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OTRZYMALIŚMY TYTUŁ
POZNAŃSKIEGO WOLONTARIUSZA ROKU 2019

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku 2019 został zorgani-
zowany przez miasto Poznań już po raz  dwudziesty. Jego
główną ideą jest promowanie postaw wolontaryjnych na rzecz
Poznania i jego mieszkańców.

Miło nam poinformować, że laureatem konkursu w kategorii
Wolontariat Szkolny zostało nasze Szkolne Koło Wolontariatu.
Podczas Gali w Sali Ziemi MTP odebraliśmy statuetkę i czek
opiewający na 4 tysiące złotych.

A oto co nam powiedziała Laura- liderka szkolnego wolontariatu:
„W imieniu wolontariuszy z naszej szkoły chciałabym bardzo
podziękować wszystkim, którzy nas do tej pory wspierali i umo-
żliwiali nam rozwijanie się w zawodzie oraz spełnianie się w wo-
lontariacie.
Dla nas to przyjemność i radość, kiedy możemy iść do domów
pomocy społecznej i hospicjum, pomóc komuś i sprawić, by się
uśmiechnął".
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 Szkolenie senioralne-
trenerzy z CREO w naszej szkole

Trzeciego grudnia do naszej szkoły przyjechali szko-
leniowcy z Centrum Edukacji Obywatelskiej – CREO.
Trenerzy przeprowadzili zajęcia z zakresu opieki nad
seniorami z wykorzystaniem symulatorów: starości,
choroby Parkinsona, symulatora chorób oczu. W
szkoleniu uczestniczyli wolontariusze z klas
pierwszych.
Szkolenie zapoczątkował wykład na temat: jakie
choroby i dolegliwości występują u  starszych osób,
czym one się objawiają oraz jak seniorzy sobie z nimi
radzą.
Podczas zajęć wykorzystaliśmy symulatory, dzięki
którym mogliśmy się poczuć jak osoby w podeszłym
wieku, dotknięte wyżej wymienionymi dolegliwo-
ściami. 
Do dyspozycji mieliśmy okulary imitujące choroby
wzroku, między innymi: zaćmę, jaskrę lub cukrzycę.
Zakładaliśmy również kombinezon starości. Musie-
liśmy wykonać kilka zadań, takich jak: wejście i
zejście po schodach, wstawanie z krzesła.
W drugiej części sali znajdował się symulator, który
imitował chorobę Parkinsona. Były to specjalne
rękawiczki. Pani z CREO wysyłała poprzez 

specjalne urządzenie impulsy,
które pobudzały nasze dłonie do
drżenia. W ten sposób mogliśmy
na własnej skórze przekonać się,
jak trudno z taką chorobą
funkcjonować na co dzień.
Szkolenie było bardzo przydatne
ponieważ nauczyło nas rozumieć
starość i dolegliwości, które trapią
seniorów. Warto skorzystać z
takich zajęć. Polecam takie zajęcia
wszystkim młodym ludziom.
                               Wiktoria D.

Andrzejki w Domu Pomocy Społecznej Ugory

27 listopada wolontariuszki z klas pierwszych oraz
maturzystka Ola uczestniczyły w zabawie
andrzejkowej w DPS. Podopiecznymi tej  placówki
są seniorzy. Nasze uczestniczki nie tylko pomagały
w organizacji imprezy serwując kawę, herbatę i
słodkości, ale bawiły seniorów rozmową i brały
udział w zabawie tanecznej. Była to świetna okazja
do nawiązywania międzypokoleniowych przyjaźni. 

XXI edycja konkursu 
"ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI 2019"

W tym roku Kapituła Jury Konkursu oceniała prace
pod kątem umieszczenia w nich akcentu
związanego z Jubileuszem 300 Lecia Obecności
Bambrów w  Poznaniu. Myślę, że udało się
doskonale połączyć ten akcent ze specjalnością
naszej szkoły, jakim jest odzieżownictwo.
Wyróżnienie w kategorii szkół średnich otrzymały
Julia Żyto i Wiktoria Kaszyńska z klasy II AT. 

Praca
powstała na
zajęciach z
wytwarzania
wyrobów
odzieżowych
pod
kierunkiem
pani Anny
Żywockiej-
Streker.

Ćwiczenia z
symulatorem,
imitującym
chorobę
Parkinsona
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Zapraszamy na Dzień dla Hospicjum Palium 
podczas Betlejem Poznańskiego

Trzynastego grudnia na placu Wolności w Poznaniu
wolontariusze wspólnie kolędowali i obdarowywali
przechodniów upieczonymi przez siebie kolorowymi
pierniczkami w kształcie motyli. Każdy datek był mile
widziany. Na stoisku motylego wolontariatu można
było zakupić przepiękne prace Pacjentów i Wolon-
tariuszy Hospicjum Palium.

Wzięliśmy udział w jednym z najbardziej
rozpoznawalnych projektów społecznych 

w Polsce Szlachetna Paczka

W naszej klasie chcieliśmy zrobić sobie upominki na
wigilię klasową. Wtedy padł pomysł, aby zebrać
fundusze na akcję charytatywną. Pomysł podsunęła
nam pani od języka polskiego. Zrobiliśmy
głosowanie i większość opowiedziała się za
zebraniem pieniędzy na Szlachetną Paczkę.
Podczas lekcji wychowawczej uzgodniliśmy
wysokość składki. Potem zebraliśmy pieniądze i
wybraliśmy rodzinę, która naszym zdaniem,
najbardziej potrzebowała pomocy. 
Rodzinie z dwójką dzieci ( w wieku sześciu i siedmiu
lat) postanowiliśmy kupić garnki, artykuły szkolne,
odzież i buty zimowe, artykuły spożywcze i środki
czystości. Nasz wychowawca zakupił wszystkie
artykuły i zawiózł paczkę do punktu centralnego.
Stamtąd trafiła ona do wybranej przez nas rodziny.
Mamy nadzieję, że choć w ten sposób sprawiliśmy
im radość i pomogliśmy im.
                                   
                              Wiktoria K. i Angelika W. I G2

**************************************************

Cała historia związana ze Szlachetną Paczką
zaczęła się od lekcji języka polskiego. Pani
zasugerowała, że zamiast robić sobie nawzajem
prezenty, możemy pozbierać pieniądze na
schronisko lub Szlachetną Paczkę. Po namyśle
doszliśmy do wniosku, że to świetny pomysł. Całą
klasą zrobiliśmy "burzę mózgów" i zaczęliśmy
działać. Umówiliśmy się z naszym wychowawcą na
godzinie wychowawczej i wszystko ustaliliśmy.
Zbieranie pieniędzy trwało kilka dni, ale się udało.
Daliśmy radę uzbierać potrzebną sumę. 
(...) Moim zdaniem jest to coś super, to dobry
uczynek. Nigdy nie sądziłam, że będę miała okazję
razem z klasą uczestniczyć w takiej akcji. Jestem
pod wielkim wrażeniem, że udało nam się zrobić coś
tak pięknego i wywołać uśmiech na ustach drugiego
człowieka. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam
pomóc. 

                                        Aneta S. 1 G2

Celem akcji
była zbiórka
funduszy na
remont łazienek
w starej części
Hospicjum.
Były koncerty,
śpiewanie
kolęd,
pastorałek i
występy
taneczne.
  
 wolontariusze 
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Pytania do…
redaktorów gazety szkolnej „Guzik z Pętelką”

Skąd bierzesz pomysły na artykuły?
Przeważnie pani z biblioteki, która jest opiekunem
naszej redakcji, podsuwa mi ciekawe pomysły.
Należę również do samorządu i stamtąd też czerpię
informacje o  szkolnych wydarzeniach .
Wymień tematy, którymi się zajmowałaś
Zajmowałam się m.in. tematem wyboru szkoły przez
naszych uczniów. Był to obszerny artykuł,  w którym
zawarłam rozmowy również o ich zainteresowaniach,
wyborze zawodu oraz pomysłach na dorosłe życie.
Czym powinien charakteryzować się dobry
dziennikarz?
Dziennikarz powinien charakteryzować się cierpli-
wością i umiejętnością zarządzania czasem.
Programy do pisania tekstu i składania gazety
czasem umieją płatać figle. Jeżeli chodzi o czas, to
czasem trzeba go poświęcać przed lekcjami lub po.
Dobrze jest być odpowiedzialnym, ponieważ gazetę
należy wydawać w terminie.
Wymień plusy i minusy bycia szkolnym dzienni-
karzem.
Uczestnictwo w redagowaniu gazety daje mi możli-
wość spróbowania czegoś nowego oraz poznania
innych  osób o podobnych zainteresowaniach.
Plusem jest też to, że pani od polskiego jest
zadowolona, że działam w redakcji i rozwijam swoje
umiejętności językowe. Minus jest taki, że czasem
trzeba przyjść przed lekcjami lub po ich
zakończeniu. Obawiam się także, że zabraknie mi
pomysłów na ciekawy temat.
                                                        Zuzanna M.

Dlaczego chciałaś zostać redaktorem gazety
szkolnej?
Bardzo lubię pisać i kiedy dowiedziałam się, że w
szkole publikowana gazeta postanowiłam się
zapisać do redakcji.
Skąd bierzesz pomysły do artykułów?
Z życia naszej społeczności szkolnej.
Wymień plusy i minusy bycia szkolnym
dziennikarzem.
Plusem jest uczestnictwo w wielu ciekawych akcjach
i imprezach. Przygotowanie artykułu zajmuje niestety
dużo czasu- to minus.
Czym inspirujesz się tworząc teksty?
Inspiruję się innymi artykułami i swoimi przemyśle-
niami.
Jaki powinien być dziennikarz?
Dziennikarz powinien charakteryzować się docie-
kliwością, cierpliwością i dobrym wychowaniem.

Co najmilej wspominasz z pracy w redakcji?
Najmilej wspominam pracę nad artykułem o kon-
kursie „Bajkowy pokaz mody 2019” i towarzyszącą
temu wydarzeniu aurę dzieciństwa. 
                                                          Lena K. 

Dlaczego zostałaś redaktorem gazety szkolnej?
Zawsze dużo pisałam sama dla siebie. Chciałam
bardziej się rozwinąć i połączyć przyjemne z poży-
tecznym.
Skąd biorą się pomysły na nowy numer gazety?
Pomysły dotyczą przede wszystkim najważniejszych
wydarzeń szkolnych.
Plusy i minusy dziennikarstwa szkolnego
Plusem jest możliwość rozwoju i bycie w centrum
wydarzeń. To wszystko wymaga jednak sporo czasu.
Wymień tematy którymi się  zajmowałaś
Pisałam m.in. o stażu naszych uczniów w Niemczech
oraz szkoleniu dla wolontariuszy przez Stowarzy-
szenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej
CREO.
Czym powinien charakteryzować się dobry
dziennikarz?
Powinien charakteryzować się wytrwałością, kreaty-
wnością i dużym zaangażowaniem.
                                                           Wiktoria D. 

Dlaczego zostałaś redaktorem gazety szkolnej?
O redakcji gazety szkolnej dowiedziałam się już na
początku roku szkolnego. Moja wychowawczyni
oprowadzała klasę po szkole. Tak trafiłam do
biblioteki, w której pracują redaktorzy. Ponieważ
pisanie jest jedna z moich mocniejszych stron i
sprawia mi dużą przyjemność, zostałam członkiem
zespołu redakcyjnego.
Czym powinien charakteryzować się dobry
dziennikarz?
Dobry dziennikarz powinien być neutralny w stosunku
do zagadnień, które opisuje.
Wymień propozycje zagadnień, o których
chciałabyś pisać w przyszłości?
W swoich artykułach chciałabym tez poruszać
trudniejsze tematy, m.in. tematy tabu.
                                                              Julia B.
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Wspomnienia o stanie
wojennym

13 grudnia 1981 roku o godzinie szóstej rano
Polskie Radio nadało wystąpienie generała
Wojciecha Jaruzelskiego. Poinformował on
polskie społeczeństwo o wprowadzeniu stanu
wojennego na terenie całego kraju. Władze
komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą
rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i
"Solidarności".

Od tamtej pory minęło już 38 lat. Jak ten dzień
zapamiętali nasi rodzice i dziadkowie?

*****************************************************

Tato ile miałeś lat, gdy wybuchł stan wojenny?
13 grudnia 1981 r. miałem 11 lat.

Co pamiętasz z tamtych dni?
To była niedziela. Nie było programu dla dzieci
„Teleranka”, a później wystąpili spikerzy ubrani w
mundury wojskowe.

Co jeszcze pamiętasz?
Było zimno, leżało dużo śniegu, a rodzice nie
pozwalali mnie i braciom wyjść z domu.

Jak zachowywała się babcia i dziadek?
Niby normalnie wykonywali swoje zajęcia, ale
odczuwało się duże napięcie i niepokój.
Pamiętam, że gdy zapadł zmrok, nagle w całej
miejscowości gdzie mieszkałem usłyszeliśmy
dudnienie i z daleka zbliżające się kolumny czołgów.
Obserwowałem to z okna na strychu.

Co było w następnych dniach?
Kolumny wojska polskiego, przejeżdżające w
kierunku Poznania. Pamiętam dużą piekarnię 
wojskową na kołach, która się zepsuła obok mojego
domu.

A do szkoły chodziłeś?
Nie, okazało się, że to były najdłuższe moje ferie
zimowe.

                                           Kamil J. kl. 1G 2

Jak stan wojenny wpływał na twoje  życie
codzienne?
Stan wojenny zasadniczo zmienił moje życie . Nagle
okazało się, że wszelkie swobody zostały ludziom
odebrane i ja też musiałem się dostosować do nowych
warunków. W roku 1981 pracowałem w niewielkiej
firmie. Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego
normalna codzienna praca zeszła na plan dalszy.
Moje obowiązki były podporządkowane regułom stanu
wojennego. Normalne kontakty międzyludzkie,
przyjacielskie zostały ograniczone. Codziennie
spotykały mnie kontrole w drodze z pracy do domu.

Jakie ograniczenia cię spotkały?
Życie w tym czasie nie było łatwe. Codziennie
mieliśmy do czynienia z dużą ilością ograniczeń, jak
np: braki w zaopatrzeniu, zakaz przemieszczania się,
ciągła inwigilacja ludzi. Brak jakichkolwiek swobód i
strach przed tym co mogło nastąpić. Żyłem w ciągłej
niepewności, nie wiedząc, co jutro może przynieść.
Wszędzie w mieście znajdowały się posterunki milicji i
ZOMO. Uzbrojeni żołnierze patrolowali ulice.
Obowiązywała godzina milicyjna.

Czy znasz kogoś lub sam uczestniczyłeś w
protestach?
Sam nie uczestniczyłem w protestach. Natomiast mój
tata i wielu jego znajomych uczestniczyło w
przygotowywaniu materiałów solidarnościowych, ich
kolportowaniu oraz w protestach organizowanych w
zakładzie pracy. Niektórzy z nich w trakcie kolejnych
lat trwania stanu wojennego zostali zmuszeni do
opuszczenia kraju. Przez cały okres komunizmu w
Polsce nie mieli możliwości przyjazdu do kraju. Każda
z osób, którą poznałem w tym czasie zapłaciła
wysoką cenę za swoją działalność. 

                                     Katarzyna M. kl. 1 G1

************************************************
Babciu, jak stan wojenny wpłynął na twoje
codzienne życie?
Było to dla nas duże zaskoczenie. Ten niedzielny
ranek zamienił się w koszmar. W domach zapano-
wała atmosfera zagrożenia. Telewizyjne wystąpienie
gen. Jaruzelskiego zburzyło spokój rodzin. Staraliśmy
się wytłumaczyć swoim dzieciom, co się dzieje w
kraju, jak się trzeba zachować, aby uniknąć
niebezpieczeństwa.

W jakich warunkach mieszkaliście?
My, mieszkając na wsi, pewnych rzeczy związanych
ze stanem wojennym tak nie odczuliśmy. Były
przedłużone ferie zimowe, więc dzieci tez były w do-
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mu. Jednak każdy wyjazd do miasta, wiązał się z
jakimś niebezpieczeństwem, ponieważ wszędzie na
drogach prowadzących do miasta stały patrole milicji
i wojska. Bardzo szczegółowo nas kontrolowali,
zadawali dużo pytań w stylu po co jedziemy do
miasta, w jakiej sprawie.

Jakie ograniczenia Was spotykały?
Wprowadzono godzinę policyjną, dlatego też trzeba
było uważać, żeby do dwudziestej drugiej wrócić do
domu. Nie mogliśmy tak sobie wsiąść do
samochodu i odwiedzić rodziny w innym mieście.
Trzeba było mieć specjalne pozwolenie. 

                                         Monika G. kl. 1 G1

************************************************

Cześć babciu! Ostatnio na lekcji polskiego
rozmawialiśmy o stanie wojennym. Może byś mi
opowiedziała, jak się żyło w tamtych czasach? 
Jasne, wnusiu. Tylko muszę cię ostrzec, że to były
bardzo ciężkie czasy…Mieszkaliśmy w jednym
pokoju w sześć osób… nie było łazienki, toaleta
wspólna na klatce schodowej. Wyobraź sobie jaka
była kolejka do toalety! W sklepach były puste półki,
a jak coś dostarczyli tworzyły się ogromne kolejki…

Nie chciałabym żyć w tych czasach… Dziękuję
babciu, ale mi chyba wystarczy wrażeń, jak na
jeden wieczór.
Nie ma sprawy. Miło, że młodzież zaczyna się
interesować przeszłością.

                                           Zuzanna P. kl. 1 G1

13 grudnia 1981 roku w Polsce o godzinie 6:00 rano
Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny.
Chciałam się dowiedzieć coś więcej na ten temat i
postanowiłam przeprowadzić wywiad z moim
dziadkiem Wojciechem Jędroszykiem.
Dziadku, jak stan wojenny wpłynął na Twoje życie
codzienne?
Jak ci to powiedzieć… Byłem zestresowany i bardzo
się bałem, w sumie tak jak każdy. Nikt nie wiedział co
się dzieję i co może się wydarzyć. Te wszystkie czołgi
przejeżdżające na ulicy 13-stego grudnia.. Pamiętam,
że te czołgi już jechały dzień wcześniej. Byłem wtedy
na imieninach u kuzynki i wszyscy byliśmy zdziwieni i
przestraszeni, co się dzieje.
Nie wyobrażam sobie, żeby tak nagle z dnia na
dzień wszystko się zmieniło i czołgi wyjechały na
ulice. Co jeszcze pamiętasz z pierwszego dnia
stanu wojennego?
Brak "Teleranka" - zaśmiał się dziadek- w kościele
była pełna konsternacja. Zablokowano połączenia
telefoniczne i wszystkie były podsłuchiwane.
Pojawiły się takie karteczki bez których nie mogłabyś
nic kupić. Były one np. na papierosy, paliwo, cukier
itd. Często też wyłączali prąd. Była godzina milicyjna.
Oczywiście jak ktoś pracował do późna, to
wtedy trzeba było mieć specjalną przepustkę.
Pamiętam, że gdy chciałem jechać do siostry na Śląsk
to właśnie potrzebowałem takiej specjalnej przepustki.
Mój pobyt na Śląsku musiałem potwierdzić w kopalni
gdzie pracował mój szwagier .

A Ty gdzie w tym czasie pracowałeś?
Pracowałem w ZNTK czyli w Zakładzie Naprawczym
Taboru Kolejowego. Blisko mojego domu znajdowała
się wartownia jednostki wojskowej, gdzie teraz stoi
Hotel Ossowski. Pamiętam, że na święta Bożego
Narodzenia otrzymaliśmy po karpiu i szynkę
konserwową "krakus". Jeżeli chodzi o pracę, to
mieliśmy wagonowe wycieczki np. do Zakopanego,
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ale niestety, gdy zaczął się stan wojenny, to
wszystko się skończyło. I to chyba tyle mam do
powiedzenia.

Mam nadzieję, że takie rzeczy się nie powtórzą
już nigdy, bo z Twoich opowiadań wynika, że to
były bardzo trudne czasy. Dziękuję za rozmowę
dziadku.

P.S.Pamiątki dziadka z okresu PRL- u -  s. 6 i 7.       
                                                 Karolina J. kl. 1 G1

                                     
                                  Martyna Świdurska  kl. 1 G1

Prawie dokładnie 38 lat temu w naszej Ojczyźnie o
północy wprowadzono stan wojenny. Było to
wydarzenie, które wstrząsnęło społeczeństwem. Z
perspektywy każdego człowieka stan wojenny
wyglądał inaczej, w zależności od tego kim był, czym
się zajmował i w jakim wieku aktualnie był. Jednakże
każdy zapytany o ten czas wspomni o długich
kolejkach, zamieszkach, strachu, a także o
nielegalnej prasie, radiu Wolna Europa i radiu Głos
Ameryki. 

W mojej rodzinie niewiele pozostało osób, które
pamiętają ten czas. Na szczęście mój dziadek, który
obecnie ma 78 lat zechciał mi opowiedzieć o
wydarzeniach grudnia 1981 roku.

Dziadku, co możesz mi powiedzieć o stanie
wojennym w Polsce? Co zmienił on w twoim
codziennym życiu?   
   Zmienił on niestety całą codzienność, zarówno moją
jak i mojej rodziny. Zacznijmy od początku. Pamiętam,
że w niedzielny poranek, jak zawsze chcieliśmy
obejrzeć Teleranek. Odbiornik telewizyjny jak i
radiowy niestety nam nie działał. Naszymi sąsiadami
była rodzina, więc szybko po rozmowie z nimi okazało
się , że mają takie same problemy z mediami jak i my.
Szwagier wspomniał o tym, że około drugiej w nocy
czołgi jechały do Poznania. Wtedy wiedzieliśmy już
wszyscy , że coś się dzieje i nie wiedzieliśmy co, aż
do godziny dwunastej kiedy telewizor zaczął odbierać
kanały. Te czasy bardzo się różnią od tych, które
znasz. Mieliśmy tylko dwa kanały i na tych dwóch
kanałach było przemówienie gen. Jaruzelskiego. I już
wtedy wiedzieliśmy. Stan wojenny. Polak przeciwko
Polakowi, ale trzeba dodać, że w słusznej sprawie. Ja
z babcią do pracy nie chodziłem, mieliśmy dosyć dużą
gospodarkę, z której się utrzymywaliśmy. W stanie
wojennym nie można nam było sprzedawać naszych
upraw ani mięsa. Zwierzęta, które trzymaliśmy, też
musiały być liczone, a władze surowo tego pilnowały.
W mieście ludzie stali całymi dniami w kolejkach po
żywność, czasami tylko po to, by usłyszeć , że
wszystko się skończyło i wrócić z pustymi siatkami do
domu. Taki wyjazd do miasta był też utrudniony. W
Bogucinie stały czołgi, a żołnierze przeszukiwali nas
tak, jakbyśmy chcieli jechać za granicę, a było to
przecież zaledwie kilka kilometrów. Wprowadzono
godzinę milicyjną, która trwała od godziny 22 aż do 6
rano.
To był problem, ponieważ niektórzy ludzie pracowali
przecież w tych godzinach.
Po jakimś czasie zakłady wydawały pracownikom
przepustki. Milicja mogła rozstrzelać ludzi będących w
tych godzinach na ulicy bez uzasadnienia. Nie można
było nawet przejść do domu obok. Ja pochodzę z
okolic Jarocina, więc żeby jechać w odwiedziny,
musieliśmy starać się o przepustki, których często nie
dostawaliśmy. Byłem zamknięty na wsi przez prawie
trzy lata.  To był dla nas koszmar. Kilka razy zdarzyło
się, że mi nie przyznali przepustki, a twoja babcia
razem z twoim tatą i wujem zostali w domu.  Dla nich
także był to strach. Mogłem przecież nie wrócić.
 Milicja potrafiła z błahego powodu zamknąć
człowieka w areszcie lub pobić. 
                                                                      cd. s. 8
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zagłuszacze", które miały uniemożliwić słuchania tego
radia. Nie udało im się.  Zachodnia technologia była o
sto razy lepsza.
Dziadku, czy ty też uczestniczyłeś w jakiś
manifestacjach, działaniach konspiracyjnych?
Może znałeś takie osoby?
    Jak już mówiłem, nie mogłem sobie na to pozwolić.
Nie robiłem nic wielkiego. Raz podrzuciłem ulotki.
Miałem rodzinę i małe dzieci. To nie było tak, że tylko
ludzie biorący udział w działaniach konspiracyjnych
obrywali za to. Gdybym wpadł, mogłem być pewien,
że przyjdą po moje dzieci lub żonę. A jeśli nie przyjdą,
to zrujnują im życie jak najbardziej się da. Miałem
przyjaciela, Józka, z poprzedniej pracy, zanim
przejąłem z babcią gospodarkę. Był wielkim patriotą i
często przed stanem wojennym mówił, że trzeba coś
z tym zrobić i postawić się ówczesnej władzy.
Wszyscy domyślali się, jak żyją ludzie w zachodniej
Europie a jak żyjemy my. My też chcieliśmy być wolni,
ale nie wszyscy mieliśmy do tego odwagę żeby
podjąć walkę.
  Józek był działaczem konspiracyjnym. Przed stanem
wojennym ludzie często wychodzili na ulicę, buntowali
się i walczyli, jak tylko mogli. W stanie wojennym to
trochę ucichło. Mówi się, że działacze konspiracyjni
zeszli do podziemi. Zaczęły się ulotki, plakaty, hasła.
Jedno hasło pamiętam aż za dobrze „Zima wasza,
wiosna nasza". Było ono wszędzie. Na murach, na
ulotkach, w nielegalnej prasie. Powtarzano je w radiu
Wolna Europa. Wracając do Józka. Nie jestem
pewien, ale domyślam się, że te napisy na murach
były też jego autorstwa. Wiem, że był w to mocno
zaangażowany i nadzieja przepełniała go tak bardzo,
że nie myślał o zagrożeniu, jakie może z tego
wyniknąć. Któregoś wiosennego dnia, nie pamiętam
też dokładnie kiedy, Józek nie wrócił do domu z pracy.
Jego żona była bardzo zaniepokojona. Miał dwójkę
młodych uroczych córek, jedna z nich chodziła już do
szkoły. Halinka, jego żona doskonale wiedziała, co
robi jej mąż. Nie jestem pewien, jak to było do końca.
Wiem, że w końcu odnalazła go w jednym ze szpitali
w Poznaniu. Niestety nie miała okazji z nim się
pożegnać. Józek zmarł, a oficjalną przyczyną był
wypadek przy pracy. Lecz my wszyscy wiedzieliśmy,
że musiało to być okrutne pobicie. Nie trzeba było być
ekspertem. Halinka, widząc go już prawie martwego,
rozpoznała ślady pobicia. Józek dostał krwotoku
wewnętrznego, którego nie potrafili zatrzymać. Może
nie chcieli go zabić, ale ich działania do tego
doprowadziły. Na tym się tragedia jednak nie
skończyła. Żona Józka została wyrzucona z pracy
pod jakimś błahym pretekstem a córka w szkole była
poniżana. To był jedyny człowiek, o którym mogę
opowiedzieć.. 

W jakich warunkach mieszkaliście w tym czasie?
   Ja nie mogę narzekać na wszystko. Jak już
wspomniałem mieliśmy gospodarkę i duży dom.
Pamiętam, że w stanie wojennym częściej wyłączali
nam prąd. Czasem też brakło wody w kranach, ale
mieliśmy studnię. W domu oprócz telewizora i radia
nie mieliśmy żadnych luksusów. Na całą wieś były
dwa telefony stacjonarne, które nie zawsze działały i
może z dwa samochody. My nie mieliśmy auta.
Czasami jakiś dobry sąsiad pożyczył. Kiedy udało mi
się zdobyć przepustkę do Jarocina, czasami nie
jechałem bo nie mogłem kupić nigdzie benzyny.
Mimo, że mieliśmy gospodarkę, to brakowało nam w
domu podstawowych rzeczy. Papieru toaletowego,
ubrań, butów. Oczywiście na to wszystko były kartki
już przed stanem wojennym, ale w stanie wojennym
żywności oraz rzeczy codziennego użytku zaczęło
brakować w sklepach. Dobrze, że człowiek nie taki
głupi i nauczył się zastępować albo wyrabiać
samemu niektóre artykuły albo z nich rezygnować. 
Paliłem, a papierosy można było dostać tylko na
kartki. Było to 15 paczek w miesiącu.
Kombinowałem jak każdy i załatwiałem sobie
papierosy.  Przypomina mi się też sytuacja ze
stycznia 1982 roku, kiedy to moja kuzynka miała
wyjść za mąż. Na samym początku stanu wojennego
nie było możliwości, żeby zorganizować prawdziwe
wesele. Wszystkie takie uroczystości były
odwoływane. My sami taką odwołaliśmy rodzinną
uroczystość- chrzest twojego wuja. Woleliśmy
przeczekać ten najgorszy czas, z nadzieją, że za
kilka miesięcy to wszystko się ustabilizuje. Mieliśmy
małe dzieci i wiele do stracenia. W dużej sprawie
człowiek mógł się poświęcić, lecz w małej nie było
warto. Po chrzcie chcieliśmy zaprosić na mały
poczęstunek, ale przypomniałem sobie wtedy o tym ,
że każde zgrupowanie ludzi było dla milicji
podejrzane. Woleliśmy zaoszczędzić tego sobie,
swoim dzieciom i rodzinie. 
   A kiedyś było tak, że nie mogłem dostać się do
Poznania z powodu zamieszek i manifestacji
związkowych. Podziwiałem tych ludzi. To były
straszne czasy! Mogę powiedzieć że czasy
bezprawia. Kiedy ludzie chcący zwalczyć komunizm,
tracili często życie w tajemniczych okolicznościach.
Osoba uznawana była za zaginioną, a na głos
nie nie można było powiedzieć, kto to ,chociaż każdy
się przecież domyślał. Trzeba wiedzieć, że w stanie
wojennym takie manifestacje były surowo karane.
Również dyskusja o tym, co się dzieje w kraju.
Ludzie byli wobec siebie podejrzliwi. My mieliśmy to
szczęście, że mieszkaliśmy w otoczeniu rodziny, z
którą nawet słuchaliśmy radia Wolna Europa,
nadawanego z zachodniego Berlina. Nieopodal nas
w Wierzonce postawiono ogromne
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