSK IE G O W R O N E K
W O KÓ Ł CENY W ODY
Na ostatnią sesję Rady Miejskiej, która odbyła się 28 lutego, przygoto
wany projekt uchwały w sprawie zmiany ceny wody i ścieków, został przez
Radę oddalony.
Przedsiębiorstwo Komunalne zaproponowało opłatę za wodę pobraną
z urządzeń komunalnych w wysokości 1,72 zł za 1 m sześć., a za
wprowadzenie ścieków do kanalizacji 1,52 zł za 1 m sześć. Przy czym
opłaty te miałyby zostać obniżone dla gospodarstw domowych do kwoty:
1,18 zł - za wodę; 1,12 zł - za ścieki.
Zaproponowane stawki zostały określone dokładnie na poziomie
aktualnie obowiązujących stawek dla odbiorców tzw. pozostałych (m.in.
prowadzących działalność gospodarczą). Ponieważ mamy tylko dwie
kategorie odbiorców, więc jasno stąd wynika, że cały ciężar podwyżek
spada na gospodarstwa domowe. Aktualnie ci ostatni płacą za wodę: 0,90
zł za 1 m sześć, a za ścieki: 0,61 zł za lm sześć. Byłby to wzrost o 31% na
wodzie a na kanalizacji o 83%.
Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunalnego tłumaczy konieczność wpro
wadzenia podwyżki wzrostem kosztów, zaś obciążenie nią tylko gos
podarstw domowych wynika z ustawy antymonopolowej, nakazującej
wprowadzenie równej stawki opłat dla wszystkich grup odbiorców. Radni
zwrócili się do dyrektora o informacje uzupełniające, po czym Rada wróci
do tematu powyżek cen wody i ścieków, które są nieuniknione.

Kom unalizacja
obiektów „Spom aszu”
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała w spra
wie nabycia przez gminę nieruchomości zabudowanych od Fabryki
Maszyn i Urządzeń Spomasz.
Kierownictwo fabryki wystąpiło do Zarządu Miejskiego z wnioskiem
o przejęcie na rzecz gminy Wronki zakładowych budynków mieszkalnych:
przy ul. Mickiewicza 9/11, przy ul. Powstańców Wlkp 21 i 21a (dawny
hotel) oraz blok nr 1 na Osiedlu Słowackiego. Gmina Wronki przejmie
nieodpłatnie na własność wymienione budynki wraz z gruntami im
przypisanymi, zgodnie z ustawą z 12 października 1994r. mówiącą
o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych przez przed
siębiorstwa państwowe.
Ponadto, kierownictwo Spomaszu zwróciło się z wnioskiem o odpłatne
przejęcie przez gminę trzech nieruchomości zabudowanych: biurowca
administracyjnego, hali po warsztatach szkolnych i hotelu pracowniczego
(tzw. blaszaka). Cena wymienionych obiektów ma równoważyć wartość
zobowiązań podatkowych Spomaszu wobec gminy Wronki.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę zobowiązującą Zarząd Miejski do
rozpoczęcia czynności przejęcia - w formie aktu notarialnego - przed
stawionych nieruchomości.

Na cmentarzu ciasno
Cmentarz komunalny na Zamościu szybko zapełnia się grobami.
Istnieje pilna potrzeba jego poszerzenia o kolejną kwaterę. W ostatnim
sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Zarządu Miejskiego, radni
zostali poinformowani o decyzji Zarządu odnośnie ogłoszenia przetargu na
rozbudowę cmentarza. Zadanie to nie zostało ujęte w tegorocznym planie
zamierzeń gospodarczych.

K O B IEC E SP R fiW Y
W poprzednim numerze Wronieckich Spraw opublikowa
liśmy list dwustu niefortunnych pacjentek Poradni„K” skiero
wany do Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wronkach.
Kobiety uskarżały się na zbyt małą dostępność opieki
położniczo-ginekologicznej w naszym mieście. Już w końcu
lutego br. otrzymaliśmy do wiadomości następujący list dyrek
tora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, A.
Masiakowskiego, adresowany do Przewodniczącego Rady
Miejskiej we Wronkach:
Przekazany na Pana ręce postulat poprawy dostępności
i jakości opieki położniczo-ginekologicznej nad pacjentkami
Miasta i Gminy Wronki jest bez wątpienia zasadny. Sytuacja
ulegnie zmianie już od maja br., kiedy to zatrudnieni przez nas
lekarze złożą egzaminy specjalizacyjne. Przyjęcia wówczas
odbywały się będą trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy
i piątki, bez ograniczeń czasowych i ilościowych. Sądzę, Że
zaspokoi to w pełni potrzeby zdrowotne wszystkich kobiet.
Z przyjemnością przekazujemy tę optymistyczną infor
mację.
Red.
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Prezentujemy listę małżeństw, mieszkających w naszej gminie, które
na przestrzeni ostatnich miesięcy obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Szczęśliwe pary zostały uhonorowane medalami„Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP, które
w jego imieniu, wraz z listami gratulacyjnymi i kwiatami wręczał
burmistrz w asyście przewodniczącego Rady Miejskiej i kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego.
Wszystkie pary, w większym lub mniejszym gronie, zasiadły do stołu
i przy kawie, ciastkach i lampce szampana oddały się wspomnieniom.
Redakcja,,Wronieckich Spraw” składa Złotym Jubilatom serdeczne
gratulacje, życząc dalszych lat wspólnego i szczęśliwego pożycia
małżeńskiego.
Niżej podajemy nazwiska Jubilatów oraz datę zawarcia małżeństwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jankowski Bronisław i Marianna z domu Zamożniewicz, 30.06.1945.
Niśkiewicz Wincenty i Kazimiera z domu Szymczak, 4.08.1945.
Bzdręga Tadeusz i Kazimiera z domu Adamska, 19.01.1946.
Górniak Marian i Gertruda z domu Brzezińska, 4.02.1946.
Tabatowski Stanisław i Wanda z domu Koza, 9.02.1946.
Szablewski Jan i Marianna z domu Szorcz, 19.03.1946.
Machaj Edmund i Helena z domu Różycka, 16.04.1946.
Michałek Jan i Zofia z domu Biniek, 20.04.1946.
Hachuj Stefan i Teresa z domu Siąkowska, 7.06.1946.
Lisiński Henryk i Zofia z domu Koput, 25.06.1946.
Ociepa Edward i Władysława z domu Kocoń, 27.06.1946.
Kościelny Bogdan i Władysława z domu Bednarczyk, 6.08.1946.
Napierała Florian i Zofia z domu Stężała, 13.08.1946.
Gembara Józef i Janina z domu Libera, 20.08.1946.
Konieczny Józef i Krystyna z domu Wachowiak, 11.10.1946.
Lehmann Bronisław i Anna z domu Rychlewska, 25.10.1946.
Lisiak Władysław i Stefania z domu Sieradzka, 31.10.1946.
Wojciechowski Stefan i Franciszka z domu Wachowiak, 8.11.1946.
Brzeziński Jan i Aniela z domu Spolankiewicz, 12.11.1946.
Malujda Walerian i Halina z domu Adamkiewicz, 25.11.1946.
Majchrzak Władysław i Maria z domu Stromczyńska, 28.11.1946’
Szczypura Marian i Irena z domu Małecka, 21.12.1946.
Pomianowski Józef i Urszula z domu Kaszyńska, 28.12.1946.
Teska Franciszek i Jadwiga z domu Lala, 21.01.1947.
Nowak Tadeusz i Marianna z domu Musiałek, 8.02.1947.
Budych Bernard i Cecylia z domu Kaźmierczak, 11.03.1947.
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N ow y d yw an ik
d o Jasionnej

ZEZNANIA
PODATKOWE

ZMARLI
mieszkańcy miasta
i gminy Wronki

Urząd Skarbowy w Czarnkowie uruchamia
punkt wydawania druków i przyjmowania ze
znań podatkowych za rok 1996.
Punkt urzędowania czynny będzie w dniach
od 7 do 30 kwietnia (również w sobotę 26
kwietnia), w godz. od 10.00 do 17.00 w sali nr
4 Urzędu Miejskiego we Wronkach. Obsługę
sprawować będą pracownicy US Czarnków. Do
dnia uruchomienia punktu druki wydaje i ze
znania przyjmuje pani Anna Maślona w sek
retariacie Urzędu.

Zarząd Miejski zawarł porozumienie z Zarządem
Dróg w Czarnkowie w sprawie remontu drogi
wojewódzkiej Ciszkowo - Krucz - Wronki, na
odcinku od Wronek do skrzyżowania z drogą na
Rzecin, ale z wyłączeniem drogi we wsi Jasionna.
Udział gminy w remoncie wyniesie 100.000 zł.
Obecnie 1 metr kwadratowy nawierzchni asfal
towej (4 cm grubej) kosztuje ok. 21 złotych. Jak
łatwo wyliczyć, samorządowe pieniądze - miliard
starych złotych - starczą zaledwie na wykonanie
1 km drogi.

1. Edwin Pech
- zm. 29.01.1997 r„ lat 67
(Wronki)
2. Ryszard Olbert
- zm. 30.01.1997 r„ lat 51
(Wronki)
3. Henryk Czekalski
- zm. 1.02.1997 r., lat 66
(Wronki)
4. Teodor Filipienko
- zm. 3.02.1997 r., lat 68
(Wronki)
5. Albin Boch
- zm. 8.02.1997 r., lat 71
(Nowa Wieś)
6. Jadwiga Kubicka
- zm. 11.02.1997 r„ lat 67
(Wronki)
7. Stanisława Nowacka
- zm. 12.02.1997 r„ lat 87
(Wronki)
8. Seweryna Jaksz
- zm. 13.02.1997 r., lat 87
(Wronki)
9. Jan Jankowksi
- zm. 15.02.1997 r „ lat 80
(Popowo)
10. Franciszek Szufla
-z m . 16.02.1997 r„ lat 77
(Łucjanowo).
11. Ireneusz Górny
-z m . 17.02.1997 r„ lat 37
(Wronki)
12. Tadeusz Larecki
-z m . 19.02.1997 r„ lat 66
(Wronki)
13. Zofia Bębynek
-z m . 20.02.1997 r„ lat 49
(Nowa Wieś)
14. Stanisław Rybarczyk
- zm. 21.02.1997 r., lat 74
(Głuchowo)
15. Irena Około-Kułak
- zm. 22.02.1997 r„ lat 72
(Wronki)
16. Józefa Hoffmann
- zm. 23.02.1997 r., lat 88
(Wronki)
17. Zofia Meisnerowska
- zm. 1.03.1997 r„ lat 71
(Nowa Wieś)

KOMUNIKAT

Kosztem ponad 39 tysięcy złotych
wyrem ontowane zostały szalety miejskie

Zarzqdu Miejskiego
Wronek

„W C ”
w św ieżym blasku

Stosownie do art. 18 ust. ł pkt.2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu prze
strzennym (Dz. U. Nr89, poz. 415) oraz
uchwały Rady Miejskiej Wronek Nr
XXVII/ 191/97 z dnia 28 lutego 1997 roku
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania
zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wronki, obejmującego
obszary działek nr 375,376 i 377 / 2 w Chojnie.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana prze
znaczenia z terenu zalesień pod zabudowę
inwentarską.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do
wyżej wymienionego planu. Wnioski na piśmie
należy składać w Urzędzie Miejskim Wronek,
ul. Ratuszowa 5, w terminie do dnia 8 kwietnia
1997 roku. Wniosek powinien zawierać nazwis
ko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Publiczny WC, jedyny tego rodzaju miejski
obiekt, położony w centrum naszego miasta, po
między ul. Poznańską a Krętą, po długiej przerwie
ponownie jest czynny (od 700 do 1600). Obecne
wnętrze w niczym nie przypomina dawnych
ustępów. Pomieszczenia lśnią w glazurze i są ogrze
wane (prądem), jest ciepła woda przy umywalkach
i lustra, a papier, mydło i ręcznik na swoim miejscu.
Ot, tak zupełnie normalnie. Wreszcie, bez wstrętu
można - w razie potrzeby - korzystać z tego„przybytku” Gdy aura stanie się łaskawszą, budy
neczek otrzyma jeszcze nową elewację.
Miejskie szalety administruje (z przetargu) firma
UKO, pana Krzysztofa Ulatowskiego, która eks
ploatuje obiekt i ponosi koszty jego utrzymania.
Mimo, że korzystanie z ustępów jest odpłatne (50
gr), to trudno mówić o samofinansowaniu się obiek
tu. Stąd, gmina dotuje tę działalność w kwocie 1.800
zł miesięcznie.

N ABÓ R D O PRZEDSZKO LI

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

DyRElaoRzy WRONiEckich pRZEdszkoli publiczNych

- na PLacu WolNOŚci i pRzy ulicy Kościuszki
- iNfoRMUJĄ ZAiNTERESOWANych RodzicÓW, ŻE
zqłoszENiA dziEci do pRZEdszkolA i oddziAłów
„ZEROU/ych" (sZEŚciolATkÓw),
na Rok szkohy 1 9 9 7 / 9 8 , bąd/y pRzyjMOWANE

do

koŃCA

k w iETN iA

1997

lIR Z Ą n MIEJSKI WE WRONKACH

ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki
tel. 0-67/ 541-135
Czynny:
- w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00
- wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30
- w soboty Urząd nieczynny
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Tadeusza Lareckiego

Naczelnika Miasta i Gminy Wronki w latach 1980 -1984
Rodzinie Zm arłego w yrazy szczerego współczucia
składają
Burm istrz i pracownicy
Urzędu M iasta i G m iny we W ronkach.

.

Biuro Rady Miejskiej
tei. 540-018
czynne w godzinach pracy Urzędu
Dyżur Przewodniczącego Rady:
w poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00

Biuro Poselskie
posła Romualda Ajchlera
tel. 540-018,
czynne w poniedziałki
w godz. 15.00 - 17.00
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BILANS ZBRODNI

W Y K A Z W IĘ Ź N IÓ W P O L A K Ó W
ZMARŁYCH W WIĘZIENIU WE WRONKACH
W LATACH OKUPACJI 1939-45 (cz. I)
Listę sporządził zaraz po zakończeniu wojny przebywający wówczas w więzieniu
mieszkaniec Wronek, nieżyjący już Roman Ratajczak. Została zestawiona na
podstawie znajdujących się wówczas w więzieniu rejestrów więźniów, do których
Roman Ratajczak miał dostęp. Po wyniesieniu jej z zakładu lista była przechowywana
w domu autora aż do czasu, gdy członek rodziny Romana Ratajczaka, Andrzej
Bosacki, przekazał ją Towarzystwu Miłośników Ziemi Wronieckiej.
Lista sporządzona została na podstawie spisów prowadzonych w więzieniu, nie
zawsze starannie, także warunki sporządzania odpisu mogły wpłynąć na zdefor
mowanie nazwy miejscowości, nazwiska bądź daty. Oczekujemy, że Czytelnicy, którzy
mogą wnieść uzupełnienia czy komentarze, dotyczące znanych im osób lub faktów,
skontaktują się z redakcją.

Lp. N azw isko i im ię

Lista zawiera ponad 800 nazwisk. Publikujemy ją, zachowując układ chrono
logiczny. Kolejne części list}' Czytelnicy znajdą w czterech najbliższych numerach
,,Wronieckich Spraw". Zachowamy taki układ, aby zainteresowani mogli wyciąć
z pięciu numerów naszej gazety odpowiednią stronę i zestawić w ten sposób całość
tego wartościowego dokumentu.
Sądzimy także, że publikowaną przez nas listą zainteresują się historycy oraz
organizacje i instytucje, które zbierają i opracowują materiały źródłowe, dotyczące II
wojny światowej oraz represji okupanta wobec ludności polskiej. Te podmioty także
zachęcamy do współpracy z nami.
[RED.]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kiełpiński Stanisław
W łastowski Józef
Lam pasik Franciszek
Cynkm ann Michał
Kowalski Franciszek
Pers Stanisław
Gawroński Franciszek
Żydorski Jan
C holew a Józef
M atkiewicz Jan

D ata u r.
12.04.1905
1.01.1917
21.01.1895
29.09.1890
6.03.1895
10.03.1923
29.08.1917
20.07.1881
3.03.1923
12.02.1878

M iejsce u ro d z en ia
Ochodza pow. M ogilno
N unaustenberg pow. Loviis
Czem piń pow. Poznań
Czarnków
Gniew kow o pow. Inowrocław
Poznań
M onkategard, Szwecja '
Słupia pow. Konin
Zaw ada pow. Rawicz
Stefankow o pow. Inowrocław

O sta tn ie m -sce zam ieszk.
O chodza pow. M ogilno
Bism arkriihen pow. Kolm ar
Poznań
W ygoda pow. Kościan
G niew kow o pow. Inowrocław
M orasko pow. Poznań
M ilczyn pow. Gniezno
Zaw ada pow. Poznań
Poznań
Stefankow o pow. Inowrocław

D .z g o n u
20.03.1940
12.04.1940
12.04.1940
13.04.1940
17.04.1940
19.05.1940
20.06.1940
21.06.1940
1 1.07.1940
15.07.1940

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Budner Leon
Bykowski Andrzej
Pom iński Jan
M ataszyński Jan
Burm istrzak Lucjan
Jóźwiak W alenty
O dór Marian
W iedarczyk M arianna
Pietrzak M ieczysław
Kaźm ierski Jan

30.09.1904
16.11.1901
14.05.1905
11.06.1877
26.02.1918
14.09.1919
28.12.1922
5.02.1890
16.12.1922
29.08.1919

G osław ice pow. Konin
W itobl pow. Poznań
Bydgoszcz
Zieleniec pow. W ągrowiec
Przybranów ek pow. Nieszawa
Rybno pow. Gniezno
Chodzież
Ł uszyn pow. Gostynin
Krzyżanow o pow. Śrem
Oborniki

Gosław ice pow. Konin
Stęszew pow. Poznań
Inowrocław
Nowe pow. W ągrowiec
Przybranów ek pow. Nieszaw a
Rybno pow. Gniezno
Zacharzyn pow. Chodzież
W ola Stem pow ska
K rzyżanowo pow. Śrem
Oborniki

9.08.1940
5.09.1940
6.09.1940
16.09.1940
18.09.1940
27.09.1940
29.10.1940
10.10.1940
13.10.1940
30.10.1940

21.
22.
23.
24.
25.
26.
2 /.

Olszewski W ilhelm
Płaszyński Martin
Libek Hieronim
Staszewski Bronisław
Pozalski W ładysław
Gronań Józef
Olekszak A leksander
Suchy Alojz
Runowicka Konstantyna
Nowaczyk Jan

6.08.1876
21.02.1869
16.09.1912
5.09.1906
8.11.1893
13.03.1901
4.02.1920
29.04.1922
8.08.1903
20.02.1892

Skarszyn pow. Jaszkow o
M ierznin pow. M ogilno
Poznań
Inowrocław
Giem rzyn
Grudziądz
Li sow o Kość. pow W ągrowiec
Podlaski pow. W ągrowiec
Ossiki pow. Starogard
M ilichowo pow. Gostyń

Leśna G óra pow. Środa
Broniew o pow. Inowrocław
C hartow o pow. Poznań
Inowrocław
M irosław pow. W ągrowiec
Poznań
Lipino pow. W ągrowiec
Podlaski pow. W ągrowiec
Ossiki pow. Starogard
Gostyń

31.10.1940
5.12.1940
20.12.1940
23.12.1940
1.01.1941
3.01.1941
12.01.1941
15.01.1941
17.01.1941
4.02.1941

31.
32.
34.
35.
36.
3 7.
38.
39.
40.

Jankowski W ładysław
Skorupiński Stefan
Sobiecki W ładysław
Kubacki Tadeusz
Szwarc Ignacy
Krzyżanowski W alenty
Socha G ranciszek
Jopek Alfons
M ikołajczak Józef
Lutowski W acław

10.06.1889
12.05.1903
1.01.1915
18.10.1919
31.07.1 899
14.02.1890
19.01.1908
6.03.1919
17.05.1913
23.10.1919

Jabłonka pow. Konin
Głuszyn pow. Nieszawa
W arszawa
M ielnica Duża pow. Konin
Pścinno pow. Nieszawa
Gaj pow. Śrem
Poznań
Eickel pow. G elsenkirchen
D em bow iec pow. Krotoszyn

Rzem ieniew ice pow. Szubin
G radow o pow. Nieszawa
W arszawa, ul. Niem cew icza 10
Skubska W ieś pow. Konin
Św ierczynek pow. Nieszawa
Ludwików pow. Konin
Gaj pow. Śrem
M iława pow. M ogilno
Ż abno pow. Śrem
Dem bow iec pow. Krotoszyn

6.02.1941
15.02.1941
21.02.1941
21.02.1941
5.03.1941
8.03.1941
10.03.1941
16.03.1941
20.03.1941
22.03.1941

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Dudek Stanisława
Zarem ba Juliusz
Sów ka Jan
Zduńczyk Piotr
W itkowski Marcin
Rapacz Józef
T adeusiak Jan
Gołębiowski Tadeusz
Pukacki Tom asz
Gierlacki W alenty

25.04.1917
13.06.1912
31.05.1868
29.06.1 885
24.10.1882
6.03.1877
19.03.1913
9.07.1907
10.12.1905
19.01.1904

Z gierz pow. Łódź
M ieścisko pow. W ągrowiec
Dębnica pow. Ostrow o
Staropol pow. Gostyń
Sław inko pow. Oborniki
T enczyn pow. M yślenice
C zyżew o pow. Gostyń
Kruszw ica pow. Inowrocław
K aszczew pow. W olsztyn
Łabiszynek pow. Gniezno

Łódź
pow. W ągrowiec
Dębnica pow. Ostrow o
Działy pow. Gostyń
Pam iątkow o pow. Oborniki
W ieleń pow. Czarnków
Byki pow. Łowicz
Kruszw ica pow. Inowrocław
P oznań23.04.1941
Kiszewko pow. Oborniki

29.03.1941
3.04.1941
4.04.1941
11.04.1941
14.04.1941
15.04.1941
15.04.1941
22.04.1941

28.04.1941
30.04.1941
30.04.1941
1.05.1941
4.05.1941
5.05.1941
20.05.1941
21.05.1941
23.05.1941
24.05.1941
26.05.1941
12.06.1941

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Kimnacki W italis
Kwaśny Jan
Ciążyński Józef
Karalewski M ieczysław
Ow sianny Józef
Gerw azik Jan
Kozłowski Ksawery
Stęszew ski Józef
M arciniak Czesław
Janek W ładysław

20.04.1895
10.03.1919
14.03.1894
1 1.01.1909
12.03.1881
30.04.191 1
24.12.1885
19.03.1908
19.05.1923
19.08.1889

Struteczka pow. Lipowiec
G radow o pow. Nieszawa
Ciążyn pow. Konin
M iekliczek pow. Konin
Św iniec pow. Gostyń r
Jeziorki W ielkie pow. Środa
C hlebow o pow. W rześnia
L uszkow o pow. Gostyń
W ioska pow. W olsztyn
Polany pow. Radom

Poznań
G radow o pow. Nieszaw a
Stolencin pow. W ągrowiec
Srebrna G óra pow. Żnin
W łastow o pow. Środa
Zaniem yśl pow. Środa
Sulęcinek pow. Środa
L uszkow o pow. Gostyń
W ioska pow. W olsztyn
Kleczew pow. Konin

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Roszkiew icz Kazim ierz
Uhl mann Karol
Klein Hellm uth
Brożek W ładysław
Nowicki Zygmunt
Z aw ieja Adam
Ponin Marian
Błaszczyk Marian
O lejniczak Cezary
Kroenke Antoni

3.03.1895
15.09.1887
23.05.191 1
8.09.1918
18.01.1914
29.1 1.1901
8.12.1887
5.1 1.1912
22.08.1916
14.03.1894

Ż abikow o pow. Poznań
Dresden
Gdańsk pow. Inowrocław
Radziejów pow. Nieszawa
Sw arzędz pow. Poznań
Poznań
Janow iec pow. Żnin
Drobnia pow. Leszno
M łodasko pow. Szam otuły
Ł opienno pow. Żnin

Poznań
Poznań
12.06.1941
Radziejów pow. Nieszaw a
Sw arzędz pow. Poznań
Poznań
Poznań
Drobnia pow. Leszno
Poznań
Łopienno pow. Żnin
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26.04.1941

13.06.1941
9.07.1941
1 1.07.1941
19.07.1941
24.07.1941
10.08.1941
21.08.1941
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L p.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

N azw isko i im ię
Paradis Jakub
Kepesz Franciszek
Frankow ski Józef
Ratajczak Czesław
Now akow ski Alfons
G ross Anna
Pluta Kazim ierz
N ow ak Stanisław
Szym kow iak Stanisław
Roszak Józef

D a ta u r.
29.04.1910
30.09.1922
13.03.1870
25.07.1913
15.08.1911
1 1.07.1920
26.02.1887
15.12.1909
11.09.1897
21.03.1887

M iejsce u ro d z en ia
Zagórów pow. Konin
G ołaszew ko pow. Żnin
Pyzdry pow. W rześnia
Poznań
W ągrowiec
Dąbrow a pow. M ogilno
Gniezno
Przy prószy n pow. N. Tom yśl
Zegrze pow. Poznań
Borowo pow. Kościan

O s ta tn ie m -sce zam ieszk.
Zagórów pow. Konin
C egielnia pow. Żnin
Jeziorow o pow. Szubin
Poznań
Runowo pow. W ągrowiec
Dąbrowa pow. M ogilno
Gniezno
Zbąszyń
Zegrze pow. Poznań
Borowo pow. Kościan

D .z g o n u
24.08.1941
1.09.1941
2.09.1941
4.09.1941
4.09.1941
4.09.1941
21.09.1941
27.09.1941
29.09.1941
20.10.1941

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Izydorczyk Józefa
Drobnik Ignacy
Balbierz Katarzyna
Kaszuba Stefan
Fijałkowski Jan
W esołowski Hersz
Rybicka M ichalina
Kaszubski Antoni
Szafarkiew icz W itold
Kosmala Stanisław

13.04.1886
28.07.1917
15.10.1941
2.12.1890
17.12.1897
13.01.1901
29.09.1883
12.09.1920
23.02.1902
5.11.1887

Grzybów pow. Gostyń
Pruszków pow. Kalisz
Psarskie pow. Śrem [?]
Pławin pow. Inowrocław
M akoszyn pow. Nieszaw a
Kowal pow. W łocławek
Nadworne, Rosja
Sw arzędz pow. Poznań
Kępno
Otoczna pow. W rześnia

Suchodąb pow. Płock
pow. Oborniki
Psarskie pow. Śrem [?]
Radiow o pow. M ogilno
M akoszyn pow. Nieszawa
Kowal pow. W łocławek
G olina pow. Konin
Sw arzędz pow. Poznań
Poznań
G ulczew o pow. W rześnia

5.10.1941
7.10.1941
15.10.1941
17.10.1941
20.10.1941
23.10.1941
29.10.1941
30.10.1941
2.11.1941
7.04.1942

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Kaczorowski W alenty
Ślezow ski Józef
M aciński Franciszek
Szm it Bolesław
Skoczylas Józef
Klas Jan
Drzewiecki Michał
Skibiński Józef
Pawlak Stanisław
Szym acha Cecylia

12.11.1864
5.08.1920
10.03.1908
13.04.1877
14.12.1875
14.12.1904
15.09.1893
15.09.1873
6.11.1882
9.1 1.1904

Krucza Zam k. pow. M ogilno
Sławęcin pow. Inowrocław
Gaj W ielki pow. Szamotuły
Poznań
Pachów pow. Konin
Zeszotaryk pow. W ieliczka
Orzechów pow. Oborniki
Nizew o pow. Inowrocław
M arkowce pow. M ogilno
Piotrków

Dąbrowa pow. M ogilno
Ludzisko pow. M ogilno
Z ielonkow a pow. Oborniki
Ż abikow o pow. Poznań
M ogilno
M ieleszyn pow. Gniezno
Oborniki
W ybranow o pow. Inowrocław
Gniezno
Staw iszyn pow. Kalisz

9 1 1.1941
12.1 1.1941
13.11.1941
19.1 1.1941
19.1 1.1941
20.11.1941
22.1 1.1941
22.1 1.1941
6.12.1941
12.12.1941

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
1 10.

T om czak Edward
Szym ański W alenty
Safarkiew icz Jan
Kończal Franciszek
Stróżyk Alfons
Zygański M ateusz
Paulus Ignacy
W ojciechow ski W.
K ierończyk Stanisław
Ju rk o w sk i Czesław

13.03.1924
9.10.1910
2.02.1873
23.12.1882
5.06.1897
28.01.1875
24.01.1903
29.01.1881
12.04.1903
4.11.1922

Nadbow o pow. Żnin
Słukow ice pow. Gostyń
Kępno
Słaboszew o pow. M ogilno
Dębnica pow. Gniezno
Seroczki pow. Nieszawa
Janow iec pow. Żnin
Sośnica pow. Krotoszyn
Poznań
Białobrzeg pow. Konin

Dąbrowa pow. W ągrowiec
Słukow ice pow. Gostyń
Poznań
W ydartow o pow. M ogilno
pow. Gniezno
Seroczki pow. Nieszaw a
Poznań
Sośnica pow. Krotoszyn
Konin pow. Krotoszyn
Rostarzewo pow. W olsztyn

2.12.1941
4.12.1941
6.12.1941
7.12.1941
8.12.1941
1 1.12.1941
14.12.1941
14.12.1941
15.12.1941
23.12.1941

1 11.
112.
1 13.
I 14.
115.
116.
1 17.
1 18.
1 19.
120.

Antczak Franciszek
Stachow ski Feliks
O lejniczak Stanisław
Purol Franciszek
N ow aczyk Józef
G oździew icz Ber.
R olirad Józef
M atusiak Jadw iga
M asłowski Jan
K atafiasz M ichał

15.1 1.1877
10.02.1919
26.04.1897
5.10.1903
14.03.1903
7.10.1912
10.03.1876
15.04.1884
25.05.1873
17.08.1870

Białobrzeg pow. Konin
G łuchow o pow. Gostyń
Ruchocinek pow. Gniezno
Karnieszew o pow. Gniezno
pow. W rześnia
M iędzylesie
Konek pow. Nieszaw a
M chowo
M achcin pow. Kościan
Redczyce pow. Żnin

Pietrzyków pow. Konin
Dobznica pow. Krotoszyn
Lądek pow. W rześnia
K arnieszewo pow. Gniezno
Rozwadów
M iędzylesie
Inowrocław
Leszcze
M achcin pow. Kościan
pow. Żnin

25.12.1941
27.12.1941
29.12.1941
30.12.1941
31.12.1941
6.01.1942
7.01.1942
7.01.1942
9.01.1942
9.01.1942

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

Krzewiński Franciszek
G oss Stanisław
Koniecka Katarzyna
Urbański Nepom ucen
Lachajczyk Franciszek
W ojciechowski W acław
Łucki Jan
Kocka Adalbert
Bartkow iak Antoni
G ąsior Jan

21.11.1905
23.02.1896
-? -l 1.1869
15.05.1880
22.11.1890
5.10.1912
3.02.1873
31.03.1873
5.06.1882
6.07.1900

Poznań
M aków
Nieborzyn
Żegocin pow. Jarocin
O drow ąż pow. Gniezno
Poznań
Jarocin
Ptaszkow o pow. Grodzisk
Pawłowo pow. Rawicz
Daniszyn pow. Ostrow o

Poznań
Dąbrow a pow. M ogilno
Przyłuki
Broniszew ice pow. Jarocin
M ielżyn pow. Gniezno
Poznań
L utow niek pow. Krotoszyn
Gniezno
Jarocin
Daniszyn pow. Ostrow o

10.01.1942
1 1.01.1942
1 1.01.1942
15.01.1942
19.01.1942
19.01.1942
20.01.1942
21.01.1942
21.01.1942
21.01.1942

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

M aciejewski Jan
Sobik Henryk
Pilarczyk Kazim ierz
Tom czyk Kazim ierz
M ikołajczak Jan
Siejek Józef
Barlok Franciszek
Koszarski Hieronim
Szultz Jan
L eitgeber W ładysław

11.06.1874
13.08.1917
14.03.1922
13.02.1917
2.08.1901
23.03.1887
16.1 1.1881
1.09.1894
7.12.1882
26.06.1896

Parajewo pow. Oborniki
Poznań
Kórnik pow. Śrem
W itoszyn pow. Jarocin
Złotow o pow. Inowrocław
R osnow o pow. Poznań
Poznań
Rozalin pow. Częstochow a
W ojnow ice pow. Leszno
Poznań

Trukaw y pow. Oborniki
Poznań
Kórnik pow. Śrem
W itoszyn pow. Jarocin
Złotow o pow. Inow rocław
Poznań
Poznań
Pow iedliska pow. Poznań
W ojnow ice pow. Leszno
Poznań

23.01.1942
23.01.1942
24.01.1942
25.01.1942
26.01.1942
27.01.1942
30.01.1942
5.02.1942
6.02.1942
9.02.1942

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Błochow iak Franciszek
Socha Franciszek
Dobierski Henryk
Błochow iak Franciszek
Ow sian Józef
G rzela August
Kontow icz Antoni
Płatek W alenty
Dardas Józef
Sobecki T adeusz

3.09.1884
17.09.1888
16.01.1886
13.10.1914
2.03.1893
5.08.1889
10.10.1873
7.02.1871
12.03.1902
30.12.1918

Skoków pow. Koźmin
Krzyżanowo pow. Śrem
Szam otuły
Ludw inów pow. Jarocin
Ł opuchow o pow. Oborniki
W ierzbno pow. Ostrów
Bucharna W ola pow. Nieszawa
Błażejewo pow. Śrem
Gniezno
—

Ludwinów pow. Jarocin
Krzyżanowo pow. Śrem
Szam otuły
pow. Jarocin
Gniezno
W ierzbno pow. Ostrów
pow. Nieszawa
Błażejew o pow. Śrem
Gniezno
Poznań

12.02.1942
12.02.1942
13.02.1942
16.02.1942
16.02.1942
16.02.1942
17.02.1942
18.02.1942
21.02.1942
22.02.1942

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Grzelak Michał
W eidner Kazimierz
Borowski Józef
W alczak Józef
W olniew icz Józef
Bujakiew icz Ludwik
Szynalski Stanisław
Nawrocki Sylw ester
Szm agaj Franciszek
C zajka Antoni

25.09.1889
5.09.1909
7.03.1907
10.03.1882
4.02.1891
3.08.1875
24.04.1882
29.12.1911
15.08.1881
17.01.1907

W ilkow ia pow. Jarocin
Krzyżow niki pow. Poznań
Ostroróg pow. Szam otuły
G ołm ow o pow. Gniezno
Bierzglinek pow. W rześnia
Krobia pow. Gostyń
Kuklinów pow. Koźmin
Powidz pow. Gniezno
Cienin - Zabory pow. Konin
Sady pow. Poznań

W ilkow ia pow. Jarocin
Poznań
Poznań
Kornaty pow. W rześnia
Poznań
Krobia pow. Gostyń
M orzin
Pow idz pow. Gniezno
C ienin - Zabory pow. Konin
Sady pow. Poznań

24.02.1942
24.02.1942
24.02.1942
24.02.1942
26.02.1942
28.02.1942
28.02.1942
1.03.1942
2.03.1942
2.03.1942
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KULTURA

DNI
KULTURY CHRZCŚCIJRŃSKICJ...
odbędą się tym razem nieco później,
bo po Świętach Wielkanocnych,
w dniach 10 -14 kwietnia 1997 r.
Program przedstawia się następująco:
czwartek / Nasze widzenia świata - sztuka teatralna w wykonaniu młodzieży
z Wronek (kino Gwiazda, godz. 19.00)
piątek / Duch Święty i Eucharystia w świetle nauki Ojców Kościoła - wykład ks.
prof. dr hab. Bogdana Częsza (Kościół Franciszkanów, godz. 19.00)
>w sobota / wieczór z piosenką religijną w wykonaniu zespołu wokalno instrumentalnego De-dur z Grudziądza (kino Gwiazda, godz. 19.30)
niedziela / spotkanie z piosenką biesiadną - występ zespołu rodzinnego
Płońskich z Wytomyśla (sala Wronieckiego Ośrodka Kultury, godz. 17.30)
ra' poniedziałek / koncert wokalno - instrumentalny Marilyn Baker, niewidomej
artystki brytyjskiej (kino Gwiazda, godz. 18.00).
Do udziału w chrześcijańskich dniach kultury zapraszają
Franciszkanie i WOK

Jacek śpiewał we Wronkach
We wtorek, 11 marca, zgodnie z anonsem
umieszczonym w poprzednim numerze
„Wronieckich Spraw” , Jacek Kaczmarski
koncertował we Wronkach. Oto kilka reflek
sji, związanych z tym wydarzeniem kultural
nym w naszej gminie.
O Jacku

Przyjechał do Wronek niesłychanie
zmęczony, bezpośrednio po Festiwalu Pio
senki Aktorskiej we Wrocławiu, gdzie był
jednym z jurorów. Zmęczony nie tyle samym
festiwalem, co wielką liczbą koncertów, które
ostatnio dawał, także przebywając we
Wrocławiu i dojeżdżając na występy do nie
dalekich miast. Gdy przybywał do Wronek,
był po 57 koncertach w czasie tegorocznego
pobytu w kraju (od końca listopada ub. roku).
Do tego liczne audycje radiowe, zwłaszcza
w Programie 111 PR.
Osiem miesięcy temu Jacek rzucił palenie.
Lekarz zalecił jego żonie zerwanie
z nałogiem; dobry mąż, chcąc zachęcić żonę
do zdrowszego życia, sam przestał palić.
Żona zaś... no cóż, nikt nie jest doskonały. On
sam czuje się znakomicie, sporo pływa (w
Australii, oczywiście), szybko pozbył się
tęsknoty za dymem. Do tego nie przeszkadza
mu, jeżeli pali się w jego obecności.
W Australii jest zakochany. Cudowny kraj,
nie tylko jeśli chodzi o piękną i nie skażoną
przyrodę. Przede wszystkim, jak mówi, kraj
praworządny, w którym człowiek czuje się
bezpiecznie. Ludzie są życzliwi, ale nie
natrętni, nikt nie wtrąca się w sprawy prywat
ne. Poza tym, w odróżnieniu od Europy, nie
ma takiej dużej liczby ludzi na kilometr
kwadratowy i to pozwala bardziej cenić spot
kanie drugiego człowieka. Nie ma takiego
pośpiechu jak w Europie czy Ameryce, da się
spokojnie myśleć.
Wronieckie Sprawy 3 (74) '97

O koncertach
W kinie wronieckim Jacek śpiewał pełne
dwie godziny. W pierwszej części koncertu nową „Pochwalę łotrostwa’’, w drugiej części
- stare piosenki. Komentując swój nowy
program, powiedział, że myśleliśmy wszyscy,
iż zło spowodowała komuna, a potem przeko
naliśmy się, ile tego zła jest w nas samych,
niezależnie od tego, czy komuna istnieje, czy
upadła. I o tym chce teraz pisać.
Jacek mile wspominał koncert we Wron
kach sprzed dwóch lat. Pamiętał ludzi, witał
się z nimi. Powtarzał, że dobrze mu się
w naszym mieście śpiewa. Po koncercie
w kinie byl zachwycony kulturą zachowania
widowni, skupieniem i uwagą słuchaczy.
W żadnym dużym mieście nie miałem tak
znakomitej widowni - powiedział - i to nie jest
komplement.
W czasie wieczornego koncertu w muze
um widać było wielkie zmęczenie barda.
Śpiewanie bez mikrofonu wymaga dużo
większego wysiłku fizycznego niż przy
użyciu aparatury. Dlatego nie miał już sił
skorzystać w pełni z miłego zaproszenia
„Chęchaczy” , którzy z okazji zbliżających
się czterdziestych urodzin obdarowali go
pięknymi kwiatami oraz urodzinowym tor
tem. Po symbolicznym pokrojeniu tortu Jacek
pognał do hotelu, gdzie natychmiast zasnął,
by rano wsiąść w pociąg do Warszawy.
Nasz gość będzie jednak w Polsce ponow
nie i to już niedługo. Planuje przyjechać latem
tego roku i zamierza na pewno śpiewać
w Poznaniu. Tym razem zabierze ze sobą
córkę, bo tęsknota za rodziną bardzo mu
doskwiera.
Klemens Stróżyński

KINO Gwiazda
zaprasza
D w a s e a n s e d z ie n n ie :
I - g o d z . 1 7 .3 0 ; II - 1 9 .3 0
21-25.03 I: Okup - USA
II: Głupole - USA
2628.03 I: Mężowie i żona - USA
II: Tunel - USA
0106.04 I: Jack - USA
0206.04 II: Ostatni sprawiedliwy
07-08.04 I: Tin Cup - USA (2 seanse)
09-13.04 I: Przygoda na Alasce - USA
II: Crash - USA
14-16.04 I: Jak pies z kotem - USA
II: Cztery pokoje - USA
17-20.04 I: Czy to TY, czy to JA - USA
II: Poznań ’56 - polski
21-27.04 I: Złodziej z Bagdadu - USA
21-25.04 II: Telemaniak - USA
28-01.05 I: Kosmiczny mecz - USA
2701.05 II: Czułe słówka - USA

KONKVRS

pisankę i stroik
w ie lk a n o c n y
Na konkurs Wronieckiego Ośrodka Kultury
i Redakcji Wronieckich Spraw napłynęło sporo
prac, co niezmiernie cieszy jego organizatorów.
Otrzymaliśmy prace przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych i pensjonariuszy DPS-u,
zbiorowe i indywidualne. Wszystkie prace zo
staną zaprezentowane na wystawie w Sali Rycer
skiej Muzeum Regionalnego. Wystawa trwać
będzie od 26 marca do 19 kwietnia.
Powołana przez organizatorów komisja oceni
prace, a najlepsze z nich przedstawi do nagród.
Już teraz można powiedzieć, że będzie to trudne
zadanie, gdyż wszystkie prace są po prostu
śliczne. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
w następnym numerze Wronieckich Spraw.

A n egd o ta
(z wronieckiego sklepu)
Trzyletnia Monika wraz z mamą robi zakupy.
- Mamo! Kup mi te cukierki.
- Nie! Nie mamy tyle pieniążków.
- Ja chcę, musisz mi kupić... (zaczyna płakać)
Zdarzeniu przygląda się starszy pan. Wzru
szył się bezskuteczną prośbą maludy i postanowił
sfinansować wybrane słodycze. Na buzi małej
Moniki pojawił się ponownie uśmiech. Pod
skoczyła kilka razy i podbiegła do skrzynki
Zpiwem. Długo nie myśląc wzięła jedną butelkę
i wręczyła ją swojemu dobroczyńcy, mówiąc:
- A za to mama zapłaci.
Zaskoczona mama wypiła to piwo, którego
sobie nawarzyła, ku uciesze klientów.
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Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI
Po trzech latach remontu przecięto wstęgę do sali gimnastycznej

W

TRÓJCE Z N Ó W

Ć W IC Z Ą !

Niewątpliwie przychylność wronieckiego sa z gronem pedagogicznym. Bur
morządu pozwoliła zakończyć remont, który sali mistrz Michalak dokonał prze
gimnastycznej we wronieckiej Trójce byl cięcia wstęgi do wyremontowanej
niezbędny. Władze miasta przekazywały pie sali, a Przewodniczący Rady za
niądze na remont nawet wtedy, kiedy finan inaugurował w niej sezon koszy
sowanie szkół nie należało jeszcze do ich zadań. karski, próbując rzucić za trzy
Przypomnieć należy też pomoc posła Romualda punkty... Po obejrzeniu sali wszy
Ajchlera, dzięki któremu udało się uzyskać scy spotkali się przy kawie i tor
pieniądze z Kuratorium (25.000 zł). Największe cie,
podarowanym
przez
koszty pokryła jednak gmina Wronki, dla wdzięczną za okazaną pomoc dy
włodarzy której potrzeba istnienia obiektu spor rektor Ostrowską przedstawicie
towego w szkole nie podlegała żadnej dyskusji. lom wronieckich władz.
Całkowity koszt remontu sali zamknie się prze
Wyremontowana sala prezentuje się na
cież niebagatelną kwotą - 150.000 złotych,
w której uwzględniony już został remont prawdę nowocześnie. Wymieniono okna, stary
(wiosną) pokrycia dachowego, niestety, nie star parkiet zastąpiony został podłogą ze specjalnego
tworzywa Pluastic 2000, salę wyposażono też
czyło już na remont elewacji sali.
3
marca w Szkole Podstawowej nr 3 spotkaliw nowe oświetlenie. Chciałabym podkreślić
się: przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz ogromne zaangażowanie w remont sali Pana
Jabłoński, burmistrz Wronek Kazimierz Micha Arkadiusza Sakowskiego, pracownika Urzędu
lak wraz ze swoim zastępcą Bogdanem Szym Miejskiego we Wronkach - mówiła dyrektor
kowiakiem, dyrektor szkoły Jolenta Ostrowska Ostrowska - dzięki niemu mam pewność, że

JAK UŻYTKOWAĆ NAUCZYCIELA
NAUCZYCIEL jest urządzeniem, które
wciąż jeszcze sprawia zbyt wiele kłopotów
użytkownikom, czyli uczniom. Większość
z tych kłopotów ma źródło w braku wiedzy,
jak należy się z NAUCZYCIELEM obcho
dzić. Niniejsza INSTRUKCJA OBSŁUGI
w odcinkach powinna znacznie złagodzić
negatywne skutki nieumiejętnego posługiwa
nia się NAUCZYCIELEM.
Wskazówki poniższe oparte są na solid
nych podstawach naukowych, jednak NAU
CZYCIEL nie jest wystandaryzowanym
urządzeniem seryjnym, jak np. komputer, ale
raczej produktem rękodzielniczym, stąd
możliwość nietypowego zachowywania się
niektórych egzemplarzy.
3. Taktyka gry:

Użytkownik NAUCZYCIELA toczy z nim
rozgrywkę, powinien więc pamiętać o naj
ważniejszych zasadach taktyki. Ważne jest,
aby od początku narzucić swój styl gry i zająć
dogodną pozycję. Dlatego na początek należy
powiedzieć lub napisać to, co się najlepiej
umie i zadbać szczególnie o zgrabną formę.
Jeżeli początek się spodoba, urządzenie wyżej
oceni część następną i nie będzie doszukiwać
się tak bardzo braków. Zły początek wywoła,
zgodnie ze znanym nam efektem oczekiwań,
postawienie hipotezy, że reszta też będzie do
kitu. A hipotezę każdy normalny człowiek
stara się potwierdzić, nie zaś obalić.
Należy przy tym pamiętać, aby nie wpadać
w pychę i nie zrazić sobie NAUCZYCIELA,
który przecież przekonany jest o nieskończo
nej wyższości intelektualnej i ogólnej nad
uczniem. Pewien profesor po wykładzie zapy
tał studenta: Czy wszystko pan zrozumiał?
Student odpowiedział: Tak, dokładnie wszyst
ko zrozumiałem. To oburzające - zawołał
profesor - ja dwadzieścia łat nad tym pracuję

1 0 ----------------

inwestycja została przeprowadzona na naj
wyższym poziomie. Na podziękowanie zasługu
je też Fabryka Maszyn i Urządzeń SPOMASZ,
której pracownicy nieodpłatnie pomogli zde
montować i zamontować urządzenie sportowe
i kraty w oknach naszej sali.
W SP-3 z sali korzystać będzie 26 klas,
mających zajęcia wychowania fizycznego trzy
razy w tygodniu.
/ jz/

Poradnik dla uczniów (III)

i nie wszystko rozumiem, a pan uważa, że to
takie proste! I biedny student został prze
znaczony do odstrzału na najbliższych eg
zaminach, z powodu braku należnej pokory.
Najwłaściwsza w tym przypadku byłaby od
powiedź regulująca NAUCZYCIELA i dyp
lomatyczna, np. Tak bardzo jasno pan te
niesłychanie trudne sprawy tłumaczył, Że nie
wydały mi się tak niesłychanie trudne, jak są
w istocie, sądzę więc, że po uważnym przeana
lizowaniu jeszcze kilka razy tego problemu
chyba zrozumiem najważniejsze rzeczy.
Bardzo ważne jest bowiem, aby samym
sposobem mówienia zaprogramować odpo
wiedź partnera, zasugerować mu korzystną
dla siebie reakcję. Robiono takie między
innymi doświadczenia: pokazywano na filmie
wideo ten sam wypadek samochodowy i pyta
no jedną grupę widzów: Z jaką szybkością
poruszał się samochód w momencie, gdy
doszło do kolizji Z tramwajem? - a inną grupę
widzów potraktowano inaczej sformułowa
nym pytaniem: Z jaką szybkością pędził sa
mochód w momencie, gdy rąbnął w tramwaj?
W pierwszym przypadku widzowie oszaco
wali szybkość samochodu dużo niżej, niż
w drugim przypadku. Z tego względu
pożyteczne są takie teksty, adresowane do
NAUCZYCIELA: Przypominam sobie, jak
pan to tłumaczył, ale nie jestem pewien czy
w zupełności dobrze zrozumiałem... - albo:
Krzyżacy, jak pani to pięknie sformułowała,
cechowali się wyjątkową zaborczością... albo: Ujmę to na pewno mniej zgrabnie niż
pan, ale hydrolizą możemy nazywać... Nie ma
właściwie ludzi całkiem odpornych na kom
plementy.
Poszczególny egzemplarz NAUCZYCIE
LA jest zaprogramowany najczęściej na jeden
konkretny przedmiot nauczania i dlatego wy
obraża sobie, że ten właśnie przedmiot jest dla

szczęścia przyszłego ucznia nieodzowny. Ten
zabobon należy bezlitośnie wykorzystać. Do
brze, jeżeli uczeń co kilka tygodni podzieli się
z NAUCZYCIELEM refleksją, że właśnie
znalazł coś bardzo interesującego z zakresu
tego właśnie przedmiotu i prosi o wyjaśnienie
trudniejszych momentów albo o wskazówki,
jak poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
Oczywiście, potrzebne są dowody, że istotnie
rzeczone zainteresowanie miało miejsce. Wa
rto w tym celu kupować ciekawe skądinąd
pismo „Wiedza i Życie” , w którym znaj
dziemy zawsze teksty o nowościach z zakresu
nauki i techniki, artykuły dotyczące języka,
historii, nauk przyrodniczych, matematyki
itp. Dzięki temu możemy jeden egzemplarz
pisma wykorzystać na wielu różnych przed
miotach. Pamiętajmy, że dowodem na zainte
resowanie jest fakt przyniesienia pisma do
szkoły; znajomość treści artykułu niczemu
nie przeszkadza, ale niezbędna nie jest. Wy
starczy uważnie przeczytać kilka pierwszych
linijek i kilka ostatnich.
Zadbać należy także o tzw. pozytywne
nastawienie własne. Nie wolno wyobrażać
sobie, co będzie, jeżeli nie będziemy czegoś
pamiętali czy wiedzieli, nie wolno przewidy
wać porażki, bo z tego powodu stanie się ona
bardziej prawdopodobna. Drużyna, która wy
chodzi na boisko z poczuciem, że przeciwnik
jest lepszy, trener źle wybrał zawodników,
taktyka nie jest sprawdzona, boisko grząskie,
buty ciasne a sędzia stronniczy, ma niewielkie
szanse na sukces. Wszelkie przewidywania
negatywne musimy tłumić w zarodku, jedyną
sensownie przewidywaną przyszłością jest
sukces. Jeżeli on nie nastąpi, zawsze będzie
czas na martwienie się. Wiara w sukces
uskrzydla, obawa przed porażką paraliżuje.
Ciąg dalszy nastąpi.
Klemens Stróżyński
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WPISANI W HISTORIĘ WRONEK
czycielem (profesorem) języka polskiego
w Technikum Przemysłu Spożywczego we
Wronkach. Po wojnie A. Bątkiewicz urucho
mił, korzystając z darów mieszkańców Wronek
i szczęśliwie uratowanych księgozbiorów, bib
liotekę publiczną, która mieściła się w jednym
pomieszczeniu kamienicy „u Chudzińskiego”
przy ul. Poznańskiej 49.

NASI
NAUCZYCIELE

Alojzy
i Ludomira
Bątkiewiczowie
A lo jz y B ą tk ie w ic z w pełni zasłużył na
miano pedagoga. Był bowiem wyśmieni
tym wychowawca, wymagającym, syste
matycznym w nauczaniu, światłym i zdol
nym nauczycielem, a wiec pedagogiem
z powołania. Był humanista w pełnym tego
słowa znaczeniu, znawca epoki romantyz
mu,
zachwyconym
poezja
polskich
wieszczów: Adama Mickiewicza i Juliusza
Słowackiego. Na nas, Jego uczniach
w Szkole Powszechnej nr 1, wykazujących
już pierwsze oznaki zainteresowania
wiedza humanistyczna,
oczywiście
głównie literatura i historia, wielkie
wrażenie wywierała Jego wręcz aktorska
interpretacja fragmentów wielkiej literatu
ry polskiej. A już czytanie przez Alojzego
Bątkiewicza, w dżdżyste dni w Szczawnicy,
na kolonii letniej w 1949 roku, książki
0 tatrzańskim niedźwiedziu, wywoływało
w nas zachwyt. Naśladownictwo dźwięków
tego górskiego misia czy też monologów
starego gazdy, było przepiękne i - jak się
rzekło - aktorskie.
Był więc św. pamięci Bątkiewicz nau
czycielem nieprzeciętnym, z dużym auto
rytetem, łubianym i szanowanym. Toteż
do dzisiaj, z moim przyjacielem, dr. med.
Andrzejem Koplińskim, zdolnym uczniem
1 prymusem szkolnym, chętnie o naszym
ulubionym nauczycielu rozmawiamy.

Alojzy Bątkiewicz, syn Ziemi Szamotuls
kiej, urodził się w Obrzycku 8 kwietnia 1905
roku. Szkołę powszechną ukończył w Bruczkowie pow. Koźmin, w 1919 roku. Następnie
uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Ro
goźnie, które ukończył w 1924 roku. W tym
samym roku rozpoczął pracę zawodową
w Szkole Powszechnej nr 1 we Wronkach,
a w roku szkolnym 1938/ 39 przeniósł się do
Szkoły Powszechnej nr 2. W 1938 roku został
członkiem wronieckiej Rady Miejskiej. Dal
szym wyróżnieniem było powołanie młodego
nauczyciela do pełnienia funkcji przewod
niczącego Powiatowego Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Szamotułach.
Alojzy Bątkiewicz, pracując we wroniec-

Z tym miejscem mam i ja sympatyczne wspo
mnienie, gdyż kierownik Bątkiewicz wybrał na lata
1948 / 49 Henia Michalskiego (od lat mieszkańca Olsz
tyna) i mnie - na swych pomocników w pracy biblio
tekarskiej, gdy byliśmy jeszcze Jego uczniami.

kim szkolnictwie, w celu podwyższenia
swych kwalifikacji zawodowych ukończył kurs
nauczycielski z przedmiotów humanistycz
nych, a w 1936 roku rozpoczął studia w In
stytucie Pedagogicznym ŻNP w Warszawie,
kończąc je w 1939 roku. Będąc młodym nau
czycielem i początkującym działaczem
społecznym, dał się poznać jako człowiek
0 wyjątkowych wartościach osobowych, za co
wyróżniono go Brązowym Krzyżem Zasługi,
co w latach międzywojennych nie było zbyt
szeroko stosowane przez władze II Rzeczypos
politej.
O docenieniu A. Bątkiewicza może świad
czyć do dziś zachowana opinia o nim, wy
stawiona w dniu 24 maja 1934 roku przez
inspektora szkolnego - Halabardzińskiego
z Obornik: „Nauczyciel siedmioklasowej
Szkoły Publicznej Męskiej we Wronkach. Pe
tent jest uzdolnionym nauczycielem. Pracuje
bardzo sumiennie. Jest obowiązkowy. Od
działuje na dzieci wychowawczo. Wyniki pra
cy ma zupełnie dobre. Społecznie pracuje dużo
1pozytywnie. Jest prezesem Związku Strzelec
kiego we Wronkach i przewodniczącym Od
działu Powiatowego ZNP” .
W grudniu 1939 roku rodzina Bątkiewicza
została przez okupanta hitlerowskiego wysied
lona do Generalnego Gubernatorstwa i osied
lona, wraz z innymi wronczanami, w Jędrzejo
wie. Bątkiewicz, nie mogąc pracować w swoim
zawodzie, zajął się handlem, uruchamiając
sklepik z obuwiem i skórami, jednocześnie
wstąpiwszy w szeregi Armii Krajowej, podjął
działalność konspiracyjną pod pseudonimem
„Sosna’’. Od 1940 roku wydawał i kolportował
gazetkę konpiracyjną. Nie zaniechał jednak
dalszej edukacji, przygotowywał się do eg
zaminu dyplomowego w Instytucie Pedagogiki
w Warszawie, zdając go w konspiracji, w 1943
roku.
W 1945 roku Bątkiewiczowie wraz
z dziećmi powrócili do Wronek i oboje podjęli
pracę nauczycielską w Szkole Powszechnej nr
2. W tym czasie Alojzy, mianowany kierow
nikiem nieczynnej jeszcze Szkoły Powszech
nej nr I, dopilnowywał jej remontu kapitalnego
po sporej dewastacji okupacyjnej.
„Jedynką” kierował Bątkiewicz do końca
roku szkolnego 1954, po czym został nau

Władze szkolne, doceniając zasługi
położone przez Alojzego Bątkiewicza
w oświacie i działalności społecznej, odzna
czyły Go w 1956 roku Złotym Krzyżem
Zasługi. Niestety, wyczerpany intensywną
pracą w szkolnictwie i zwązanymi z nią
kłopotami tudzież przeżyciami okupacyjnymi,
ten wielce zasłużony pedagog zmarł przed
wcześnie w dniu 1 października 1956 roku,
mając zaledwie 51 lat.
Ludomira Bątkiewicz

Małżonka Alojzego, z domu Bykowska,
urodziła się 26 marca 1906 roku w Żninie.
Szkołę Powszechną skończyła w Pleszewie, po
czym uczyła się w Liceum i Liceum Wyższym
im. Dąbrówki w Poznaniu, zdając tam maturę
w. 1927 r. W 1931 roku zdała egzamin kwalifi
kacyjny w Krotoszynie.
Przebieg pracy zawodowej w szkolnictwie
Ludomiry Bątkiewicz był następujący: lata
1927-30 Szkoła Powszechna Żeńska w Plesze
wie, 1930-32 Szkoła Wydziałowa w Pleszewie,
a 1932-39 Szkoła Powszechna nr 2 we Wron
kach. W czasie okupacji, razem z mężem
i dziećmi, przebywała w Jędrzejowie, nie pra
cując zawodowo.
Po powrocie z rodziną w marcu 1945 r. do
Wronek, z dniem 1 kwietnia 1945 roku podjęła
pracę w swej poprzedniej szkole, tj. Szkole
Powszechnej nr 2, gdzie pracowała do 31
sierpnia 1969 roku, do przejścia na emeryturę.
Za pełną poświęcenia pracę w szkolnictwie
odznaczono Ją w 1983 roku Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła
8 października 1989 roku w Luboniu k. Po
znania, gdzie mieszkała podówczas u swej
córki Marii.
Alojzy i Ludomira Bątkiewiczowie mieli
troje dzieci: Marię (ur. 1939r.), Stanisława (ur.
194 lr.) oraz Annę (ur. 1944r.) - mgr filologii
polskiej, zmarłą w 1993r. w Poznaniu, w wieku
48 lat.
Zasłużeni i szanowani pedagodzy Ludomira
Alojzy Bątkiewiczowie spoczywają we
wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym we
Wronkach.
Opracowano na podstawie:
1) wywiadu ze Stanisławem Bątkiewiczem, synem
Alojzego i Ludomiry
2) materiałów archiwalnych Urzędu Miasta i Gminy
w Szamotułach.
Janusz Lopata-Lowiński

Wszystkim,

SERDECZNE PO DZIĘKO W ANIA

którzy dzielili z nami sm utek i żal,

wszystkim Krewnym i Znajom ym,

okazali życzliwość
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej ukochanej siostry i cioci

ś p . T a d e u s z a L a r e c k ie g o
serdeczne podziękowania
składają: Żona, Synowie z-Żonam i i Dziećmi.
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ś p . Z o fii M e is n e r o w s k ie j
składa Rodzina
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KRONIKA
POLICYJNA

1 lutego z ul. Nowowiejskiej zabrano
mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego
i przewieziono go do Izby Wytrzeźwień w Pile.
1 lutego zatrzymano kierowcę używającego
w samochodzie CB-Radio bez wymaganego
zezwolenia. Radioamator stanie przed Kole
gium.
4 lutego przyjęto zgłoszenie o kradzieży
nutrii. Policja prosi o informację o osobach
próbujących sprzedać mięso lub skóry ze skra
dzionych zwierząt.
6 lutego miała miejsce kradzież, której niele
tni sprawcy zabrali z prywatnego mieszkania
antenę TV, zegarek i inne drobne przedmioty.
X- X- X7 lutego przy Wrzosie nietrzeźwy mężczyzna
wywołał awanturę i groził nożem drugiej osobie.
9 lutego kierowca fiata 125 nie zatrzymał się
do kontroli drogowej. Pod domem ujął go drugi
patrol. Kierowca znajdował się pod wpływem
alkoholu.

Z biorow e halucynacje
Wygląda na to, że zima się kończy, przyroda
budzi się do życia. Wiosenne powiewy
zachęcają do spacerów po lesie. Tak więc w nie
dzielę 2 marca wybrałem się z żoną lasem
w kierunku stawów, obok nowego stadionu
Arniki. Ptaszki śpiewają, mech pachnie,
południowe słoneczko przygrzewa. A jedno
cześnie coś jakby śmierdzi.
Idę z żoną za dymną wonią i wychodzę na
porębę. A tam z kilku dopalających się ognisk
unoszą się smugi dymu. Obok leżą gałęzie
ściętych drzew, prawdopodobnie czekające na
spalenie. Cisza, spokój, żywej duszy nie ma
w pobliżu. Wiaterek, owszem, owszem, może
nie huragan, ale całkiem odczuwalny.
Z początku myślę: trzeba biec na policję,
zaalarmować straż według instrukcji rozstawia
nych przy wjeździe do lasu: widzisz ogień
w lesie - alarmuj. Potem chwila wahania: prze
cież ten ogień pali się na pewno od piątku, skoro
nikt nie alarmował, to może to tak ma być?

Sumienie jak sosna rozdarte - jego harcerska
część oburza się na ogień beztrosko pozostawio
ny w raczej suchym lesie; praktyczna część
sumienia podpowiada: dobrze wiesz, kto ten
ogień w lesie zostawił, nie rób z siebie idioty,
nikogo nie alarmuj.
Obchodzimy dokoła poręby - może ktoś
czuwa nad ogniskami, strzeże lasu przed
pożarem? Spotykamy jednego znajomego, ale
i on żadnych strażników ognia nie widział.
A ogień, owszem, widział.
Zęby nikomu nie zamącać spokoju, ustali
liśmy, że ulegliśmy zbiorowej halucynacji. Zda
wało się nam po prostu, że widzieliśmy dopa
lające się ogniska - ot, skutek wiosennego
zmęczenia. Ale, swoją drogą, skoro trochę lasu
od strony Zamościa wycięto, szkoda byłoby,
gdyby reszta się spaliła. Nie wiadomo bowiem,
czy tak do końca można w tej kwestii polegać
tylko na Bożej Opatrzności.
K.S.

NIE W YPALAJ TRAW !
Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin,
podlega karze aresztu lub grzywny.
(Art. 59 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.10.1991r. / Dz.U. nr: 114)

14 lutego w Nowym Krakowie samochód
Iveco wpadł w poślizg. Skutkiem kolizji było na
szczęście tylko uszkodzenie pojazdu.
17 lutego włamano się do wagonu kolejowe
go, skąd skradziono butlę acetylenową.
19, 20 i 21 lutego zatrzymano osoby (w
dwóch przypadkach obywateli Ukrainy) prze
wożące alkohol bez akcyzy. Alkohol ulegnie
przepadkowi, a sprawa trafi do sądu.

Jeszcze zbyt często spotykamy się z przy
krym obrazkiem robienia wiosennych
porządków na wszelkiego rodzaju nieużytkach.
Wybujałe, bo nie koszone przez cały okres
wegetacyjny trawy, teraz uschłe, są w najprost
szy sposób usuwane - przez wypalanie. Trzeba
zrozumieć, że jest to czynność wielce szkodliwa
i niedozwolona, przynajmniej z dwóch po
wodów: ochrony przyrody i bezpieczeństwa
pożarowego.
Płonące połacie traw niszczą życie biologicz
ne, częstokroć są też przyczyną pożarów lasów
a nawet gospodarstw. Ustawa, której fragment

wyżej jest cytowany, wyraźnie mówi o konsek
wencjach dopuszczania się czynu wypalania
roślinności. W ubiegłym roku kilku„podpalaczy” zostało ujętych na gorącym uczynku i uka
ranych.
W tym roku straż pożarna już kilkanaście
razy wyjeżdżała gasić rozniecony i oczywiście
nie kontrolowany ogień. Strażacy i ekolodzy
apelują, szczególnie do rolników, o poszanowa
nie własnego, naturalnego środowiska. Są inne,
co prawda droższe i bardziej pracochłonne meto
dy „sprzątania Ziemi” ale za to dużo bezpiecz
niejsze.

25 lutego na ul. Poznańskiej nietrzeźwy
kierowca malucha uderzył w opla astrę. Sprawca
kolizji został zatrzymany przez poszkodowa
nych.
X- -#■X27 lutego kierująca polonezem wymusiła
pierwszeństwo i doprowadziła do zderzenia
z maluchem. Sprawczyni kolizji uciekła z miejs
ca zdarzenia. Ze strachu...?
iii --ii X3 marca nietrzeźwy mężczyzna próbował
w biały dzień ukraść sprzęt stereo ze sklepu.
Został zatrzymany przez właściciela sklepu
i osadzony do wytrzeźwienia. Okazało się też, że
tego samego dnia skradł z innego sklepu koszule
i krawaty.
XXx
W lutym policja zatrzymała kilkunastu nie
trzeźwych kierujących. Głupotę wsiadających za
kierownicę po alkoholu pozostawiamy bez ko
mentarza...
Franz

Opracowano na podst. informacji udzielo
nych przez z.-cę Komendanta KP we Wronkach,
st. asp. W. Warosia.
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Zaniedbane ogródki, dziatki budowlane, czy też zaułki - nawet w centrum Wronek - szybko stają się
miejscem dzikich wysypisk śmieci. Jedno z takich miejsc przedstawia zdjęcie - z centrum miasta, obok
przedszkola przy PI. Wolności.
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OD CZYTELNIKÓW

PO ZDRO W IENIA
Z EGIPTU...

□
□
□
□

Dyrekcja Muzeum Ziemi Wronieckiej
Redakcja„Wronieckich Spraw
Biblioteka
osoby stowarzyszone i przygodnie
biesiadujące

P o zd ro w ie n ia z kraju, gdzie o rie n ta ln a
ro zw ią zło ść skryw a n a je s t w cieniu
w sze ch potężnych p ira m id [a co n ie któ rzy
n a w e t je d zą wielbłądy), p rze syła - w ra z
z p o d obizną niejakiego T u te n ch a m o n a H ..,
z za w o d u fa ra o n a , m ło d o cia n e g o i w ielo
k ro tn ie n o to w a n e g o - M a re k Lem iesz,
w rończanin, p rze b yw a ją cy w A fry c e z e ks
pedycja a rch e o lo g iczn a (dopisek redakcji).

[GIIIIINCT]
GINCK010GICZNY
GINEKOLOG - POŁOŻNIK
p r z y jm u je w p o n ie d z ia łk i
w g o d z . 1 6 00 - 1 7 00
w P rzychodni Z akład o w ej
„S p o m a s z u ”

Wychowankowie Domu Dziecka
w Złotowie przypominają, że ciągle
jeszcze pamiętają Wronki. Wie o tym
obecna pani dyrektor, Helena Agatowska i pisze do naszej redakcji, aby do
mieszkańców naszego miasta docierały
informacje ze Zlotowa. Tym razem
pisze o zimowym wypoczynku swoich
podopiecznych.
Część dzieci wyjechała na okres ferii
do domów rodzinnych, a pozostali na
wypoczynek rehabilitacyjny do Ustki.
Tam korzystali z zajęć na basenie
i długich spacerów wzdłuż morskiego
brzegu.
Jeden z wychowanków miał
szczęście spędzić ferie inaczej. Został
zaproszony przez państwa Kurowskich
z Piły i pojechał z nimi na wypoczynek
do Kobylej Góry, skąd wrócił bardzo
zadowolony. Państwo Kurowscy wy
brali taką formę pomocy dzieciom
z domów dziecka, wybrali placówkę
złotowską. Ferie zimow'e zostały już
wspomnieniem i trwają normalne
zajęcia szkolne, ale dzieci w Złotowie już roz
myślają o wakacjach i wyprawie do Holandii,
wspólnie z grupą dzieci z Chojna.
Pragniemy podkreślić - pisze w zakończeniu
listu pani Helena - że jest nam miło, że Dom
Dziecka w Złotowie funkcjonuje już od sześciu
lat, a kontakty ze społecznością wroniecką i Sto
warzyszeniem Bewervijk - Wronki są nadal
przyjazne.
Redakcja nasza apelowała o kontakt miesz
kańców Wronek z dziećmi w Złotowie. One
nadal pamiętają swoich byłych opiekunów
i przyjaciół i niektórych chętnie by odwiedzili.
Może i we Wronkach znajdą się osoby podobne
państwu Kurowskim? Na wszelki wypadek po
dajemy adres: Dom Dziecka , ul. Gorzelniana
1la, 77-400 Złotów, teł. 63 34 22.
P.B.

funkcjonuje już od 29 sierpnia ubiegłego roku.
Jest pierwszą w historii Chojna placówką
pocztową ze swoim kodem pocztowym: 64513 (ważne dla korespondencji). Dziwi tylko
napis na stemplu: Chojno Pilskie (?).
Urząd czynny jest codziennie od 8.00 15.00, w soboty od 9.00 - 11.00. Prowadzi
wszystkie usługi pocztowe i ... sprzedaż ar
tykułów spożywczych oraz przemysłowych (?)
- koszulki, proszki, tytoń, kawa, słodycze...
Z tym wszystkim radzi sobie jednoosobowa
obsługa - pani Beata Plebańska. Gdy nade
jdzie sezon urlopowy, czas otwarcia placówki
może okazać się zbyt krótki.

K O M U N IK A T
Zarządu Regionu
Unii Wolności w Pile
Po wystąpieniu z Unii Wolności posła
Bronisława Komorowskiego Klub Parla
mentarny Unii Wolności wydelegował
spośród swoich członków posła Jana Rule
wskiego jako swojego reprezentanta w na
szym województwie.
Poseł Jan Rulewski z dniem 18 lutego
br. otworzył w Pile Biuro Poselskie, w lo
kalu przy ul. Browarnej 19. W tym samym
dniu odbyła się konferencja prasowa posła
Rulewskiego.
Andrzej Frycz
Rzecznik prasowy

S erd eczn e p o d zię ko w a n ia pragniemy przekazać

wszystkim Przyjaciołom, Bliskim i Znajomym
którzy 5 lutego odprowadzili na miejsce spoczynku

ś p . T e o d o r a F ilip ie n k o
lat 67
D z ię k u je m y z a d o w o d y ż y c z liw o ś c i
i p r z e k a z a n e k o n d o le n c je

Żona z Dziećmi
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URZĄD POCZTOWY
W CHOJNIE...

CZYSZCZENIE 0DZIEZY

i p ran ie bielizn y p o śc ielo w ej
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PH U PRIVCIS

Piotr Piotrowski
przy ul. Zwycięzców 2 we W ronkach
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„Wronieckie Sprawy” niesłuszne?
Nasz miesięcznik, drodzy P.T. Czytelnicy,
został trafiony w sam tytuł przez Wysokie
Gremium Nieomylnych Znawców Języka
Polskiego.
Orzeczenia
Nieomylnych
Znawców, podobnie jak dżuma i cholera
w średniowieczu, a huragany dzisiaj, mają
charakter totalny i ostateczny, można im ulec
lub nie, ale polemizować z nimi trudno.
Zgodnie z Absolutnie Słusznym Zdaniem
Nieomylnych Znawców powinniśmy zmienić
tytuł, np. na „Wroneckie Sprawy” . Tak stoi
w najnowszym „Nowym słowniku ortografi
cznym” .
W końcu roku 1996 na rynku księgarskim
pojawił się „Nowy słownik ortograficzny
PWN” pod red. Edwarda Polańskiego. Jest to
pozycja wartościowa, niezaprzeczalną zaletą
tego słownika jest aktualność - zawiera on
wyrazy niedawno zadomowione w języku
polskim, uwzględnia także orzeczenia Komi
sji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa
PAN z lat 1992-1996. Przy tym jednak
właśnie ów słownik wytyka nam niesłuszność
tytułu naszego miesięcznika.
Nie wiem, jakiego przymiotnika od nazwy
miasta używa się we Wronkach w Polsce
północno-wschodniej, bo i tam jest miastecz
ko o takiej samej nazwie. Wszyscy natomiast
wiemy, jak mówi się w naszych Wronkach.
W naszym mieście używa się formy „wroniecki” . Taką podawał też słownik orto

graficzny pod red. Mieczysława Szymczaka,
obok formy „wronkowski” poprawnie zbu
dowanej, acz niepopularnej. Formę „wron
kowski” władze popularyzowały w epoce
późnego Gomułki, podobnie jak przymiotnik
„leszneński” co drażniło mieszkańców wiel
kopolskiego Leszna.
Dziś już pogodziliśmy się z faktem, że
Leszno jest leszczyńskie, a coca-cola nie
szkodzi ludziom pracy - dlaczego więc „No
wy słownik” z niewiadomych względów
dopuszcza tylko postacie: wronecki i wron
kowski?. Brak w nim natomiast rozstrzy
gnięcia, czy mieszkaniec Wronek to wronczanin, czy wrończanin - a to istotny lokalny
dylemat. Na szczęście nie jestem już czyn
nym nauczycielem i nie muszę uczyć wronieckich dzieci, że są od teraz dziećmi wroneckimi.
Niewielką pociechą jest fakt, że nie tylko
Wronki padły ofiarą reformatorskiej pasji
Nieomylnych Znawców. W słowniku pod red.
Mieczysława Szymczaka nie było np. nazwy
wielkopolskiego miasteczka Poniec. A ja
urodziłem się 5 kilometrów od Ponieca, w Poniecu była najbliższa poczta, do ponieckiego
sklepu rodzice jeździli rowerem po chleb
jeszcze w początku lat pięćdziesiątych. Teraz
okazuje się, że nie pod Poniecem, ale pod
Pońcem urodziłem się, zdaniem Nieomyl
nych Znawców, wyrażonym w „Nowym
słowniku ortograficznym” . Może teraz tak
się w tamtych okolicach mówi? Pewnie nie,
bo kilka tygodni temu przypadkiem spot
kałem znajomego z tamtych stron i rozmawia
liśmy o okolicach Ponieca, grzesząc śmiertel
nie przeciw poprawności.
Fundamentalizm Nieomylnych Znawców
w kwestii WRONIECKIEJ musi dziwić, bo
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wiem zespół redakcyjny „Nowego słownika’’
w wielu przypadkach przyjął postawę Salo
monową, dopuszczając różną pisownię, jeżeli
za tym przemawiała zgodność z systemem
polskiej ortografii bądź zwyczaj językowy.
Zachowano spolszczoną postać wyrazu syngiel, obok oryginalnej singel', można pisać
pomo-biznes albo porno biznes (i analogicz
nie w przypadku licznych niedawnych za
pożyczeń z angielskiego). Pojawiło się iście
Salomonowe rozstrzygnięcie problemu,
0 którym w innym miejscu już wcześniej
pisałem: Allach czy Allah. Słownik obie te
postacie uznaje za poprawne, co jest wpraw
dzie mało pryncypialne, ale za to nowatorskie
1 pragmatyczne. Podobnie Salomonowe roz
strzygnięcie nastąpiło w przypadku pisowni
słowa dżin (oznaczającego ducha z legend
arabskich). Dotąd zalecano pisownię tylko
przez podwojone „n” na końcu wyrazu,
obecnie dopuszcza się także, poprawniejszą
w mojej opinii i zgodną z zasadą przyswajania
wyrazów obcych, pisownię przez pojedyncze
„n” .
Niewątpliwą przewagą „Nowego słowni
ka’’ nad słownikiem M. Szymczaka, a zapew
ne także powodem atrakcyjności dla mło
dzieży ze szkół podstawowych jest to, iż
książka ta oświeca nas w kwestii pisowni
wyrazów nieprzyzwoitych. Cóż - nauka nie
może być pruderyjna, nie to mnie razi. Razi
mnie natomiast akceptacja bełkotu - Słownik
podaje jako poprawne, bez określenia „poto
czne” sformułowanie: w tę i we w tę stronę.
To sformułowanie jest zresztą także
w słowniku M. Szymczaka. „Nowy słownik”
dopuszcza dodatkowo zapis: wte i wewte.
Osobiście nie zgadzam się z pisownią od
dzielną połączenia,,we w tę” Moje poczucie
żargonowe (sformułowanie zastrzeżone!),
wyniesione z dzieciństwa, każe traktować
wew i zez jako podwojone przyimki i pisać je
(jeżeli istnieje w ogóle konieczność pisania) łącznie. To, co wew tym artykule piszę,
przeczytajcie zez uwagą i przyjmijcie ze
zrozumieniem.
Mocno zastanawiam się również nad
utrzymującym się w całej serii słowników
odczytaniem skrótu P.T. jako pleno titulo (z
zachowaniem pełnych tytułów, należnych ty
tułów). Takie odczytanie i tylko takie znaj
dujemy i w słowniku M. Szymczaka,
i w słownikach wyrazów obcych PWN i PIW.
Natomiast ja - od czasu, gdy uczono mnie
łaciny, zapamiętałem, że P.T. może znaczyć
dwie zupełnie różne rzeczy. Jeżeli zwracam
się do P.T. Jego Magnificencji profesora
doktora habilitowanego D. Doxa - znaczy to
istotnie pleno titulo. Natomiast jeśli zwracam
się do P.T. Autorów np. „Nowego słownika”
to znaczy, iż przepraszam za pominięcie
należnych tytułów (praetermisso titulo)- i bo
daj w tym drugim znaczeniu skrót ten
występuje najczęściej.
Chyba, że - jak zwykle - znowu nie mam
racji. Niemniej jednak poddaję pod rozwagę
P.T. Czytelnikom „Wronieckich Spraw”
moje votum separatum od opinii Nieomyl
nych Znawców Języka Polskiego.
Klemens Stróżyński

LISTA PRZEBOJÓW
Night Clubu „Młyn"
Regulamin
1. Uczestniczyć w liście mogą tylko utwory pre
zentowane w „Młynie” .
2. Z prezentowanej listy prosimy przesłać do
Night Clubu 10 propozycji lub dostarczyć je
osobiście (kolejność nieistotna).
3. Na podstawie Waszych propozycji będzie pre
zentowana lista 10 utworów najbardziej popu
larnych.
4. Co miesiąc będzie ona drukowana we„Wronieckich Sprawach” wraz z nowymi utworami,
zaproponowanymi przez Was.
5. Po grudniowym wydaniu listy nastąpi całorocz
ne podsumowanie i kto trafnie wytypuje dzie
siątkę najpopularniejszych utworów, będzie
brał udział w losowaniu nagrody - odtwarzacza
płyt kompaktowych, wg następującego regula
minu: co miesiąc każdy utwór, który znajdzie
się na liście, otrzymuje punkty: za pierwsze
miejsce 10, za drugie 9, aż do 10 miejsca 1 punkt.
6. Wszystkie nadesłane miesięczne propozycje
wezmą udział w losowaniu płyty kompaktowej
oraz książki.
K andydatury do LISTY PR Z E B O JÓ W :
1. Coconut Dancing (przebój karnawału) - MAR
GARITA
2. Respect yourself - DJ. BOBO
3. So strange out - C-BLOCK
4. Step by step - WHITNEY HOUSTON
5. Umbreak my heart - TONI BRAXTON
6. I want you back - ’N SYNC
7. Snake that body - MOLA ADEBISI
8. Master and servant - HEAT HUNTER THE
PLEASURE CO.
9. Reflect - THREE’N ONE
10. Quit playing games - BACKSTREET BOYS
l ł . Please don’t go - NO MERCY
12. (I want to) be someone - SCATMAN JOHN
13. Say you” u be there - SPICE GIRLS
14. Da beat goes - RED 5
15. The lights go down - FUN MASTER
16. Freedom - BLUE SYSTEM
17. Sweet kisses - SQEEZER
18. Kick da disco nation - DISCO NATION
19. Ruchome piaski - VARIUS MANX
20. It’s my life - DJ. BOBO
21. Bolingo - LA BOUCHE
22. I have a dream - DJ. QUICKSILVER
23. No diggity - BLACKSTREET
24. The afterparty - CAPITAN HOLLYWOOD
25. Every Baby - THE KELLY FAMILY
26. You’re making me high - TONY BRAXTON
27. W hat’s love got to do with it - WARREN G.
28. Girls, girls, girls - SQEEZER
29. Crimson and Clover - 2 YOUNG
30. One night stand - KING OF PARADISE
31. Mallorca - LOFT
32. Body to body - BLUE SYSTEM
33. Je te donnę - WORLDS APART
34. Wannable - SPICE GIRLS
35. Cecilia - SUGGS
36. Mister Feeling - MASTERBOY
37. Insomnia - FAITHLESS
38. Bad girls - FUNKY DIAMONDS
39. Naked - FALCO
40. Let it go - SCATMAN JOHN
41. Where do you go - NO MERCY
42. Sing along - SIR PRIZE
43. Fast Iove - GEORGE MICHAEL
44. Vamonos - GARCIA
45. I !ove to love - MR. PRESIDENT
46. Don’t speak - NO DOUBT
47. Get down - BACKSTREET BOYS
48. Mysterios girl - PETER ANDRE
49. Potion - DOWN LOW
50. California love - 2 PAC DR DREE
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OGŁOSZENIA • PORADY

SPRZEDAM TANIO
DZIAŁKĘ 3 ha
Z NIEWIELKIM SADEM
I BUDYNKIEMGOSPODARCZYM
(30 MX 6 M)
z m o żliw o ś c ią p ro w ad zen ia
pasieki

^ K u p i ą m i e s z Ic a n i e
WE W R O N liA ch

DROBNE

4 ^ p o k o jo w E

NA I L u b I I p i ą T R Z E
t e

L.

5 4 0

-

5 7 5

J

S p rz e d a m
R o ttw c ilc r y
d o s k o n a łe p s y o b ro n n e

położoną we wsłżeńsko - 7 km od Choszczna
(ładnego m iasta na trasie do Szczecina)
Kontakt przez redakcję W ronieckich Spraw

R. Prajs - tel. 540 -688
W ronki, os. Zam ość 58

u l. P o z n a ń s k a 6 0
i ul. P o z n a ń s k a 2 7
T e l.: (0 -6 7 ) 5 4 0 -8 1 7
i 5 4 0 -4 5 5

LIDIA I WŁODZIMIERZ MAŁECCY
z a p r a s z a j ą do s k l e p ó w t o f e r u j ą :
• armatury w-k wyposażenie łazienek
• sprzęt ogrodniczy
• elektronarzędzia narzędzia ręczne
TERAZ również na RATY, bez żyrantów!
Minimum formalności, korzystne oprocentowanie
wpłata do 10%, spłata do 24 miesięcy

^S Z Y B K A

1

M I Ł A O B S iŁ T T G rA ^

• Sprzedam przyczepkę samochodową
krytą, w bardzo dobrym stanie, wymia
ry: 150 x 110, średnica kół 40 cm.
Kontakt z redakcją Wronieckich
Spraw.
• Sprzedam tanio: - kaloryfery nowe,
estetyczne, tłoczone z blachy (8 ze
stawów po 5 żeber - 60 cm); - rower
składak (20 cali) w bardzo dobrym
stanie. Tel. 540-031, w godz. wieczor
nych.
• Sprzedam tanio części do Wartburga:
sprzęgło, szczęki hamulcowe, felgę i dwie
nowe opony 155 R 13. Tel. 54 16 16.
• Kupię działkę budowlaną we Wron
kach lub w okolicy.
Tel. 0-90 / 617-590
• Sprzedam Motocykl MZ-251 rok. prod.
1990, tel. 540-268

Wronki 541-798
SPR2EDAM Tel.:
po godz. 15.00
DOM JEDNORODZINNY
z zabudowaniami gospodarczymi

na działce o pow. 0,25 ha w Stróżkach 58

OGŁOSZENIA PRASOWE

do gazet poznańskich
i Pilskich
Agencja
Wydawniczo-Reklamowa
W ronki
ul. Wiosenna 4. Tel. 541-616

P .H .U „ D Ź U l " S .C .

6 4 -5 6 0

O S T R O R Ó G , u l. R o ln o

1

Tel.: (0 -6 8 8 ) 165 33; 169 45; Fox.: (0 -6 8 8 ) 169 45
A u T O R yzo w A N y ( I e aI er

ZW C

OFERUJEt

W APNO H YDRATYZOW ANE CENA HURTOW A

G Ó R A Ż D Ż E " S.A.

CEM ENT P 0 R T L . 350
cena hurtowa:
168 zł/t.
cena detaliczna:
175 zł/t.
185 zł/t.
cena hurtowa:
cena detaliczna:
192 zł/t.

- o b o w ią z u je p r z y z a k u p ie p o w y ż e j 1 0 to n i o d b io r z e w ła s n y m
t r a n s p o r te m .

C E N A D E T A L I C Z N A - t r a n s p o r t b e z p ła tn y p r z y z a k u p ie p o w . 1 to n y
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Reklama - Ogłoszenia

PRYWATNY
GABINET LEKARSKI
Wronki, ul. Klasztorna 2
Tel. 540-889

OKULISTA
d r S y lw e s te r C y b u ls k i

kierowcę
- sprzedaw cę

L E C Z E N IE C H O R Ó B O C Z U
•soczewki kontaktowe
(wszystkie światowe firmy)

• płyny i tabletki enzymatyczne

Przyjmujemy we wtorki od godz. 1600

Wymagania:

- książeczka zawodowego kierowcy
- uprawnienia do prowadzenia samochodów
ciężarowych z przyczepą (kat.E).
- średnie wykształcenie

ORTOPEDA-TRAUMATOLOG

Podanie o przyjęcie do pracy, życiorys, ksero
kopie w ym aganych dokum entów prosim y skła
dać w siedzibie firmy.

• wizyty domowe zgłaszać telefonicznie

le k . m e d . M a c ie j K r a je w s k i
CH O R O B Y KO LANA
P r z y jm u je w ś r o d y
w g o d z . 1 7 30-1 8 30

HOMEOPATIA
d r M ic h a ł E ic k e
Choroby nerwicowe, astma, bóle głowy,
nadmierne pocenie się, usuwanie przykrego
zapachu potu, zm iany klimakteryjne, częste
infekcje dróg oddechowych, choroba
wrzodowa, wszelkie schorzenia przewlekłe

M O TEX - fiCITO - CZĘŚCI ~
Szamotuły, ul. Miła 2, tel. (0-668) 22-034
□
□
□
DO SAMOCHODÓW □
□
PRODUKCJI
□
□
ZACHODHIEJ:
□
□

poleca:

Przyjmuje w czwartki od godz. 16

części silnikowe,
osprzęt elektryczny,
łożyska,
klocki hamulcowe,
paski rozrządu, klinowe
pompy paliwa, wody
filtry oleju, paliwa
części do samochodów Skoda
części na zamówienie - krótkie terminy

INTERNISTA
le k . m e d . K a ta r z y n a G u d z io
EKG
CHOROBY TARCZYCY
P r z y jm u je w ś r o d y

Wystawiamy faktury VAT!

V ZAPRASZAMY C z y n n e

w g o d z . 1 6 00- 1 7 00

9 00-1 8 00, w s o b o ty goo-iS00

DYPLOMOWANY
MASAŻYSTA

doradztw o - w ykonaw stw o - sprzedaż - transport

P.P.CI.H. P R O MO T E C H
Brzeźno 2 0 . Tel. 55 19 83

POKRYCIA DACHOWE:
(wym. 2,00 x 1,25 m; 2.00 x 0,94 m; 1,75 x 1,13 m)

le k . m e d . Z d z is ła w G ro tt
Oferuje: m asaż leczniczy,sportow y,
relaksujący, akupresura, m obilizacja,
rozblokowanie i stabilizacja kręgosłupa
Przyjmuje w czwartki od godz. 1430

■*■ blachy dachów kopodobne
- fińska Rautaruukki (cięte na wymiar)
■ar folie dachowe zbrojone • okna dachowe

M A TE R IA ŁY IZOLACYJNE:

(przedstawicielstwo Rockwool Polska)

• wełna mineralna • styropian • styrosuprema
BOAZERIA PCV (S iding - USA)

PIECYKI na gaz butlowy z katalizatorem (Agni - Hiszpania)
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M

: \ m i v y m n r

mgr Lilianna Prajs
WYPEŁNIA DEKLARACJE
rocznych rozliczeń
podatkowych • PIT-y

WRONKI. OS. ZAMOŚĆ S3. TEL 540-688
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R E D A G U JE ARTUR FIRLET

Motylek II

ŚWIAT MARII

Miasteczko to dobra nazwa.
Kilka ulic zabudowanych kamienicami
łgczęcych sie w miejscu, gdzie stał kościół,
koło wielkiego dęba. Mały to był placyk,
domami otoczony, gdzie miejsce było jesz
cze tylko na trawnik i kilka krzewów dzikiej
róży, rosnęcych dookoła. Księdza nie było
bo przyjeżdżał tylko raz w tygodniu mszę
odprawić, na którę całe Miasteczko sie
schodziło. Mieszkańcy dumnie nazywali
plac rynkiem, ale gdzie mu tam do rynku.
Takoż kościół, cały tydzień zostawał pod
opiekq kościelnego. Chłop se lubiał wypić a mógł niemało - ale, że do kościoła miał
czas zawsze to posprzgtać, to usterkę jakqś
naprawić, albo trawnik wygrabić z liści,
i wszystko tam było czysto, schludnie, i na
czas, to szanowali go ludzie bardzo.
Mawiali ludzie: „Pan kościelny w karcz
mie - sie znaczy w kościele porzędek". Bo
jak za długo sie w karczmie nie zjawiał, sie
znaczyło, w kościele coś do naprawienia
musiało być i sie wszyscy robili nerwowi, czy aby nie co
poważnego sie stało.
Ale sie koniec końców zjawiał, cisza sie robiła, kiedy wcho
dził, siadał przy szynku, odsapngł se i mówił - a wszyscy czekali
nerwowo - „Naprawiłem!" I sie od razu szum robił i ożywienie
a ulga, to aż w powietrzu widoczna była. No i przypijać nuż, bo
kościelny to dobry chłop i robotę już zrobił.
I karczmarz nalewał kościelnemu a ten unosił szklankę
i powtarzał: „Naprawiłem!" A ci nuż okrzyki: „Zdrowie! Wasze
zdrowie panie kościelny!" I wszyscy pili zdrowie kościelnego,
bo swój chłop był.
I w tej to chwili napiętego oczekiwania wszedł do karczmy
Borówka ze swoim smutkiem przeogromnym, a że nie wiedział,
czemu tak nerwowo ludziska siedzg, jeszcze bardziej winnym
sie poczuł.

Maria. Lat 29. Urzędniczka. Ciemnowłosa. Szczupła. Ładna.
Oczy zielone. Piersi - duże raczej. Grywa w szachy. Z kom
puterem. Brak górnej szóstki. Lewej. / Maria słucha muzyki. Lubi
muzykę. Więc słucha. Zasłuchana, nie dostrzega dziwnego
zachowania Connie. / Maria lubi zwierzynę domowq. / Connie pręży grzbiet. Potem ucieka. Do łazienki. / Skoczek D4 bije
piona F3. Szach. / Maria nie lubi chłopców. Raczej. Kiedyś
miała narzeczonego. Dobry chłopak. Wysoki. Stolarz. Bił Marię.
Tylko gdy wypił. Wódkę. Najczęściej. I soki. Dużo soków./
Maria zrzuca sukienkę. Tańczy. / Hetman Dl bije skoczka F3. /
Z łazienki dobiega hałas. Mydło spada na dno wanny. Maria
zasłuchana tańczy./ Maria rytmicznie porusza biodrami./
Connie także wydaje się lubić muzykę./ Pion E5 na E4./
Łazienka jest jasna. Kremowobiata. / Hetman F3 bije piona
E4. / Maria boi się obcych. Trzy wielkie, patentowe zamki
strzegę jej prywatności. / Pion C7 na C6. / Maria kocha tę
piosenkę. Podkręca potencjometr. Bardzo głośno. Bardzo. /
Connie zwykła tańczyć z Marię. Razem./ Goniec C l bije
piona F4. Pion Dó na D5. / Maria woła Connie. Za głośno. Jest
za głośno. / Hetman E4 na E2. Goniec E7 na B4. Szach. / Król El
na Dl. Wieża E8 bije Hetmana E2./ Maria zna zwyczaje
Connie. Jest w łazience. Zapewne./ Król Dl bije Wieżę E2.
Hetman D8 na E7. Szach. / Maria idzie do łazienki. Nie patrzy
pod nogi. Błqd. Spod drzwi wypływa woda. Dużo wody.
Bardzo ślisko. Maria upada. Dużo krwi. Miesza się. Z wodq. Jak
sok. Malinowy. Dużo krwi. Z rozbitej czaszki. Jest twarda.
Posadzka./ Muzyka rozbrzmiewa. Nadal. Głośno. Bardzo
głośno. / To dobrze. Nie cierpiała. / Connie główkę zatyka
odpływ wody. Na wpół rozpuszczone. Mydło. Kremowobiałe.
Jak łazienka. C ała./ Białe poddały Króla. Wygrała. Maria.

/ r2r /

Pavlosek

F R A G M E N T Z Ż Y C IA M Ł O D E G O ID E A L IS T Y
Znowuż atrakcyjna nowość intelektu
alna.
Znowuż myśl będęca wyzwaniem dla
ścieżek mrocznych i pełnych blasku; dla
nieprzerwanie drżęcej kory mózgowej
i zmieniajęcych barwę szarych komórek
Młodego Idealisty:
Dzicy m ajq ducha poczciwego,
żywq wyobraźnię, bystrq myśl.
godnq podziwu pam ięć (...)
I m ajq serca szlachetne i śmiałe,
odw agę wielkiej próby, nieugiętg
waleczność, heroizm, silę
w cierpieniach (...) szacunek
dla swych starców, uznanie
dla równych sobie,
co jest doprawdy czymś
zadziwiajgcym!
O ile wyraźnie opisać można smużki
dymu z papierosa w ciemnym pokoju,
czy też woń taniego dezodorantu na
wietrze, o tyle jasna i wyrazista jest kon
kluzja Młodego Idealisty.
Jest SKAŻONY!
Skażony cywilizację. Skażony wszyst
kim tym, co w jej obrębie powstało i na
dal powstaje: fizykę, technikę, medy
cynę, literaturę i sztukę...
Skażony znienawidzonę politykę.
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Ciało Młodego Idealisty różowieje
całe. Pulsuje rytmem, nad którym nie
panuje on sam, wybucha ropniakami.
Swędzi go, piecze, drży: Skóra i mózg.
Tak: Mózg. unosi się jakby nienawidził
tego zdewastowanego narzędzia idei;
nie jego idei, lecz... zepsutego świata,
zepsutej ludzkimi rękoma ziemi...
Wszystko jest dobre co wychodzi
z rqk Stwórcy, wszystko paczy się
w rękach człowieka
Minę złośliwego dzieciaka chce od
straszyć ten świat. Odepchnęć nachal
ne zastane .W gwałtownym, krótkim sza
le kaleczy bogaty zbiór swych dotych
czasowych myśli i uczuć. Nie, nie: Krew
się nie leje, ale tak bardzo boli... Boli
rozłęka z Poczętkiem Poczętków; z od
wiecznie
przypisanę
człowiekowi
potrójnę jednościę świata, przyrody i kos
mosu; z istotę bytu; z Naturę.
Jak bardzo świat doczesny skrzywdził
Młodego Idealistę! Zjego OSOBY wyrwał
osobowość, jedynę właściwość, która
sprawiła, że stanęł na szczycie zwierzęcej
hierarchii.

!?
Musi szukać.
Po raz kolejny, szukać.

Konieczności, doskonałości, powsze
chności, największego piękna. Za
mierzchłych prawd starożytnych filo
zofów.
Szukać Natury.
Tej Russowskiej*; będęcej synonimem
ładu i szczęścia. Bez wiecznego głodu
doczesnej wiedzy, bez potrzeby towa
rzystwa, bez potrzeby czegokolwiek co
stanowiłoby t w ó r cywilizacji...
Dziki Młody Idealista
Młody Idealista - Dziki
Dziki, czyli CZYSTY
Pochłonę! go mit...
Teraz, będęc w pełni świadom,
skędinęd chwilowej, swej czystości nie
będzie dłużej zwlekał. Skacze gładki
i przezroczysty, niewinny i naiwny zara
zem, w Naturę!
Dla niego to nie żaden sloganowy,
współczesny powrót do niej.
To jedyna możliwa alternatywa.
Wielka, Pierwotna Przygoda.
Może tylko po to, by powęchać nie
skazitelnie pomarańczowe pomarańcze
w pomarańczowym państwie krasno
ludków? Oby Przygoda nie stała się encyklopedycznę ewolucję w kierunku pa
tologii społecznej...
mk
* o d R ousseau
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WRONIECKIE SPRAWY DZIECIOM

WRONKI
daw niej i dziś

Literackie debiuty
Ze zbioru wierszyków debiutantki:

Kochane Dzieci, kontynuujemy naszą
wędrówkę po wronieckim alfabecie.
H...
Wronieckie harcerstwo
80 lat doczekało.
Dla historii
to niezbyt wiele,
dla harcerzy
to jednak niemało.
Seniorzy pożółkłe
zdjęcia oglądają,
w monografii harcerstwa
fakty utrwalają
Pierwszą stronicę już
w kamieniu wyryli
i przy ul. Zwycięzców
na murze powiesili.
Tablica przypomina
nestora harcerstwa druha
Bernarda Romczyńskiego
i pierwszą drużynę
z 1916-ego.

Zielony las
W zielonym lesie
zielony świat,
zielone drzewa
zielony staw.
Barwna kaczuszka
po wodzie pływa,
a wokół stawu
zielona trzcina,
Na skraju lasu
łączka zielona,
na niej jelonek
i sarenka młoda.
Zieloną trawkę
jedzą ze smakiem
razem z zajączkiem,
małym szarakiem.
W pięknej zieleni
cały las tonie,
miło tam chodzić
i pisać o nim.

2
3
4

H / I...

6
7
8

10
11
12
13
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Izabela ma 10 lat i wraz z rodzicami, o rok
młodszą siostrą Anią oraz dziadkami (ze strony
mamy), zamieszkuje we Wróblewie. Tutaj
również uczęszczała do swojej pierwszej szkoły.
W chwili obecnej jest uczennicą klasy IV w Biezdrowie. W klasie należy do grona najlepszych
uczennic. Lubi język polski i wychowanie fizy
czne. Pobiera lekcje gry na pianinie. W pamięci
pierwszej nauczycielki, pani Kazimiery Bart
kowiak - pozostanie jako aktywna i bardzo
ambitna uczennica. Od klasy pierwszej brała
udział we wszystkich konkursach: recytators
kich, ortograficznych, plastycznych. Zaszczyt
szkole przynosiła swoimi pięknymi recytacjami.
W repertuarze jej były również i te wierszyki,
które sama napisała - mówi pani Bartkowiak.
Nalla - pies bokser, to ulubione zwierzę Izy.

1. Towarzyszka Warsa
2. Sienkiewicz lub Makuszyński
3. Ciasto z bakaliami
4. Ciepła pora roku
5. Wiosną na drzewie
6. Pszczółka z Dobranocki
7. Świetlna reklama
8. Grana przez aktora
9. Bywa czarna w stadzie
10. Przepływa przez Czarnków
11. Ptak morski
12. Bez niej nie ma kołaczy
13. Joanna dla bliskich
14. Pociąg
15. Nietakt
16. Pierwsze lub drugie
17. Brawa
18. Duży ptak domowy
Krzyżówkę ułożyła dla Was, ponownie, Ala
Musiał ze Starego Miasta.
Rozwiązanie krzyżówki stanowi hasło, które
należy odczytać z rzędu liter w wytłuszczonej
ramce. Rozlosujemy trzy nagrody wśród dzieci,
które do 10 kwietnia przyślą (przyniosą do
redakcyjnej skrzynki) prawidłowe hasło
krzyżówki, zapisane na kartce wraz ze swoim
imieniem, nazwiskiem i adresem.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

(z poprzedniego numeru)
Rozwiązaniem krzyżówki było hasło: Wro
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nieckie Sprawy.

15
16
17

Oczekujemy na Wasze ilustracje do wie
rszowanej historii Wronek.

Nadeszła wiosna
a z wiosną maj.
Tej wiosny skończę
jedenaście lat.
Przyjadą goście
z różnych okolic,
żeby życzenia
piękne mi złożyć.
Przyjedzie wujek,
ciocia, kuzynka,
będzie orkiestra
tak jak w Olszynkach.
Będziemy cieszyć się
wszyscy razem,
bo dzień urodzin
to pełno wrażeń.
A potem będzie
Święto Mamy,
dla której piękne
fiołki i konwalie mamy.

K R Z Y Ż Ó W K A z h a s łe m

Dzisiaj
Chęchacze umiejętności
pożarnicze ćwiczą,
Wodniacy z wiatrem w żaglach
po jeziorach hulają,
a Czerwone Berety
tajniki spadochroniarstwa
poznają.
Zostań i ty harcerzem,
drużyny na ciebie czekają.

Od dawien dawna
w miasteczku naszym
wrony zamieszkują.
Z nadejściem wiosny
na wielu drzewach
gniazda odbudowują.
Wiele lat temu
siwo-czarna wrona
gniazdo swe porzuciła
i w najważniejszej
instytucji miasta
służbę rozpoczęła.
Do roku 1841 pisma
burmistrza pieczętowała
a od 1910 roku w herbie,
na ratuszu zamieszkała.
Na zielonej murawie stoi,
w kierunku więzienia zerka,
lewą nogę uniosła do góry
jakby chciała zatańczyć oberka.

Świąteczny Maj
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Nagrody w wyniku losowania otrzymują:
1. Badminton: Marcin Ławida z Wierzchocina
2. Czapeczki sportowe: Marta Piasek (zam.
Wronki, oś. Borek 2 e / 3) i Tomasz Ludwiczak (zam. Wronki, ul. Kwiatowa 3).
Gratulujemy! Nagrody prosimy odebrać
w Redakcji Wronieckich Spraw, ul. Szkolna
2 (muzeum).
Wronieckie Sprawy 3 (74) '97

NA SPORTOWO

Turniej
PLUSZOWEGO
MISIA
Pierwszego marca, w sali
gimnastycznej ZSZ nr2
zabrały się dzieci szkół
miejskich klas I-III, aby
rozegrać międzyszkolny
turniej pn. Pierwszy Krok
Sportowy, zorganizowany
przez Radę Sportu i
Rekreacji. Każda ze szkół
wytypować mogła tylko - z
uwagi na warunki lokalowe po 6 dziewczynek i 6
chłopców z każdego
poziomu klas.
Zawody przebiegały
bardzo sprawnie, emocje
wzrastały wraz z
przybywaniem punktów na
tablicy informacyjnej po
każdej konkurencji. Doping
był olbrzymi. Wyścigi
odbywały się w rzędach.
Dzieci klas I: przekazywały
sobie pałeczkę sztafetową,
biegały w kaloszach, toczyły

Z w y c ię s k a r ep rezen ta cja SP-3

Reprezentacja SP-1

Reprezentacja SP-2
piłkę koszykową za pomocą pałki. Klasy II: biegały z kontenerem, z
woreczkiem na rakietce tenisowej, „sadziły ziemniaki”, przeskakiwały przez
skakankę. Najstarsze pokonywały tor przeszkód, zbierały woreczki, biegały z
piłką lekarską, pisały hasło turnieju.
Zwyciężyła - zdecydowanie - reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3.
Drugie miejsce zajęła SP1, trzecie - SP2. Szkoły otrzymały nagrody w
postaci sprzętu sportowego, o łącznej wartości 1000 zł. Wszyscy uczestnicy
turnieju obdarowani zostali lizakami i cukierkami, ufundowanymi przez
panią Danutę Szczypiorską.
K.T.
Zdjęcia: P. BUGAJ

Triumfatorzy turnieju z ,,Pluszowym Misiem”
Wronieckie Sprawy 3 (74) '97
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WYROBY JUBILERSKIE
SZKŁO I PORCELANĘ OZIK

SREBIŁA
Ii RAZI'

SZTUCZNĄ BIŻUTERI
TELIZNĘ DAMSKĄ I MĘSKĄ
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Przedsiębiorstwo

P o m e t-c r ;
I Rok założenia 1953

64-510 Wronki, ul.
tel. (0-67) 540 431,

NA
(bez

terenu gminy W ronki
i gmin okolicznych
sprzedaży ratalnej
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