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W roku 1970, może 1971, byłem ze studentami [Uniwersytetu Poznań-

skiego] na badaniach terenowych. W Bojanowie, po tamtejszym pałacu opro-
wadzał nas jakiś starszy już człowiek. Opowiadając o dawnych czasach wspo-
minał: “… Bojanowscy, dobre państwo było…” i przytoczył taki oto wierszyk, po-
dobno powszechnie znany w okolicy: 

 
 Nie hajtnie się Bojanowski, 
 aż mu sto lat minie, 
 aż mu się fęflunek, 
 na plecy wywinie! 

 przekazał Marek Bero (1951-  ) 
 
 
 
Posyłam (13.09.2017) - moim zda-
niem - piękną klasycyzującą, spi-
żową rzeźbę stojącą przed słynną 
poznańską Palmiarnią (gdzie nie-
które okazy mają blisko 200 lat), 
przedstawiającą Uwolnienie Andro-
medy przez Perseusza - posyłam ze 
względu na Mare Nostrum..., ale i z 
tego powodu, że gdy mieszkałem w 
Poznaniu, jakoś nie zwracałem 
uwagi na tego rodzaju "obeliski", a 
teraz (widać zmienił się mój ogląd 
rzeczywistości), rzeźba ta zrobiła na 
mnie duże wrażenie, jako m.in. prze-
jaw tradycji i stabilizacji życia w ta-
kich miastach jak Poznań i oczywi-
ście Kraków! 

fot. mb 2017 
 
 
[Autorem rzeźby wykonanej z brązu był Johan-
nes Pfuhl – profesor Akademii Sztuki w Berlinie. 
Pierwotnie (1891) była umieszczona na placu 
Cyryla Ratajskiego, gdzie stanowiła element za-
łożenia pomnikowego z fontanną, poświęconego 
wizycie cesarzowej Wiktorii w 1888 roku (nie za-
kończonego). Do Parku Wilsona przeniesiona zo-
stała po II Wojnie Światowej (1956). Stanowi tu-
taj optyczny zwornik dla ogrodu francuskiego z 
ławkami wokół. 

Wikipedia] 
 



Folklor rodzinny  
 
Oto lista zdrobnień i przezwisk, wynotowana z naszego Drzewa/Albumu, 

warte zapamiętania – niektóre dość dziwaczne, trzeba przyznać. (Na tej pod-
stawie można by także urządzić quiz – kto jest kim - podobnie, jak uprzednio ze 
zdjęciami ) 

 
- Niuta – Henryka Jabłońska 
- Locia, Lota – Leokadia Jabłońska-Zalewska 
- Dziadzia ksiądz – Józef Zalewski 
- Dora – Teodora Wietrzykowska 
- Zonia – Zofia Wietrzykowska-Woyciechowska 
- Bunia – Janina Nejmark-Zalewska 
- Mania – Maria Prawdzic-Szczawińska 
- Marychna – Maria Budzyńska-Kraińska 
- Lila – Irena Zalewska-Egiejman 
- Sum – Stanisław Egiejman 
- Jaśka, Jędza – Janina Egiejmam Kamińska-Rozmiarek 
- Rozmiar – Andrzej Rozmiarek 
- Zojda, Zocha, Lola, Kundzia – Zofia Egiejman–Hebdzyńska 
- Lolo Anielski Fryc – Roman Hebdzyński 
- Maryna – Maria Egiejman-Bero 
- Majeranek, Maniek - Marian Bero 
- Maruchna – Marek Bero 
- Zosia Bojanosia - Zofia Bojanowska 
- Rózia – Rozalia Bojanowska 
- Lola – Eleonora Bojanowska  
- Księstwo Warszawskie – taki właśnie epitet przylgnął do Krystyny Zalew-

skiej-Kijewskiej, być może z powodu jej nieco przesadnych, teatralnych manier. 
- Czerwony kartofel – z kronikarskiego obowiązku podaję to przezwisko, któ-

rym moja babcia Lila [Irena Zalewska-Egiejmanowa] obdarzała Andrzeja Za-
lewskiego, autora telewizyjnych porad dla rolników w dobie gierkowskiej… 
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