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Drodzy Czytelnicy!
Czas wakacyjnej beztroski minął. I choć każdy z nas chciałby zatrzymać te  
błogie chwile jak najdłużej, trochę na przekór starej prawdzie, że wszystko 

co dobre szybko się kończy, pora wrócić do pracy, nauki, codziennych zajęć 
i obowiązków. Może jednak z refleksją i postanowieniem podjętym przed 
dwoma miesiącami o odpowiedzialnym wpływie na własną codzienność.
Był to czas brzemienny w ważkie wydarzenia. Te skłaniające do głębokiej 

refleksji o potrzebie przewartościowania naszego spojrzenia na 
współczesność w kontekście historycznych doświadczeń, jak 70. rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Te pełne radości i wielkiej satysfakcji z tego, 

że dzięki życzliwości i wzajemnej pomocy można realizować marzenia, jak 
Festiwal Rock Camp Rokietnica. Te będące świętem tradycji, ale przede 

wszystkim dziękczynienia za spokojną i dostatnią codzienność, jak parafialne dożynki. I wreszcie te, które 
stanowiąc jedną spójną całość pozwalają postrzegać naszą społeczność jako otwartą, przyjazną i gościnną 

wspólnotę, jak „Rokietnicki rumpuć”. 
Pożegnaliśmy tego lata dwóch wspaniałych ludzi, tak symbolicznie związanych z powojenną historią 

Polski, a zwłaszcza z czasem ostatniego dwudziestolecia. Zbigniew Zapasiewicz – aktor, którego koledzy 
i uczniowie z dumą nazywali mistrzem. Leszek Kołakowski – niezwykły filozof, myśliciel, pisarz, wielki 

humanista renesansowego formatu, ale przede wszystkim człowiek wielkiej skromności, przez dziesięciolecia 
symbol i autorytet moralny Polski suwerennej duchowo, nigdy niepogodzonej ze zniewoleniem. Uczył tego 

co trudne i bezkompromisowe: życia w godności, bez nienawiści, pełnego tolerancji, pokornego wobec 
najwyższych wartości, ale zdecydowanie walczącego z każdą formą tyranii, wolnego od kłamstwa i podłości. 
Uczył dystansu wobec siebie, trudnej sztuki przyznania się do błędu i jeszcze trudniejszej sztuki wybaczania.

Nie wolno nam mówić o tym czego uczyli w czasie przeszłym.
Zapraszam Państwa do lektury.
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„Rokickich Wiadomości”

Wiedzą najlepiej, jak 
wiele zadowolenia może 
dać odkrywanie tajem-
nic, budzenie cieka-
wości świata, wraż-
liwości na piękno 
i drugiego czło-
wieka. Dla tej sa-
tysfakcji gotowi 
są dawać z sie-
bie coraz więcej. 
Największą na-
grodą jest dla 
nich każdy sukces 
wychowanków, ich 
wdzięczność, pamięć 
i zaskarbiony szacu-
nek. Wielkim marze-
niem – trwałe miejsce w gale-
rii autorytetów.
Nauczycielom i wszystkim pra-
cownikom oświaty w Dniu Edu-
kacji Narodowej moc najszczer-
szych życzeń składa redakcja 
„Rokickich Wiadomości”.

Rokietnica.pl 
Nowa strona 
i nowy  
sposób  
komunikacji
Nowy portal 
Rokietnica.pl stwo-
rzony został z myślą 
o wszystkich miesz-
kańcach Gminy. Każ-
dy z nas, będzie mógł 
znaleźć tu, w łatwy i szybki sposób, najważniejsze wiadomości, informa-
cje sportowe, wydarzenia kulturalne, biznesowe, czy kalendarium im-
prez. W portalu znajdą się ponadto informacje i wskazówki, o tym jak za-
łożyć swoją firmę, zameldować się, czy uzyskać pozwolenie na budowę.
Nowy portal Rokietnica.pl wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy 
chcieliby kształtować swoje otoczenie. Nowatorska forma komunikacji 
zapewnia bowiem nie tylko źródło informacji gminnych, ale także daje 
możliwość nadawania treści i komunikatów pochodzących od społeczeń-
stwa. Każdy mieszkaniec, wypełniając prostą ankietę, będzie mógł zgło-
sić nurtujący go problem, podzielić się opinią, czy zaproponować rozwią-
zanie, docierając ze swoją informacją, zamieszczoną w dziale portalu 
„Co mnie gryzie” do szerokiego grona odbiorców.
Jeśli więc, jest coś, czego nie akceptujesz w swojej Gminie, zgłoś to i wy-
pełnij ankietę. Napisz też koniecznie, co proponujesz w zamian. Dzięki 
nowej formie komunikacji, dostępnej poprzez portal Rokietnica.pl, mo-
żesz sam współtworzyć wyjątkowy klimat miejsca, w którym mieszkasz.

NASZE PATRONATY:
„Rokickie Wiadomości” polecają :
	26 września 2009 godz. 10.00 – I Po-

wiatowy Turniej Piłki Nożnej Niepeł-
nosprawnych kompleks boisk ORLIK 
w Napachaniu. Zaprasza ROKTAR;

	1 października 2009 – rusza nowy por-
tal internetowy Gminy – Rokietnica.pl

	2 października 2009 roku, godzina 19.00  
- Pałac Zespołu Szkół w Rokietnicy Inau-
guracja Roku Kulturalnego przygotowa-
na przez Gminny Ośrodek Kultury. Wstęp 
wolny dla wszystkich miłośników muzyki. 
W programie: Koncert Muzyki Klezmer-
skiej w wykonaniu Zespołu „Shalom” 

	12 października 2009 roku, godzina 18.30 
- Inauguracja Akademii Wieku Dostojnego

	17 października 2009 – godzina 11.00 
– WIELKI FINAŁ I RODZINNEGO GRAND 
PRIX ROKIETNICY W BIEGACH. Nowa 
trasa, wspaniała sportowa atmosfera 
z udziałem wielu sław sportu, nagrody 
i niespodzianki dla najbardziej wytrwa-
łych. Start jak zwykle na Trakcie Napo-
leońskim. Jeśli nie biegasz – przyjdź jako 
kibic i weź udział w zaplanowanej na ten 
dzień akcji pod hasłem „Dar krwi – darem 
życia” – szczegóły na str. 29.
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Danuta Potrawiak: wśród palących 
problemów do rozwiązania, dekla-
rował Pan, na starcie kadencji wójta, 
budowę Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Rokietnicy. Jak wygląda na dzień 
dzisiejszy realizacja przyjętego wów-
czas wobec wyborców zobowiązania, 
którego pozytywny finał jest nadal 
najbardziej oczekiwany przez miesz-
kańców ? 

Bartosz Derech: Hala widowiskowo-
sportowa należy do przedsięwzięć strate-
gicznych. Kilka innych, o podobnej wadze 
i znaczeniu, które w moich deklaracjach 
przedwyborczych zajmowały czołowe miej-
sce, zostało już zrealizowanych lub ich reali-
zacja znajduje się w fazie końcowej. Kwestia 
budowy hali w Rokietnicy – jak każda inwe-
stycja przekraczająca możliwości kredytowe 
samorządu gminnego - wymaga odpo-
wiedniego zrozumienia. Nie jest to bowiem 
przedsięwzięcie, które można porównać z 
kupnem samochodu – nieporównywalne 
są nie tylko koszty tych inwestycji. Standar-
dowo szacuje się koszt budowy typowej hali 
sportowej na poziomie 10 milionów złotych. 
Przypominam, że nasz budżet oscyluje wo-
kół 24 milionów, co jest w pewnym sensie 
odpowiedzią na to, 

dlaczego przez 11 lat nikt nie po-
trafił się z tym problemem zmie-
rzyć i zaproponować najwłaściw-
szego rozwiązania. 

Wykonaliśmy w tej kwestii olbrzymią 
pracę, proponując połączenie centrotwór-
czej lokalizacji działki z planowaną budową 
hali sportowej, o rozszerzonych funkcjach 
towarzyszących, w tym głównie handlowo-
usługowych, tak by miejsce to mogło speł-
niać wymogi centrum miejscowości. Choć 
dopracowywanie założeń trwa już trzy lata, 
to z dumą mogę stwierdzić, że udało nam 
się dużo dokonać. Powołana została spół-
ka, której właścicielem jest w 100% gmina 
Rokietnica, dzięki czemu cały jej majątek 
stanowi dobro wszystkich mieszkańców. 
Opracowaliśmy bardzo szczegółowe plany 
dotyczące koncepcji budowy hali wraz z 
zagospodarowaniem całej działki. Przygo-
towany został sposób finansowania przed-
sięwzięcia, którego koszt pod względem 
inwestycyjnym wynosi ponad 15 milionów 
złotych. Jego podstawowym założeniem jest 
wykorzystanie funkcji handlowo-usługowej 
obiektu, by z tytułu najmu powierzchni 
można było obsłużyć zaciągnięty kredyt 
inwestycyjny i w przyszłości zapewnić bie-

żące utrzymanie rokietnickiego centrum. 
Zwracam się już dziś do wszystkich zainte-
resowanych prowadzeniem działalności go-
spodarczej w tym miejscu, by skontaktowali 
się już teraz z prezesem spółki ROS, Panem 
Sławomirem Patyckim, który udzieli w tej 
kwestii szczegółowych informacji. 

Oczywiście realizacja tego przedsię-
wzięcia nie może obyć się bez jakiegokol-
wiek wkładu pieniężnego ze strony budżetu 
gminy. Wraz ze specjalistami szacujemy ten 
wkład na poziomie �-4 milionów złotych. Na 
pytanie o okres, w którym obiekt zostanie 
zrealizowany odpowiedź jest następująca. 
Mamy spółkę, mamy koncepcję, w tym roku 
ogłosimy jeszcze przetarg na wykonanie 
projektu technicznego. Jego wykonanie 
pozwala na przejście do następnego etapu 
– rozpoczęcia rozmów na temat finanso-
wania, co wiązać się będzie z podpisaniem 
pierwszych umów z najemcami i następnie 
rozpiszemy przetarg na wykonanie hali, 
którego elementem składowym będzie za-
ciągnięcie kredytu inwestycyjnego. 

Realizacja wszystkich tych zało-
żeń projektu pozwala planować 
zakończenie całej inwestycji 
w granicach trzech lat, przy 
czym sama budowa takiego gma-
chu zajmie około 18 miesięcy. 
Naszą największą troską w tej 
chwili jest takie dopracowanie 
wszystkich założeń i szczegółów 
projektu, by potem sama budowa 
przebiegała sprawnie i bez zakłó-
ceń, a eksploatacja gotowej już 
hali nie stanowiła obciążenia dla 
budżetu gminy. 

D.P.: W materiałach promujących 
gminę Rokietnica, przygotowywanych 
przez cały ubiegły rok, wiele miejsca 
zajmowała informacja o uzyskaniu 
największego w Wielkopolsce dofi-
nansowania na budowę gimnazjum w 
Rokietnicy. Tymczasem o szczegółach 
dotyczących realizacji inwestycji, któ-
ra ma zakończyć się już w 2011 roku, 
mówi się właściwie niewiele.

Bartosz Derech: Problem ten przy-
pomina do złudzenia poprzednio poruszany 
temat. Każda tak duża inwestycja wymaga 
odpowiedniego przygotowania, którego 
efektów, na tym chyba najbardziej istotnym 
etapie, niestety nie widać gołym okiem. 
W przypadku budowy gimnazjum postę-
pujemy zgodnie z przyjętą procedurą i har-
monogramem. Konsultujemy go na bieżąco 

i w sposób dosłowny z Urzędem Marszał-
kowski, ze względu na źródło finansowania. 
Jeszcze w tym roku mamy zamiar podpisać z 
Panem Marszałkiem Województwa Wielko-
polskiego stosowną umowę. Na przełomie 
2009/2010 roku ogłoszony zostanie prze-
targ na wykonanie obiektu. 

Okres budowy gimnazjum wy-
nosi około 18 miesięcy. Jestem 
przekonany, że w przypadku tej 
inwestycji, dla której mamy do-
kładnie wyznaczone daty reali-
zacji kolejnych etapów projektu, 
możemy zaplanować gimnazjali-
stom rozpoczęcie roku szkolnego 
w nowym obiekcie na wrzesień 
2011 roku. 

D.P.: Czy uchylając rąbka tajemni-
cy może Pan nam zdradzić szczegóły 
projektu? Jakie jego elementy spra-
wią, że będzie to obiekt na wskroś no-
woczesny?

Bartosz Derech: Podczas wszyst-
kich prac koncepcyjnych korzystaliśmy 
z doświadczeń zebranych z wielu szkół tego 
typu. Braliśmy pod uwagę to, by spełniał 
najnowocześniejsze standardy i trendy 
architektury użytkowej, zwracając jedno-
cześnie uwagę, zwłaszcza poprzez dobór 
odpowiednich technologii, na maksymalne 
obniżanie kosztów eksploatacji obiektu. 
Dla przykładu: poprzez zastosowanie wen-
tylacji z odzyskiem ciepła, poprawiającej 
komfort pracy i nauki, uzyskamy znaczące 
oszczędności. Przy orientacji klas braliśmy 
pod uwagę kąt padania światła, starannie 
dobraliśmy oświetlenie mając na wzglę-
dzie także koszty wykorzystania energii. 
Korytarze będą jasne, przestronne, sale 
kompletnie wyposażone z pełnym dostę-
pem do Internetu, nowoczesną pracownią 
komputerową, salami lingwistycznymi, 
pracowniami przedmiotowymi. Obiekt zo-
stanie wyposażony w aulę, pozwalającą na 
zgromadzenie większej ilości osób, której 
nie ma w tej chwili żaden szkolny budynek 
w gminie. Zostanie ona udostępniona rów-
nież na miejsce spotkań z mieszkańcami. 
Oczywiście poza godzinami pracy samego 
gimnazjum. Bryła nowego gimnazjum 
będzie stosunkowo prosta i nowoczesna, 
ale poprzez swoją estetykę z pewnością 
doskonale wpisująca się w pejzaż naszej 
gminy. Co więcej w przypadku konieczności 
zwiększenia klas, co przy tak dynamicznie 
rozwijającej się gminie jest bardzo realną 
perspektywą, istnieje możliwość dobudowy 

kolejnych segmentów bez psucia piękna ar-
chitektury i krajobrazu.

D.P.: Nawiązując do poprzedniego 
wywodu, mówił Pan, że powstanie hali 
sportowej w Rokietnicy to okres trzech 
lat. Pojawia się więc pytanie w jaki 
sposób w gimnazjum, które ukończone 
zostanie już za dwa lata, prowadzone 
będą zajęcia z wychowania fizycznego, 
skoro w projekcie obiektu nie założono 
budowy sali gimnastycznej.

Bartosz Derech: W tej kwestii chyba 
wszyscy jesteśmy zgodni – naszej gminie 
bardzo potrzebna jest hala sportowa. Dwie 
małe sale gimnastyczne w Rokietnicy i Mro-
winie, będziemy starali się maksymalnie 
wykorzystać na potrzeby młodszych rocz-
ników. Natomiast dzieci starsze potrzebują 
pełnowymiarowej sali sportowej i o żadnych 
półśrodkach w tym wypadku nie możemy 
mówić. Musimy maksymalnie skrócić okres 
budowy hali w Rokietnicy, by oddać ją na 
prowadzenie zajęć sportowych szkołom 
i oczywiście mieszkańcom. Próbujemy za-
chęcić Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
do współfinansowania projektu, tak by 
i uczniowie Zespołu Szkół im. Zamoyskich 
w Rokietnicy mogli z niego korzystać. Nato-
miast biorąc pod uwagę rozmiar finansowy 
inwestycji, z którymi w najbliższym czasie 
chcemy się zmierzyć – 14 mln gimnazjum 
(dofinansowanie z unii europejskiej na po-
ziomie 7 mln), oraz 15 mln hala widowisko-
wo-sportowa w Rokietnicy przy 24 mln bu-
dżecie, który musi udźwignąć także koszty 
bieżącego utrzymania oświaty, administra-
cji, oświetlenia, utrzymania dróg powoduje, 
że do każdego nowego projektu musimy 
podchodzić bardzo rozsądnie. Dlatego lepiej 
poczekać jeszcze trochę na prawdziwą halę 
sportową, której w ciągu jednego roku po 
prostu wybudować się nie da, niż stosować 
kosztowne tymczasowe rozwiązania.

D.P.: Mówił Pan wiele na począt-
ku kadencji o stworzeniu przyjazne-
go klimatu dla inwestorów w naszej 
gminie. Chciałabym w związku z tym 
zapytać o nowe Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, zwłaszcza w kontek-
ście lokalizacji na terenie naszej gminy 
fragmentu trasy S-11, która powinna 
stać się wyznacznikiem jej rozwoju 
oraz o termin modernizacji drogi nr 
184 i szanse na nową nitkę kanalizacji 
na odcinku Napachanie-Mrowino.

Bartosz Derech: 

Bez trasy S-11 trudno mówić 
o jakimkolwiek rozwoju gminy Ro-
kietnica i to z kilku względów. 

Po pierwsze biorąc pod uwagę popra-
wę standardu życia mieszkańców, łatwiej-
szy i szybszy dojazd do wielu zakątków 
kraju czy nawet Europy. Po drugie ta trasa

Naprzeciw wyzwaniom
– rozmowa z Bartoszem Derechem, wójtem gminy Rokietnica
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to także pieniądze, które docelowo powin-
ny się w gminie pojawić i to jest największe 
wyzwanie dla władz samorządowych, by 
przez właściwe planowanie przestrzenne 
odpowiednio ten atut wykorzystać. Dlatego 

już dziś przygotowujemy strefy 
aktywizacji gospodarczej przy 
głównych węzłach, ponieważ do-
świadczenia gminy opartej do tej 
pory w głównej mierze na docho-
dach z mieszkalnictwa wskazują, 
że bez stref aktywizacyjnych 
o naszym rozwoju, warunkowa-
nym stałym, znacznym wzrostem 
dochodów do budżetu, po prostu 
mówić się nie da. 

W tym zakresie udało się wypracować 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Auto-
strad, ciekawe rozwiązanie komunikacyjne, 
które możemy nazwać „obwodnicą Rokiet-
nicy”, prowadzącą wzdłuż trasy S-11, łączącą 
ulicę Trakt Napoleoński, z ulicą Golęcińską, 
dalej z miejscowością Bytkowo i z wiaduk-
tem nad torami kolejowymi do Szczecina. Ta 
szeroka droga serwisowa powinna w znacz-
nym stopniu odciążyć drogi w całej gminie 
– węzeł Starzyny bowiem, ze względu na 
centralne położenie w gminie jest komuni-
kacyjnie bardzo atrakcyjny. Wzdłuż tej nitki 
planujemy lokalizację stref aktywizacji go-
spodarczej, która dzięki położeniu tuż przy 
węźle i tuż przy nowopowstałej trasie S-11, 
stanie się bardzo atrakcyjna dla inwestorów. 
Martwi oczywiście fakt, że w tej chwili nie 
będzie realizowana budowa trasy S-11 na 
całej długości gminy. Obecnie ruszył pierwszy 
etap od Gołuchowa do Sadów, który nie bieg-
nie niestety w naszych granicach. Pod koniec 
czerwca Generalna Dyrekcja rozpisała prze-
targ na budowę odcinka między Złotkowem 
a Starzynami i właśnie wzdłuż niego wiedzie 
„obwodnica Rokietnicy”. Losy następnego 
etapu natomiast, łączącego Starzyny i Sady, 
w tej chwili się ważą. Jest to o tyle nieko-
rzystne, że wstrzymało prace nad naszym 
Studium. Jesteśmy jednak na tyle przygoto-
wani, że będziemy się starali jeszcze w tym 
roku to studium „wyłożyć”, aby przygotować 
ten dokument chociażby pod pierwszy wa-
riant, gdzie przewidujemy lokalizację stref 
aktywizacji gospodarczej z naniesionymi już 
zmianami komunikacyjnymi.

Jeśli chodzi o trasę 184, nawet ja po-
twierdziłem informację przekazaną przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, o rozpoczęciu 
przebudowy jeszcze w tym roku. Jak się 
okazało później Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zmienił jednak termin realizacji przedsię-
wzięcia. Jego przełożenie na rok następny 
wynika ze zmiany przepisów unijnych, które 
wymusiły przygotowanie przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich nowej dokumentacji, a to ze 
środków unijnych właśnie, inwestycja ta bę-
dzie współfinansowana.

Odnośnie budowy kanalizacji, która 
w tej chwili obejmuje 60% powierzchni 
gminy, mamy opracowaną dokumentację 
na powstanie kolejnej nitki dla miejscowo-
ści Napachanie – Mrowino – Cerekwica. 
Chcieliśmy zdążyć z jej budową przed mo-
dernizacją trasy 184, jednak z powodów 
stricte finansowych nie jesteśmy w stanie 
tak olbrzymiego zadania w tej chwili zreali-
zować. Natomiast nasze przygotowania pój-
dą w tym kierunku, by zabezpieczyć w kilku 
miejscach przeciski, pod zmodernizowaną 
drogą wojewódzką tak, by jej w przyszłości 
nie rujnować.

D.P.: Wiele mówiło się w mediach 
na przełomie ubiegłego roku na te-
mat Szkoły Podstawowej w Mrowinie, 
zwłaszcza w kontekście planowanych 
przez władze gminy zmian organiza-
cyjnych w oświacie. Czy jest Pan zado-
wolony z podjętych do tej pory, w tej 
kwestii, decyzji.

Bartosz Derech: 

Najlepszym dowodem na trafność 
decyzji podejmowanych właściwie 
nieprzerwanie od trzech lat, któ-
re określiłbym wspólnym mianem 
reformy oświatowej, jest fakt, że 
przy dynamicznym rozwoju gminy 
(we wrześniu tego roku przywi-
taliśmy 11 000 mieszkańca), je-
steśmy w stanie sprostać rosną-
cym w tym względzie potrzebom 
mieszkańców. 

Dzięki pełnemu wykorzystaniu posia-
danych obiektów oświatowych i rozwią-
zaniom reorganizacyjnym, radzimy sobie 
na tle innych gmin powiatu poznańskiego, 
z podobnym przyrostem demograficznym, 
bardzo dobrze.

W tej chwili na terenie gminy mamy 
dwa zespoły szkół – w Rokietnicy i Napa-
chaniu. W pierwszym z nich funkcjonuje 
szkoła podstawowa i gimnazjum, natomiast 
w drugim Zespole, z klasami integracyjny-
mi, funkcjonuje nie tylko szkoła podstawo-
wa i gimnazjum, ale również przedszkole. 
Tak więc obecnie maluchom oferujemy 
miejsca w dwóch przedszkolach: rokiet-
nickiej „Bajeczce” i w Mrowinie. W ciągu 
ostatnich trzech lat poczyniliśmy znaczne 
nakłady inwestycyjne na oświatę, w wy-
niku których szkoły zostały wyposażone 
w trzy boiska wielofunkcyjne. Dwa z nich 
mają statut ogólnie dostępnych – „Orlik” 
w Napachaniu i strefa rekreacyjna przy Ze-
spole Szkół im. Zamoyskich w Rokietnicy, 
sfinansowana przez powiat poznański. Na-
sze obiekty oświatowe są w dobrym stanie 
technicznym, w większości po remontach 
i termomodernizacji. Wiele problemów było 
z budynkiem szkoły w Mrowinie, którego 
stan techniczny był bardzo zły – w niektó-
rych klasach występował grzyb, w pomiesz-

czeniach panowała duża wilgotność. Pod 
względem standardów i jakości obiekt ten 
także znacznie odbiegał od innych.  

Mimo krążących nieprawdzi-
wych historii, żadnego budynku 
nie sprzedaliśmy, ani nie za-
mknęliśmy. Z małym opóźnie-
niem, ale zakończyliśmy remont 
w Mrowinie. Jest to w tej chwili 
szkoła o zupełnie nowym obliczu 
z przestronnymi, jasnymi, dobrze 
doświetlonymi klasami, funkcjo-
nalna, kolorowa, dobrze wyposa-
żona, a co najważniejsze zdrowa 
i bezpieczna. 

D.P.: Jak ocenia Pan działania 
zmierzające do integracji społeczno-
ści gminy Rokietnica, z czego jest Pan 
zadowolony, a co ciągle pozostaje do 
zrobienia? 

Bartosz Derech: cechą charaktery-
styczną naszej gminy od kilku lat jest ciągły 
napływ nowych mieszkańców, zwłaszcza z 
terenu Poznania. Naszą troską jest więc to, 
by dobrze się u nas czuli, akceptując w pełni 
swoje nowe miejsce zamieszkania, powoli 
się z nim utożsamiając, tworząc ze starymi 
mieszkańcami jedną, dobrze funkcjonującą 
społeczność. To miedzy innymi dla naszych 
nowych mieszkańców cały czas rozbudowu-
jemy infrastrukturę opiekuńczo-szkolną, po 
to żeby ich dzieci mogły uczęszczać do swo-
ich gminnych przedszkoli i szkół o wysokim 
standardzie wychowania i nauczania.

Doskonalą okazją, by się wzajemnie 
poznać jest organizacja wydarzeń kultural-
nych, wpisujących się w kalendarz ogólno-
polski, jak i specyficznie naszych, rokietni-
ckich. Uważam, że w tej materii udało nam 
się zdziałać naprawdę dużo. Przykładem jest 
choćby znana już w całym regionie impreza 
plenerowa „Rokietnica zaprasza Wielkopo-
lan na rumpuć”, której II edycja zgromadzi-
ła w tym roku, mimo deszczu i niepogody, 
ponad 10 000 uczestników. O jej niepowta-
rzalnej atmosferze i dobrej organizacji mówi 
się naprawdę wiele, daleko poza granicami 
gminy.

Bardzo cieszy mnie coraz większa 
aktywność sołectw, z których 
każde przygotowuje ciekawe 
wydarzenia dla swoich miesz-
kańców, przedstawiające własną 
historię, swoiste regionalizmy 
i włącza się z pełnym zaangażo-
waniem w działania dotyczące 
całej gminnej wspólnoty. 

Wspieramy również działania młodzie-
ży, starającej się w swój specyficzny spo-
sób włączyć w budowanie zintegrowanej 
społeczności, zainteresowanej tworzeniem 
nietuzinkowych wydarzeń, takich jak te-

goroczny festiwal muzyki Rock Camp Ro-
kietnica. Deklarowana otwartość, przyjaźń, 
tolerancja, a także wzajemny szacunek są 
bardzo budującą postawą.

D.P.: Świat współczesny to Internet, 
który zdominował obieg informacji, ale 
przede wszystkim stał się nowym bar-
dzo ekspansywnym narzędziem komu-
nikacji. Czy w tej dziedzinie podejmo-
wane są z ramienia urzędu nowatorskie 
działania i w jakim kierunku chciałby 
Pan rozwinąć tą formę wzajemnego 
komunikowania się gminnej społecz-
ności?

Bartosz Derech: Internet to najszyb-
ciej rozwijające się narzędzie komunikacji. 
Chcąc być gminą nowoczesną, prężnie roz-
wijającą się, musimy wykorzystywać i ten, 
coraz bardziej powszechny, sposób we-
wnątrzspołecznej komunikacji. W tym celu 
od 1 października uruchamiamy nowy portal 
Rokietnica.pl, gdzie znaleźć będzie można 
bieżące wiadomości, informacje sportowe, 
wydarzenia kulturalne, biznesowe czy ka-
lendarium imprez. Znajdziecie tam Państwo 
również okienko przedsiębiorczości, infor-
macje o planowanych, ale również realizo-
wanych inwestycjach w Gminie, remontach 
dróg, sprawnie działającym urzędzie. Co dla 
mnie najbardziej istotne, chciałbym, aby 
to było wirtualne miejsce bardzo częstego 
kontaktu z mieszkańcami. 

D.P.: Czy ciągłe stawanie naprze-
ciw wyzwaniom, zmaganie się z zada-
niami dotyczącymi tak różnorodnej 
społeczności, jest dla Pana źródłem 
satysfakcji?

Bartosz Derech: Nie da się ukryć – sa-
tysfakcja jest bardzo duża. Zwłaszcza wte-
dy, gdy efekty naszych działań, oceniane 
początkowo kontrowersyjnie, po dłuższym 
czasie okazują się słuszne i trafne. Dla mnie 
osobiście dużą satysfakcję przynoszą zmia-
ny w oświacie, pozwalające osiągnąć zupeł-
nie inny standard, nową jakość, znacznie 
wyższy poziom. 

Cały czas uważnie wsłuchuję 
w się w to, o czym mówią miesz-
kańcy – w gminie do zrobienia 
jest bowiem ciągle bardzo wiele. 
Proszę jednak zawsze o wytrwa-
łość i wyrozumiałość, gdyż na re-
alizację wielu zadań nie wystar-
czy często dzień czy nawet rok. 

Natomiast konsekwentnie deklaruję, 
że dopilnuję, aby te wszystkie kwestie, które 
poruszałem przed wyborami, jak i w trakcie 
trwania kadencji, zostały zrealizowane.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Rozmawiała Danuta Potrawiak
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UWAGA - BEZPŁATNE BADANIE PŁUC
Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje masowe badania rentge-
nowskie połączone z badaniem spirometrycznym (badanie określające sprawność Twoich 
płuc) dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Zadbaj o swoje zdrowie i rodziny!!!
Miejsce postoju ambulansu: 
    – Urząd Gminy Rokietnica ul. Golęcińska 1, dnia 15.10.2009r. 
Mieszkańcy mogą zgłaszać się na badania z legitymacją ubezpieczeniową lub dowodem 
osobistym w oznaczonym terminie zgodnie z harmonogramem.
Do programu profilaktycznego kwalifikują się wszystkie osoby powyżej 18 roku życia.

Badania są badaniami bezpłatnymi finansowanymi przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego.

Zapisy na badania prowadzone są w Urzędzie Gminy Rokietnica tel. 061 896 06 22 pokój nr 9.

UWAGA!!!
Telefony alarmowe Gminy Rokietnica 
obowiązujące od 1.09.2009 r.:

) 502-664-658 lub 061-8145-351 
w przypadku padłych zwierząt, 
awarii wodociągowych;

) 509-951-954 w przypadku 
awarii kanalizacyjnych

) 609-700-340 
w przypadku nagłych uszkodzeń  
nawierzchni drogi.

Mam przyjem-
ność zaprezento-
wać Mieszkańcom 
Gminy Rokietnica 
i wszystkim, którym 
leży na sercu rozwój 
Rokietnicy, wizua-
lizację Hali Sporto-
wej z Kompleksem 
Handlowo- Usługo-
wym, którą zamie-
rzamy realizować 
w niedalekiej przy-
szłości. Prezentuje-
my Państwu kon-
cepcję obiektu, który 
spełniać będzie rolę 
centrum miejscowo-
ści i Gminy i służyć 
będzie wszystkim 
mieszkańcom oraz 
naszym gościom.

Komunikaty Zarządu  
Rokietnickiego Ośrodka Sportu

I. Uprzejmie informuję, że zgodnie z de-
cyzją Zarządu Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu Spółka z o.o., zamieszczanie ja-
kichkolwiek reklam, ogłoszeń, informa-
cji oraz posadowienie konstrukcji na te-
renach i obiektach należących do Spółki, 
wymaga zgody Spółki .

 Zalegalizowanie eksponowania po-
wierzchni należących do podmiotów, 
prowadzących działalność gospodarczą 
oraz innych jest odpłatne i wymaga: 
• uzgodnienia lokalizacji i sposobu eks-

pozycji reklamy,
• podpisania umowy z Rokietnickim 

Ośrodkiem Sportu Sp. z o. o. 

 Warunki umowy oraz propozycję zlo-
kalizowania reklamy należy uzgod-
nić z przedstawicielem Spółki. (Tel. 601 
091-959 pon.-pt. w godz. 10-14). Nośni-
ki i konstrukcje zamieszczone bez zgody 
Spółki zostaną zdemontowane na koszt 
reklamodawcy.

 Jednocześnie Zarząd Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu informuje, że nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczone i po-
zostawione, bez zgody Spółki, na jego te-
renie konstrukcje i nośniki i ewentualne 
szkody z nimi związane.

II. Zarząd R.O.S. Sp. z o.o. zwraca się z go-
rącym apelem do Rodziców, Opiekunów, 
Pedagogów i wszystkich Mieszkańców 
Gminy Rokietnica, aby zwrócić uwagę 

na nasze dzieci i młodzież, przebywają-
ce w sąsiedztwie terenów, na których po-
wstanie kompleks sportowo-usługowy. 
Teren przyszłej budowy hali sportowej 
może stanowić zagrożenie dla zdrowia 
i życia z uwagi na znajdujące się tam nie-
dokończone obiekty budowlane. Przeby-
wanie na tych obiektach jest zabronione 
właśnie ze względu na powyższe zagro-
żenia. Zainteresujmy się czy nasi pod-
opieczni nie spędzają tam wolnego czasu. 
Chrońmy ich zdrowie i życie.

Rokietnicki Ośrodek Sportu Spółka z o.o. 
62-090 Rokietnica  

ul. Golęcińska 1
tel. 061 8960-632, 601-091-959

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROKIETNICY – Co dalej?
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Kochana Halu!
Niestety wakacje się skończyły i czas wró-
cić do „normalności”. Piszę ten wyraz 
w cudzysłowie gdyż jak się słucha radia 
czy ogląda telewizję, to mocno mi się wy-
daje, że w tym naszym kochanym kraju 
(a na pewno w naszej rządzonej przez eli-
tę Warszawce), daleko jest do tego określe-
nia bez wpisania w cudzysłów. Jeżeli my-
ślisz, że miesiące letnie w naszej gminie 
były sielanką, to muszę Cię sprowadzić na 
ziemię. Myślałam że choć trochę sobie od-
pocznę, a tu nic. Nie dość, że na wniosek 
Pana Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy 
Rokietnica zwołała w lipcu sesję nadzwy-
czajną, to jeszcze w drugiej połowie sierp-
nia komisje Rady Gminy Rokietnica miały 
swoje posiedzenia. Odbyła się również nie-
co przyspieszona sesja zwyczajna. Tak na-
prawdę to powinnam się już przyzwyczaić 
do niesamowitego tempa Pana Wójta, któ-
re przez te trzy lata cały czas rośnie, a mi-
mo to ciągle mnie ono zadziwia. Dosyć 
wstępu, czas na konkrety. W dniu 13 lip-
ca 2009 r., o godz. 15.00 odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Rokietnica. Wzię-
ło w niej udział 13 radnych. Tematem sesji 
było podjecie uchwały w sprawie „zmian w 
budżecie Gminy Rokietnica na rok 2009”. 
Po otwarciu obrad przez Panią Przewodni-
czącą, stwierdzeniu niezbędnego do podję-
cia uchwały kworum, oraz odczytaniu po-
rządku obrad, radni przystąpili do dyskusji 
nad projektem. Żeby Ci uświadomić waż-
ność tej uchwały, muszę cofnąć się do roku 
2008. Otóż wówczas Rada Gminy Rokiet-
nica podjęła uchwałę budżetową na rok 
2009, w której zagwarantowała środki fi-
nansowe na modernizację budynku Szko-
ły Podstawowej w Mrowinie. Po wejściu jej 
w życie, Urząd Gminy przeprowadził prze-
targ na projekt inwestycji, a następnie, po 
wykonaniu projektu, na wykonawcę mo-
dernizacji szkoły. Przetarg wygrała firma 
CER-BUD ze Śremu na kwotę 379.873,40 
PLN. To znaczy za taką kwotę zaoferowa-
ła wykonanie prac modernizacyjnych. Nie-
stety jedna z firm konkurencyjnych złożyła 
protest, co skutkowało przedłużeniem pro-
cedury związanej z podpisaniem umowy. 
Po oddalaniu protestu, Prezes firmy CER-
BUD został zaproszony do podpisania 
umowy. Ku zaskoczeniu wszystkich nade-
słał pismo, w którym oświadczył, że… od-
mawia podpisania tej umowy. W tej sytua-
cji należało albo powtórzyć przetarg – co 
zaowocowałoby rozpoczęciem remon-
tu szkoły w listopadzie 2009 roku lub w 
roku następnym, albo też zgodnie z usta-
wą „zamówienia publiczne”, zaprosić do 
podpisania umowy drugiego w kolejno-
ści, najtańszego oferenta. Szkopuł w tym, 
że druga w kolejności cenowej firma NE-
XSA z Gniezna przedstawiła swoją ofertę 
na kwotę 523.227,61 PLN. Kierując się do-
brem dzieci i rodziców Mrowina, Cerekwi-
cy, Przybrody i Napachania, wójt zwrócił się 
do Rady Gminy o zwiększenie kwoty prze-
znaczonej na tą inwestycję, co umożliwi-
łoby przeprowadzenie remontu w okresie 
lata 2009 roku. Sprawa wydawała się jasna 
i moim zdaniem podjęcie takowej uchwa-
ły przy wskazaniu przez wójta sposobu jej 
sfinansowania, winna być kilkunastomi-
nutową formalnością. Niestety sesja trwa-
ła ponad godzinę, podczas której ścierały 

się poglądy radnego Jerzego Gmerka oraz 
radnej Jolanty Pankowskiej z wyjaśnienia-
mi Sekretarza Gminy i stanowiskiem zde-
cydowanej większości naszej rady. Pierwsi 
żądali przeprowadzenia nowego przetar-
gu, bo jak twierdzili „jest możliwe, że po 
przeprowadzeniu drugiego przetargu gmi-
na zyskałaby pewne środki”. Sekretarz tłu-
maczył, że kwota ofertowa firmy CER-BUD 
była kwotą poniżej kosztów własnych fir-
my. Składanie takich ofert w I półroczu 
2009 roku, miało związek z histerią kryzy-
sową i obawą o utrzymanie się na rynku. 
W II półroczu sytuacja w branży budowla-
nej zmieniła się radykalnie i wręcz niemoż-
liwe jest uzyskanie korzystniejszej ofer-
ty. Cała debata zakończyła się jak zwykle 
głosowaniem, w którym moim skromnym 
zdaniem zwyciężył interes dzieci i zdrowa 
logika. Za podjęciem uchwały głosowało 9 
radnych, 2 radnych wstrzymało się od gło-
su, a dwóch radnych (Jerzy Gmerek i Jolan-
ta Pankowska) byli przeciwni podjęciu tej 
uchwały. Na tym sesja została zakończona. 
Na marginesie w chwili obecnej, dzięki 
postawie naszych radnych, dzieci uczą 
się w pięknie wyremontowanej, zdrowej, 
czystej i nowoczesnej szkole. 
Druga sesja Rady Gminy Rokietnica odbyła 
się w dniu 27 sierpnia 2009 r. o godz. 15.00. 
Tym razem była to sesja zwyczajna, czyli 
taka planowana. Jak sobie przypomniałam 
długość tej lipcowej (z jednym tylko pro-
jektem uchwały) i zobaczyłam, że tym ra-
zem tych projektów jest dziewięć, to mnie 
aż ciarki przeszły! No - pomyślałam sobie 
- przyjdzie mi nocować w tej sali sesyjnej. 
Usiadłam więc wygodnie i czekam. O go-
dzinie 15.00 Przewodnicząca Rady Gminy 
otwarła XL sesję. Jak zwykle powitała przy-
byłych i stwierdziła prawomocność obrad. 
Następnie Rada Gminy przyjęła propono-
wany porządek obrad oraz protokoły obrad 
38 i 39 Sesji Rady Gminy. W punkcie „inter-
pelacje i zapytania radnych” głos zabierali: 
radny Ryszard Lubka – składając wnioski o 
usuniecie drzew przy ul. Błotnej, wprowa-
dzenia znaku „droga bez przejazdu” przy 
skrzyżowaniu ul. Błotnej i Krańcowej oraz 
usunięcia uszkodzonego betonowego słupa 
linii energetycznej (ul. Piaskowa i Krzysz-
kowska), radny Tadeusz Matuszek – składa-
jąc interpelacje w sprawie stanu drogi po-
wiatowej w Pawłowicach, radny Sławomir 
Kieliszek – składając zapytanie w sprawie 
możliwości zwiększenia bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu ulic Kierskiej-Starzyń-
skiej-Leśnej w Kiekrzu oraz odsunięcia 
od skrzyżowania przystanku autobusowe-
go. Następnie radni przystąpili do rozpa-
trzenie projektów uchwał. Najpierw jed-
nogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 
„zaciągnięcia kredytu bankowego na 
sfinansowanie wydatków nie znajdują-
cych pokrycia budżetowego w planowa-
nych dochodach budżetu Gminy Rokiet-
nica na 2009 rok”. Uchwała ta wynikała z 
zapisów uchwalonego przez Radę Gminy 
w 2008 roku budżetu Gminy Rokietnica na 
rok następny. 11 glosami „za” przy jednym 
„wstrzymującym się”, radni podjęli uchwa-
łę w sprawie „zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia stawek opłaty targo-
wej”. Jak wiesz kochana wysokie 
koszty opłaty targowej na na-
szym gminnym targowisku wyni-
kały z konieczności uiszczania przez 
gminę opłaty za dzierżawiony od PKP 
teren targowiska, kosztów poboru inka-
sa, sprzątania i utrzymywania toalet. Wy-
chodząc naprzeciw prośbom osób targują-
cych, Rada Gminy zobowiązała Sekretarza 
do znalezienia sposobu obniżenia tej opła-
ty. Wobec stanowiska PKP i Policji wskazu-
jących na niebezpieczeństwo dla przechod-
niów i wszechobecny bałagan, Sekretarz 
skontaktował się z PKP i zawiązanym przez 
targujących stowarzyszeniem. Po podpisa-
niu umowy ze stowarzyszeniem, organiza-
cja ta mająca osobowość prawną, przejmie 
administrowanie targowiskiem ze wszelki-
mi tego konsekwencjami oraz refundować 
będzie gminie koszty dzierżawy. Z tego co 
wiem teren targowiska za zgodą PKP rów-
nież ma ulec powiększeniu, ale w miejscach 
i granicach bezpiecznych. Co więcej, nasi 
mieszkańcy będą mogli korzystać z targo-
wiska nie tylko w środy i soboty, jak to było 
dotychczas, ale przez cały tydzień, dzięki 
dobrej organizacji handlu dokonanej przez 
kupców. Następnie radni 12 głosami „za” 
przy jednym przeciwnym (radny Jerzy 
Gmerek), podjęli uchwałę „o wniesieniu 
skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wo-
jewody do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego”. Bardzo, ale to bardzo po-
dobała mi się ta decyzja radnych! Otóż 
uchwała ta w przeszłości była kilka razy 
nowelizowana. Za pierwszym razem Rada 
Gminy dokonała wpisu, że uchwała wcho-
dzi w życie po opublikowaniu w dzienniku 
urzędowym wojewody. Zapis ten został za-
kwestionowany przez wojewodę jako nie-
zgodny z prawem, gdyż (zdaniem Urzę-
du Wojewódzkiego), nie jest to akt prawa 
miejscowego. Kolejne zmiany uchwał na-
stępowały więc automatycznie po ich opub-
likowaniu. Tymczasem ostatnia zmiana 
uchwały została uchylona przez wojewo-
dę z uwagi na… brak zapisu o konieczności 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym! 
Ma racje Rada Gminy i wójt. Nie jesteśmy 
„Pcimiem Dolnym” żeby nami poniewierać 
i robić nam wodę z mózgu. Czas też, żeby 
wzorem naszego Urzędu Gminy zaczęto 
zatrudniać kompetentne osoby, tym bar-
dziej że jest to Urząd Wojewódzki. Nie pi-
szę o dyskusji jaka przy podejmowaniu tej 
uchwały wywiązała się pomiędzy radnym 
Jerzym Gmerkiem a panią mecenas Beatą 
Schulz-Górską, gdyż nie dotyczyła ona me-
ritum lecz zagadnień formalno-prawnych. 
Następnie radni 11 głosami „za” przy jednej 
wstrzymującej się radnej, podjęli uchwa-
łę w sprawie „wyrażenia zgody na wniesie-
nie przez Wójta Gminy Rokietnica zabez-
pieczenia prawidłowej realizacji umowy o 
dofinansowanie projektu budowa placów 
zabaw w miejscowości Kiekrz, Krzyszko-
wo, Mrowino, Napachanie i Żydowo w gmi-
nie Rokietnica”. Jak wiesz staraniem wójta 
i urzędników, gmina nasza otrzymała 50% 
dofinansowanie budowy placów zabaw dla 
naszych dzieci, ze środków Unii Europej-

skiej. Wymóg formalny nakazuje jednak 
wniesienie zabezpieczenia przed podpisa-
niem umowy z Urzędem Marszałkowskim, 
a bez zgody Rady Gminy byłoby to niemoż-
liwe. Z kolei radni jednogłośnie uchwali-
li „zmiany w budżecie gminy na rok 2009”. 
A później zaczął się maraton nadawania 
nazw ulic. Radni Gminy podjęli 12 głosa-
mi za przy jednym przeciwnym (radny Je-
rzy Gmerek) uchwały w sprawie: „nadania 
nazwy ulic w miejscowości Kiekrz” (Żeglar-
ska); „nadania nazwy ulic w miejscowości 
Sobota”(Wspólna). Stosunkiem głosów 11 
„za” przy jednym wstrzymującym się rad-
nym i jednym głosie przeciwnym (radny 
Jerzy Gmerek) podjęto uchwały w sprawie 
„nadania nazwy ulic w miejscowości Na-
pachanie” (Źródlana) i „nadania nazwy ulic 
w miejscowości Rogierówko”(Jabłoniowa). 
Dalej rada po przeprowadzeniu konstruk-
tywnej dyskusji, podjęła uchwałę w spra-
wie „miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Mrowino 
dla działki nr ewid. 73/1”. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 10 radnych, jedna rad-
na wstrzymała się od głosu, a dwóch rad-
nych głosowało przeciw (radny Arkadiusz 
Klapiński i radny Jerzy Gmerek). Jak wiesz 
nie znam się na tych planach zagospodaro-
wania, ale tym razem argumenty używane 
przez radnego Gmerka i radnego Klapiń-
skiego w dyskusji z radnymi Jolanta Pan-
kowską i Sławomirem Kieliszkiem, zasługi-
wały na rozwagę, były naprawdę ważkie i co 
tu dużo mówić – podobały mi się! Po krót-
kiej przerwie nastąpiło odczytanie spra-
wozdań z prac w okresie międzysesyjnym, 
w kolejności przez wójta, przewodniczą-
cą, przewodniczących komisji Rady Gminy 
Rokietnica. W odpowiedziach na interpe-
lacje i zapytania, wójt oświadczył, że wy-
czerpujące odpowiedzi zostaną przekazane 
radnym w terminie ustawowym. Zobowią-
zał się też do natychmiastowych (kolejnych 
już) interwencji w Zarządzie Dróg Powia-
towych, Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu. W wolnych głosach i wnioskach głos 
zabierali: sołtys Mieczysław Czerniejew-
ski, przewodnicząca Teresa Bartol, rad-
na Sylwia Kiejnich, radny Sławomir Kieli-
szek, wójt Bartosz Derech, sołtys Wiesław 
Dziamski. Po tych wystąpieniach przewod-
nicząca… zamknęła obrady sesji. Muszę Ci 
powiedzieć, że mnie zamurowało. Cała se-
sja z przerwą trwała niecałe 90 minut, a co 
najważniejsze przebiegała w sposób spraw-
ny z merytorycznymi dyskusjami. Oby tak 
dalej. Na tym Kochana kończę mój list i ser-
decznie pozdrawiam zarówno Ciebie jak 
i naszych rodaków pracujących w pocie 
czoła w Irlandii na zapchanie polskiej dziu-
ry budżetowej.

Leokadia
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DOŻYNKI PARAFIALNE W GMINIE ROKIETNICA
DOŻYNKI są uwieńczeniem całorocznego trudu rolników. Jest to największe święto w roku, obchodzone po zakończeniu 
najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonu zbóż.
Obchodzono je w Polsce prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku. Urządzali je dla żniwiarzy 
właściciele majątków ziemskich w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. 
W okresie międzywojennym lokalne samorządy i partie chłopskie, zaczęły organizować dożynki gminne,  
powiatowe i parafialne.
Po ostatniej wojnie przez długie lata gospodarzami dożynek byli przedstawiciele władz. Miały one charakter przede 
wszystkim polityczny, z zachowaniem pewnych elementów tradycyjnych.
Po 1980 r. dożynki zmieniły swój charakter. Pozostając świętem rolników, stały się uroczystością religijną i dziękczynieniem 
składanym Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Rolnicy w barwnych pochodach składają 
w kościołach wieńce dożynkowe i chleb wypieczony z zebranego ziarna. W sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie 
odbywają się największe i najbardziej uroczyste dożynki. Uczestniczą w nich delegacje rolnicze z całej Polski, 
w tradycyjnych strojach z darami płodów ziemi z tegorocznych zbiorów.

23 sierpnia 2009 r. w parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Cerkwicy odbyły się organizo-
wane corocznie przez probosz-
cza ks. Krzysztofa Młynarczyka 
wspieranego przez Radę Parafial-
ną, Dożynki Parafii Cerekwica. 
Uroczysta msza święta, rozpo-
częta barwnym korowodem dele-
gacji sołectw i podmiotów 
gospodarczych dzia-
łających na tere-
nie parafii, a tak-
że mieszkańców 
poszczególnych 
m i e j s c o w o ś c i 
wchodzących w jej 
skład, miała bardzo 
podniosły charakter. Jej mottem 
była wdzięczność za możliwość 
zebrania z pól, po raz kolejny, 
owoców trudnej pracy rolników, 
sadowników i ogrodników, dzię-
ki którym problemem nasze-
go dnia codziennego nie musi 
być troska o chleb – symbol bez-
piecznego, bez głodu i niedostat-
ku, życia każdej rodziny.
Podczas mszy świętej został od-

czytany list z podziękowania-
mi, skierowany, przez wójta gmi-
ny Rokietnica, Bartosza Derecha 
do wszystkich rolników parafii. 
Władze gminy Rokietnica repre-
zentowała przewodnicząca rady, 
Teresa Bartol, radny Ryszard 
Lubka oraz sekretarz gminy Ro-
kietnica, Leszek Skrzypiński.

Atrakcją cerekwickich do-
żynek była wystawa 

sprzętu rolniczego, 
z or ga n i z ow a n a 
pod hasłem „Sta-
re i nowe”. Wszy-

scy zainteresowani 
mogli przekonać się 

jaką ewolucję technicz-
ną, w ciągu niedługiego okresu 
czasu, przeszła praca rolników.
W Domu Parafialnym im. E. Bo-
janowskiego, otwarta zosta-
ła również wystawa poświęcona 
krzyżowi świętemu, która będzie 
można zwiedzać do czasu uro-
czystości odpustowej, która bę-
dzie miała miejsce w II połowie 
września.

D.P.

Dożynki – dziękczynienie za pomyślne zbiory
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DOŻYNKI PARAFIALNE W GMINIE ROKIETNICA
Święto Plonów w Rokietnicy
30 sierpnia 2009 w parafii p.w. 
Chrystusa Króla Wszechświata 
w Rokietnicy odbyły się Dożyn-
ki Parafialne. 
Msza święta dziękczynna, rozpo-
częła się od uroczystego wprowa-
dzenia do świątyni przedstawi-
cieli władz Gminy oraz delegacji 
mieszkańców wsi: Rokietnica, 
Krzyszkowo, Napachanie. Na-
stępie ksiądz proboszcz Tadeusz 
Lorek dokonał poświęcenia te-
gorocznych plonów. W trakcie 
wygłoszonej homilii nawiązał 
wielokrotnie do zwyczajów prak-
tykowanych od pokoleń w trady-
cyjnych wsiach polskich - rów-
nież w jego rodzinnym domu, 
przypominając, iż dawniej bło-
gosławieństwo wyznaczało za-
równo początek, jak i koniec dnia 
pracy na roli. Ksiądz proboszcz 
wyraził nadzieję, że także współ-
cześnie żyjący parafianie związa-
ni na co dzień z rolnictwem będą 
potrafili kultywować tę jakże 
wspaniałą tradycję. 
Na zakończenie mszy świętej 
ksiądz proboszcz przekazał bo-

chen chleba, 
owoc tegorocz-
nych plonów, na 
ręce wójta gminy 
Rokietnica, pana 
Bartosza Dere-
cha, do sprawied-
liwego podziału 
między społecz-
ność gminną. 

Władze gminy 
Rokietnica reprezentowała prze-
wodnicząca rady, Teresa Bartol 
oraz wójt gminy Rokietnica Bar-
tosz Derech z małżonką. 
Starostami tegorocznych doży-
nek byli: 
• z miejscowości Rokietnica – 

pan Tadeusz Sadek, pani Bo-
gusława Rzepka i pani Krysty-
na Urbaniak;

• z miejscowości Krzyszkowo- 
pani Dorota Smolarkiewicz, 
pan Sławomir Wojciechowski, 
pan Marek Drozdowski;

• z miejscowości Napachanie - 
Joanna Biber, Kamila Sołty-
siak, Artur Przybył. K.M.

REFLEKSJE  
NA STRONIE…
Nasza Rokietnica, kiedyś wieś rol-
nicza, zmieniła się w „sypialnię 
Poznania”. Pozostały tylko nielicz-
ne gospodarstwa i to w zmienionej 
formie. Do historii przeszli ówcześ-
ni rolnicy i spółdzielnia produk-
cyjna. Niebawem nasze wnuki 
mieszkające na wsi będą znały tyl-
ko domowe pieski i kotki.
Dlatego ważne jest abyśmy umie-
li podtrzymywać tradycje narodo-
we, abyśmy przekazali to młode-
mu pokoleniu.
Moi rodzice byli od pokoleń od-
danymi ziemi rolnikami. Rozpo-
częcie pracy w polu wiosną było 
poprzedzone poświęceniem pól i 
prośbą o błogosławieństwo Boga. 
Coroczne zbiory były kończone do-
żynkami dziękczynnymi. Zwyczaj 
ten jest podtrzymywany do dziś 
przez następców. 
Z wielkim sentymentem wspomi-
nam pracę na roli, jakże różniącą 

się od dzisiejszej. Prace przy żni-
wach rozpoczynaliśmy o świcie. Oj-
ciec kosą obkaszał poletka obsia-
ne zbożem, po to, aby można było 
zboże skosić snopowiązałką. Mama 
„odbierała” skoszone zboże, a ja 
wiązałam snopy. Mniejsze polet-
ka były koszone „śmigłówką”, któ-
ra układała zboże na pokosy. Snopy 
trzeba było wiązać, a potem usta-

wiać je w kopy. Ważne było, by ro-
bić to umiejętnie, aby zboże szyb-
ko wyschło, a w czasie deszczu kopy 
nie zamokły. Sztuką było też ukła-
danie snopów na „drągach” (zakła-
danych na wóz w czasie żniw), aby 
taka fura nie wywróciła się. Snopy 
były składane częściowo w stodo-

łach, a większość w stogach, 
układanych w kształcie koła 
lub prostokąta. Stóg, aby nie 
zamókł, był układany w ten 
sposób, że na środku był za-
wsze stożek i wszystkie snopy 
były układane pod pewnym 
kątem, kłosami do góry. 
Kolejną ciężką pracą były omłoty. 
Potrzebny do tego był zespół lu-

dzi liczący do 15 osób. Rolnicy po-
magali sobie nawzajem przy omło-
tach. Prace przy żniwach, w długie 
upalne dni były niełatwe, ale nikt 
nie narzekał, bo cieszyły urodzaje, 
była satysfakcja, że nie zmarnował 
się chleb. Bochen chleba upieczo-
ny ze świeżych zbiorów smakował 

naprawdę inaczej. Zanim został on 
rozkrojony pochylano się nad nim, 
składając pocałunek i robiąc na 
nim znak krzyża. 
Może dzisiejsze pokolenie nie po-
trafi szanować kromki chleba dla-
tego, że nie jest mu znany trud pra-
cy, skropionej potem, włożonej 
po to, aby chleb, którego nierzad-
ko brakowało w polskich rodzi-
nach, znalazł się na stole. Braku-
je go również i dzisiaj, o czym nie 
wiemy albo nie chcemy wiedzieć. 
Przerażające jest to, że tak dużo 
chleba jest wyrzucane na śmietnik, 
bo nie ma co z nim zrobić.
Może warto pochylić się nad każdą 
kromką i tak łatwo go nie wyrzucać, 
dlatego tylko, że np. jest „wczorajszy”. 

K.M.

Bochen chleba upieczony ze świeżych zbiorów smakował na-
prawdę inaczej. Zanim został on rozkrojony pochylano się nad 
nim, składając pocałunek i robiąc na nim znak krzyża. 
Może dzisiejsze pokolenie nie potrafi szanować kromki chle-
ba, dlatego, że nie jest mu znany trud pracy, skropionej potem, 
włożonej po to, aby chleb, którego nierzadko brakowało w pol-
skich rodzinach, znalazł się na stole.

Do kraju tego, gdzie kruszynę chlebaPodnoszą z ziemi przez uszanowanieDla darów Nieba....
            Tęskno mi, Panie...

Cyprian Kamil Norwid
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Rok rocznie koniec sierpnia i po-
czątek września, to czas dożynek. 
Gospodarze, sadownicy i dział-
kowcy przynoszą do kościo-
łów wieńce, snopy zboża, owoce 
i zioła. Są one symbolem ich pra-
cy oraz trudu, jaki ponoszą co-
dziennie z myślą o tym, by niko-
mu na stole nigdy nie zabrakło 
chleba oraz wszelkich da-
rów ziemi.
Tak było rów-
nież 30 sierp-
nia br w Lu-
sowie na 
Dożynkach 
Parafialnych 
„U księdza za 
płotem”.
Uroczysta msza świę-
ta z tematycznym kazaniem po-
przedziła uroczystości na placu. 
Korowód dożynkowy zaprezen-
tował swoje wieńce zebranym 
przybyłym gościom oraz zapro-
szonym przedstawicielom władz 
gminnych, wojewódzkich i po-
wiatowych. Towarzyszył temu 
obrzęd dożynkowy „Wyzwolenie 
kosiarza” w wykonaniu zespołu 
ludowego LUSOWIACY. W po-

wietrzu czuć było woń pieczone-
go domowego ciasta, bigosu, gzi-
ku, kaszanki z pyrami, czerniny, 
żurku, barszczu i tego co dusza, a 
raczej żołądek zapragnie. Wszyst-
ko przygotowane przez miesz-
kańców poszczególnych miejsco-
wości, do nabycia za symboliczną 
złotówkę. Każda wieś – inne sto-

isko. Dużo kłosów, suszo-
nych kwiatów, jarzę-

biny, pękatych 
dyni i owoców. 
Stare komo-
dy, wersalki, 
wagi i sprzęty 
codziennego 

użytku z daw-
nych lat. Wszyst-

ko po to, by stworzyć 
specyficzny staropolski klimat.
Uroczystość uświetniły poka-
zy zespołów ludowych w ramach 
X Powiatowego Przeglądu Zespo-
łów Folklorystycznych. 
Mieszkańcom Kobylnik składam 
serdeczne podziękowania za wy-
siłek i czas jaki poświęcili na włą-
czenie się i uczestnictwo w tej im-
prezie.

Sylwia Kiejnich

DOŻYNKI U KSIĘDZA ZA PŁOTEM

23 sierpnia 2009 roku, to dla Ko-
bylnik dzień szczególny, zwią-
zany z otwarciem nowej drogi 
łączącej Kobylniki z Sadami. In-
westycja w całości sfinalizowa-
na została z budżetu gminy Tar-
nowo Podgórne. Jest wynikiem 
dobrze rozwijającej się współ-
pracy pomiędzy naszymi gmi-
nami na płaszczyźnie Stowarzy-
szenia „Dolina Samy”, w ramach 
inicjatywy LEADER, Międzyg-
minnej Unii Radnych (porozu-
mienia radnych czterech gmin: 
Kaźmierza, Rokietnicy, Sza-

motuł i Tarnowa Podgórnego) 
oraz wieloletniego współdziała-

nia mieszkańców sąsiadujących 
ze sobą miejscowości: Kobylnik 

i Sadów. Przecięcia wstęgi doko-
nali Wójtowie Gmin Rokietni-
ca i Tarnowo Podgórne. Po prze-
mówieniach i poświęceniu drogi 
przez Proboszcza Parafii w Luso-
wie wszyscy wspólnie bawili się 
na festynie przygotowanym z tej 
okazji przez mieszkańców Ko-
bylnik.
Serdecznie dziękuję wszystkim 
(a było ich wielu), którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej 
uroczystości. Mam nadzieję, że 
czuliście się Państwo dobrze w 
naszej kobylnickiej społeczności.

Sylwia Kiejnich

WIEŚCI Z KOBYLNIK Otwarcie drogi w Kobylnikach – 23 sierpnia 2003 r.
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Wakacyjne  
wspomnienia….
1 września we wszystkich szko-
łach zabrzmiał pierwszy dzwonek 
rozpoczynający nowy rok szkolny 
2009/2010. Z letniego wypoczyn-
ku w szkolne mury powrócili wy-
poczęci i uśmiechnięci ucznio-
wie. Czas wakacji pozostanie już 
tylko we wspomnieniach. Myślę, 
że dla mieszkańców Krzyszkowa 
będą to miłe chwile wspomnień. 
Lato powitaliśmy „Festynem Ro-
dzinnym”. Piękna słoneczna po-
goda umożliwiła wspólne grillo-
wanie w gronie najbliższych na 
„Pikniku na zielonej murawie”. 
Dziękuję bardzo za przybycie na 
piknik panu wójtowi Bartoszowi 
Derechowi, panu sekretarzowi 
Leszkowi Skrzypińskiemu, księ-
dzu proboszczowi Tadeuszowi 
Lorkowi, radnym naszej gminy, 
Komendantowi Straży Pożarnej 
wraz ze swą załogą oraz wszyst-
kim przybyłym gościom i miesz-
kańcom. 
Wystawa psów zainicjowana 
przez Zuzię i Sarę, wręczenie pu-
charów najpiękniejszym psom 
przez p. Śmidoda, wizyta „gości 
zza miedzy”, wybór prawdziwe-
go „szczona i dziewuchy”, poka-
zy strażaków to tylko nieliczne 
atrakcje tego wieczoru. Piknik 
zakończyła wspólna zabawa ta-
neczna do białego rana. Piknik 
mógł się odbyć dzięki wspaniałej 
grupie ludzi zaangażowanych w 
przygotowania oraz dzięki spon-
sorom. Wszystkim serdecznie 
dziękuję. 
Dziękuję p. Adam, p. Dorna, p. 
Grudzińskim, p. Jędroszyk, p. Je-
żewskim, p. Jakubowskim, p. Jan-
kowskiej, p. Koniecznej, p. Kret-

kowskim, p. A.L Kożuchowskim, 
p. K. M Lossy, p. Lajweber, p. W 
Muszyńskiej, p. Z Muszyńskie-
mu, p. G .M. Maćkowiak, p. K. D. 
Matysiak, p. Mańczak, p. Mich-
niewicz, p. D. D. Makowskim p. 
Nowakowskim, p. Nowak, p. St. 
Nawrockiemu, p. Piechockim, 
p. Pluta, p. Ryster, p. Rajc, p. D. 
T. Smolarkiewicz, p. Stróżyk, p. 
G. Sołtysiak, p. Śliwińskim, p. 
J. Świerkiel, p. Śmidoda, p. D.T. 
Sołtysiak p. M.Turowskiemu, p. 
K. Tomczak, p. E. Wierzbickie-
mu, p. Warkockim, oraz przed-
stawicielowi firmy Coca – Cola.
W czasie wakacji odbył się rajd 
rowerowy do Kobylnik. Dzięku-
jemy za wspaniałą gościnność 
pani S.Kiejnich, Sołtysowi oraz 
mieszkańcom Kobylnik. 
W wakacyjne popołudnie roze-
grano mecz towarzyski z druży-
ną z Mrowina i Cerkwicy. Spot-
kanie zakończono wspólnym 
grillowaniem. Serdecznie dzię-
kujemy reprezentacji Mrowina i 
Cerkwicy za przybycie. Wakacje 
młodzież pożegnała podczas za-
bawy dyskotekowej. 
W czasie sierpniowych wieczorów 
trwały przygotowania do impre-
zy plenerowej „Rumpuć”. Każdy 
mieszkaniec mógł zaprezentować 
swój talent artystyczny, kulinar-
ny czy organizacyjny. Okazało 
się, że w Krzyszkowie mieszka-
ją artystki pani Maria Wojcie-
chowska, która wyszywa piękne 
obrazy, a pani Barbara Bukie-
wicz pięknie maluje. Myślę, że w 
sołectwie jest jeszcze wiele ukry-
tych talentów, które niebawem 
będziemy mogli poznać. Swym 
talentem kulinarnym przygoto-
wując smaczne potrawy zauro-
czyły nas 

p. M. Adam, p. H. Broda, p. H. 
Drozdowska, p. Z.Jankowska, p. 
G. Maćkowiak, p. A. Mańczak, p. 
W. Muszyńska, p. G. Nowaczyk, 
p. B. Rajc, p. D. Smolarkiewicz, p. 
J. Pluta. Serdecznie dziękuję. 
Ciasta domowe, pasztet z kró-
lika, chleb ze smalcem i ogór-
kiem, smażone pyry z kwaśnym 
mlekiem to dania, które poleca-
liśmy naszym gościom. Najwięk-
szą atrakcją był gzik, smażony 
ser oraz masło prosto z kierzyn-
ki. Potrawy te zostały wyko-
nane domowym sposobem bez 
żadnych konserwantów przez 
jedną z najstarszych mieszka-
nek Krzyszkowa panią Weroni-
kę Szaroleta. Postawa najstar-
szej gospodyni naszego sołectwa 
jest świadectwem tego, że w każ-
dym wieku można angażować 
się w życie społeczne. Serdecznie 
pani dziękujemy. Mimo deszczu 
i chłodu sprzedaż potraw dziel-
nie prowadziły nasze panie Z. 
Jankowska, B. Rajc, A. Mańczak, 
D. Smolarkiewicz, B. Klocek, M. 
Adam, M. Szymanowska. Ser-
decznie dziękuję.
Również grono mężczyzn zaan-
gażowanych w przygotowania do 
imprezy „Rumpuć” było liczne. 
Serdecznie dziękuję p. R. Gosz-
czyńskiemu za przygotowanie 
plakatu przedstawiającego „bo-
gactwo” naszego sołectwa oraz 
wykonanie nadruków reklamo-
wych. Pan P. Łakomy obdarował 
nas chlebem, a p. S. Wojciechow-
ski i p. K. Jakubowski obdarowa-
li nas mlekiem z którego zostały 
wykonane przetwory mleczne, p. 
Fajfer dostarczył smaczne owo-
ce, a p. St. Nawrocki podarował 
r o ś l i n y 

zdobiące nasze stoisko. O każdej 
porze dnia i nocy swym trans-
portem służył nam p. R. Mań-
czak. Przy montażu naszego 
stoiska dzielnie pracowali p. Z. 
Muszyński, J. Rajc, K. Jakubow-
ski, J. Fejfer M.P Chojnaccy. Pan 
E. Kubiak wspomógł nas finanso-
wo. Brawo dla mężczyzn.
Wszystkim osobom, które w ja-
kikolwiek sposób zaangażowały 
się w przygotowania do imprezy 
plenerowej „Rumpuć” serdecz-
nie dziękuję. Był to czas wspól-
nej zabawy w gronie przyjaciół 
i najbliższych przy jednoczesnej 
promocji naszego sołectwa. Było 
to również kolejne doświadcze-
nie życiowe dla nas wszystkich. 
Dziękuję i zapraszam do dalszej 
współpracy.
Wszystkim uczniom w nowym 
roku szkolnym życzę samych 
sukcesów w nauce, a rodzicom 
zadowolenia ze swych pociech. 

Sołtys
Maria Chojnacka 

Wieści z Krzyszkowa
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Wieści z Mrowina

Wieści z Kiekrza

Zarejestrowane w 2005 roku. Cele 
statutowe to: ekologia, ochrona 
wód, flory i fauny jeziora i jego 
bezpośredniego otoczenia, tak-
że upowszechnianie wiedzy eko-
logicznej wśród dorosłych i mło-
dzieży. 
Jak co roku wiosną wykonaliśmy 
szereg prac porządkowych na te-
renach przyległych do jeziora. 
Zamiłowanie naszych ziomków 
do pozostawienia po sobie czy-
stości podczas spacerów jest nie-

stety w dalszym ciągu niezisz-
czalnym marzeniem.
11. lipca odbyła się IV edycja 
Wędkowani, imprezy integracyj-
nej o charakterze rodzinnym.
Panowie wybrali się łódkami na 
ryby, panie zaś przy kawie inte-
growały się. Po powrocie z ło-
wów krótkie podsumowanie, 
wręczenie pucharów i dyplomów 
pamiątkowych. Zwycięzcą IV. 
Wędkomani został kol. Zdzisław 
Galas. Wspólna kolacja i integra-

cji ciąg dalszy do późnych godzin 
wieczornych.
8. sierpnia nocne zawody wędkar-
skie o puchar przechodni prezesa 
kol. Mirosława Pancerzyńskiego. 
Wpierw jednak jak zwykle sprzą-
tanie „naszego rewiru” czyli dzi-
kiej plaży (Michałkowo), wieczo-
rem wyjazd łódkami na łowisko. 
Mimo, iż w tym roku ryba „coś 
nie bierze” sukcesy były. Rywali-
zację wygrał kol. Rafał Zieliński. 
Część towarzyska była jak zwy-

kle w siedzibie Stowarzyszenia 
na przystani MŻKS. Członkowie 
Stowarzyszenia już przygotowują 
się do udziału w corocznej akcji 
Sprzątania Świata. A będzie znów 
co sprzątać.
Nam nie ciężko, sił na razie do-
statek, choć czasem odnosimy 
wrażenie, że naszą pracę można 
by porównać do syzyfowej
Ps. O naszej pracy pisano w Nasz 
Kiekrz nr 9/141 (autor Andrzej 
Fiszer).

Andrzej Deckert  
– członek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Jeziora Kierskiego - Fregata Kiekrz

W sobotę 25 lipca 2009 r., podczas 
uroczystości zorganizowanej w 
Klubie Sołeckim Mrowino-Cere-
kwica, nastąpiło przekazanie do-
kumentów i kluczyków do wozu 
strażackiego ratownictwa me-
dyczno-technicznego, który od 
tej pory wspomagać będzie dzia-
łania druhów z Jednostki OSP w 
Mrowinie. W gronie jej członków 
troje ukończyło kurs ratownictwa 
medycznego w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy. Wyposa-
żony w torbę medyczną PSPR-1 
oraz nosze wóz strażacki umoż-
liwi udzielenie pierwszej pomo-

cy poszkodowanym w wypad-
kach jeszcze przed przybyciem 
na miejsce pogotowia ratunko-
wego, co w przypadku bezpo-
średniego zagrożenia życia jest 
niejednokrotnie czynnikiem de-
cydującym. 
Zakup samochodu marki „Żuk” 
z Jednostki OSP w Chludowie nie 
byłby możliwy bez osobistego za-
angażowania i starań samych 
strażaków z Jednostki w Mro-
winie, a zwłaszcza druha Łuka-
sza Dolacińskiego oraz pomo-
cy sponsorskiej Pana Mirosława 
Antczaka – Prezesa Zakładu 

Drogowego WAAB, który wraz 
z Wójtem Gminy Rokietnica Bar-
toszem Derechem, był gościem 
honorowym strażaków.
Pojazd, w dzień patrona wszyst-
kich kierowców – świętego Krzysz-
tofa, został poświęcony przez Pro-
boszcza Parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Cerekwicy, 
księdza Krzysztofa Młynarczyka 

– przyjaciela i dobrego ducha Jed-
nostki OSP w Mrowinie.
Po podziękowaniach, gratulacjach, 
próbie „bojowej” strażackiej syreny 
i zamontowanych w wozie megafo-
nów, na poczęstunek i przyjaciel-
ską rozmowę zaprosiła wszystkich 
obecnych, Sołtys wsi Mrowino – 
Cerekwica, Róża Lubka.

D.P.

Przekazanie samochodu ratownictwa medyczno-technicznego dla Jednostki OSP w Mrowinie
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Wieści z Żydowa

Dożynki parafialne, parafii 
Żydowo w tym roku odbyły się 
dn.05.09.2009r. w miejscowości 
Lulin. Uroczysta Msza św. Dzięk-
czynna została odprawiona przez 
proboszcza ks. M. Kina przy oł-
tarzu polowym usytuowanym na 
terenie boiska sportowego.
W uroczystej mszy brali udział 
parafianie ze wsi Żydowo, Ro-
stworowo, Przecław, Lulin, Luli-
nek, Sępno, Zielątkowo.
Dożynki jak wiemy są okazją do 
podziękowania za plony oraz za 
całoroczny trud pracy na roli, sa-
dach, działkach, ogródkach przy-
domowych.
Delegacje poszczególnych wsi 
przyniosły przed ołtarz pięk-
nie wieńce dożynkowe misternie 
wykonanie w hołdzie i wdzięcz-
ności stwórcy. Proboszcz ks. M. 
Kina podziękował rolnikom za 
ich twórczą pracę na roli, bez któ-
rej nie byłoby codziennego chle-
ba, chleba do którego od wieków 
był ogromny szacunek, a w la-

tach klęsk, nieurodzaju był gwa-
rantem przeżycia.
Dlatego tak ważne jest, aby to 
piękne Święto mieszkańców wsi 
przetrwało i nie zniknęło z na-
szej tradycji. 
Po odprawionej mszy św. para-
fianie udali się na boisko, gdzie 
odbył się festyn dożynkowy po-
łączony z zabawą taneczną. Przy 
poszczególnych stoiskach, któ-
re wystawiała każda wieś, moż-
na było przysiąść, posilić się oraz 
porozmawiać przy kawie. Wie-
czorem rozpoczęły się tańce, za-
bawa była wyśmienita i trwała do 
późnych godzin.
Podziękowanie za zorganizo-
wanie święta plonów dla :
• Proboszcza ks. M. Kina 
• Delegacji sołectwa Żydowo – 
Rostworowo p. G. Dworek, p. L. 
Spochaczyka, p. T. Świderskiego
• Rady Sołeckiej 
• Pań z Koła Gospodyń
• Wszystkim mieszkańcom so-
łectwa, którzy aktywnie włączyli 

Wieści z Rokietnicy

Podziękowanie
Sołtys Sołectw Rokietnica dzię-
kuje wszystkim osobom, któ-
re reprezentowały Sołectwo na 
imprezie „Rokietnica zaprasza 
Wielkopolan na rumpuć” dnia 5 
września br.
Dziękuję:
• Paniom z Klubu Kobiet Ak-
tywnych za ogromny wkład pra-
cy włożony w przygotowanie 
i prowadzenie stoiska;
• Paniom prowadzącym stoisko 
z rękodziełem;
• Panu Tadeuszowi Czerniejew-
skiemu za prowadzenie konkur-

sów plastycznych i ufundowanie 
nagród;
• Panu Szczepanowi Tylkow-
skiemu z Koła Wędkarskiego nr 
118 „Sterlet” za zorganizowa-
nie i przeprowadzenie konkursu 
wędkarskiego;
• Państwu Krystynie i Jerzemu 
Bangierom za przygotowanie fi-
gurek z wosku pszczelego oraz 
prezentację pszczół i produktów  
pszczelich.
• Dziękuję Wszystkim Osobom, 
które pomogły w przygotowaniu 
i wyposażeniu stoiska Sołectwa 
Rokietnica.

Józef Fudala - sołtys

W II–ej edycji „Rokietnickiego 
rumpuciu” Sołectwo Żydowo – 
Rostworowo reprezentowały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
rada sołecka, które serwowały 
gościom takie specjały jak: go-
lonki z kapustą oraz pieczone 
podlewane piwem z dodatkiem 
surówki warzywnej.
Oprócz dań mięsnych można 
było skosztować babkę ziemnia-
czaną ze skwarkami tzw. kartofla 
(składniki i przepis podobny jak 
na placki ziemniaczane zw. plin-
dzami). Kto nie jadł niech spróbu-
je, bardzo pyszna potrawa (prze-
pis p. Krysi Dziedzic z Żydowa).
Nie obyło się bez całej gamy pla-
cków podawanych do kawy, 

w których panie się specjalizu-
ją. W przygotowanie imprezy ak-
tywnie włączyła się rada sołecka.
Za wystrój i przygotowanie stosi-
ka podziękowania należą się:
paniom: K. Dziedzic, J. Spocha-
czyk, G. Wiśniewskiej, E. Wen-
cka, J. Piwowarczyk, G. Dworek, 
E. Mazurek, E. Skotarczak (z Ko-
ła Gospodyń)
radzie sołeckiej: p. M. Fiksa, 
R. Wasiewiczowi, B. Słomianow-
skiemu, J. Spochaczyk 
sympatykom Koła: p. L. Spo-
chaczykowi, L. Wiśniewskiemu, 
T. Skotarczakowi, P. Hałasowi, 
R. Wasiewiczowi, Zb. Dworek, 
W. Mazurkowi, D. Antkowiak. 

Radny Wojciech Mazurek

Sołectwo Żydowo-Rostworowo na „Rumpuciu”

się w przygotowanie uroczystości.
• Szczególnie p. Romanowi Wa-
siewiczowi, który zapewnił trans-
port wyposażenia oraz p. Toma-
szowi Świderskiemu, Romanowi 

Bajonowi właścicielom gospo-
darstwa rolnego w Żydowie, któ-
rzy wsparli materialnie uroczy-
stości dożynkowe

Radny Wojciech Mazurek 
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Wieści z Przybrody

Wszystkim, którzy 
okazali wielkie serce 
odpowiadając na apel w 
sprawie poszukiwania 
dawcy szpiku dla naszej 
córki Dominiki składa-
my wyrazy wdzięczno-
ści, jednocześnie mając 
nadzieję, że wśród ko-
lejnych zgłaszających 
się osób znajdzie się 
dawca szpiku. 

Rodzice Dominiki
Edyta i Józef Gawronowie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy
zaprasza na 

Inaugurację Roku Kulturalnego
która odbędzie się

w Pałacu Zespołu Szkół w Rokietnicy
dnia 2 października 2009 roku o godzinie 19.00

W programie:
Koncert Muzyki Klezmerskiej

w wykonaniu Zespołu „Shalom”

GOK zaproszenia.indd   2 2009-09-07   13:03:04

CZAS PODZIĘKOWAŃ
Sierpień i wrzesień to taki czas, 
w którym stajemy przed ołta-
rzami, pomnikami i ludźmi, by 
podziękować. Dziękujemy pod-
czas dożynek za plony i dziękuje-
my za wrześniową walkę naszym 
żołnierzom, ale dziękujemy tak-
że zwykłym ludziom za okazaną 
pomoc czy wsparcie.
23 sierpnia odbyły się w Cerekwi-
cy Dożynki Parafialne połączo-
ne z otwarciem wystawy o krzy-
żu. Piękny zwyczaj wicia wieńca 
podtrzymuje w Przybrodzie ro-
dzina Kurczewskich.

Zbieranie zbóż, kwiatów oraz wa-
rzyw do wieńca zajmuje im kilka 
tygodni, a później potrzeba jesz-
cze paru dni, by z wszystkich tych 
materiałów przygotować małe 
dzieło sztuki. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że nie jest to zwykła 
czynność ale niemal praca arty-
styczna. Tradycyjnie wieniec do-
żynkowy od mieszkańców Przy-
brody na ołtarzu złożyli Marzena 
Kurczewska i Janusz Skrodzki. 
Wielu wzruszeń, cennej wiedzy 
i wrażeń estetycznych dostarczy-
li nam przy tej samej uroczysto-
ści autorzy wystawy o krzyżu: K. 
Fryś (Przybroda), T. Flieger (Ce-
rekwica) i M. Lasecka (Pamiąt-

kowo). Na wysta-
wie można było 
obejrzeć fotogra-
fie wszystkich pa-
rafialnych krzyży, 
poznać wszelkie-
go rodzaju jego od-
miany oraz funk-
cje użytkowe. Za 
wieniec i wystawę 
dziękujemy.
Minął zaledwie ty-
dzień, a staliśmy 
wspólnie na Starym 
Cmentarzu w Cere-
kwicy, by podzię-
kować wszystkim 
tym, którzy odda-
li życie w obronie naszej ojczyzny 
i pomodlić się za tych, którzy stali 
się niewinnymi ofiarami zbrodni 
faszystowskiej i stalinowskiej.

To, że spotykamy się w tym sa-
mym miejscu 3 Maja, 1 września, 
11 listopada, to nie jest kwestia 
okrągłych rocznic, to kwestia pa-
mięci i przyzwoitości. Za kolejną 
mszę za ojczyznę dziękujemy.

Ostatnim wydarzeniem, w któ-
rym uczestniczyliśmy jako 
mieszkańcy Przybrody, była II 
edycja imprezy plenerowej: „Ro-
kietnica zaprasza Wielkopolan 
na rumpuć”. Z każdego punktu 
widzenia okazała się dla nas lep-
sza niż ubiegłoroczna. Z punktu 
widzenia społecznego, zaangażo-
wało się w jej przygotowanie wię-
cej mieszkańców, niż rok temu. 
Z punktu widzenia organizacyj-
nego, byliśmy sprawniejsi, bo wie-
dzieliśmy co nas czeka. Z punktu 
widzenia ekonomicznego, osiąg-
nęliśmy więcej, niż zakładaliśmy. 
Przygotowanie stoiska na rum-
puć, to w Przybrodzie przedsię-
wzięcie prawie rodzinne - żony 

odpowiedzialne są za przygoto-
wanie zapraw, mężowie i synowie 
za transport i prace techniczne. 
Dziękuję zatem całym rodzinom: 
Białków, Brandyków, Dobro-
chowskich, Kędziorów, Kurczew-
skich, Skrodzkich za to, że wspie-
rają naszą wieś i przyczyniają się 
do budowania jej wizerunku na 
zewnątrz. Dziękuję także indy-
widualnym osobom, które zaan-
gażowały się w tworzenie stoiska: 
K. Dolacińska, R. Jankowiak, A. 
Kałuziak, G. Kryk, L. Mendel, B. 
Palacz, M. Pietrzak, L. Zawodni. 
Moi najbliżsi wiedzą, że bez ich 
wsparcia, wiele przedsięwzięć by-
łoby trudno realizować. 

Magdalena Jujeczka
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W dniach 21-23 sierpnia odbyło się 
spotkanie szkoleniowe w Żerkowie 
dla Wielkopolskich LGD pod ha-
słem: „Wielkopolska w Sieci”. Ce-
lem działania  w sieci jest wymiana 
informacji i podejmowanie szerokiej 
współpracy podmiotów zaintereso-
wanych rozwojem obszarów wiej-
skich, a także inicjowanie i ułatwie-
nie kontaktów międzysektorowych 
i międzynarodowych, promowanie 
dobrych praktyk, wymiana wiedzy 
i doświadczeń pomiędzy uczestni-
kami sieci. 

Podczas 3-dniowego szkolenia wiel-
kopolskie LGD prezentowały swoje 
osiągnięcia, wymieniały doświad-
czenia i dzieliły się planami na przy-
szłość w ramach działania „współ-
praca, a nie konkurencja”. Odbyły się 
również podróże studyjne  – zwie-
dzanie obiektów zrealizowanych 
z wykorzystaniem funduszy Unii 
Europejskiej ze wskazaniem poten-
cjału turystycznego Wielkopolski – 
rzeka Warta jako element Wielkiej 
Pętli Wielkopolski – sprzyjających 
współpracy LGD.

Uczestnicy z ponad 20 
grup rozjechali się do do-
mów po podjęciu decyzji 
o przystąpieniu do sieci, 
którą zamierzają wkrót-
ce wspólnie stworzyć, by 
jeszcze lepiej i sprawniej 
realizować zadania zwią-
zane z rozwojem obsza-
rów wiejskich w całej 
Wielkopolsce.
Stowarzyszenie LGD Do-
lina Samy brało również 
udział 5 września w Rokietnickim 
RUMPUCIU. Stoisko przygotowane 
przez Zarząd Stowarzyszenia miało 

na celu przybliżenie mieszkańcom 
gminy Rokietnica możliwości sko-
rzystania z funduszy unijnych, jakie 
Stowarzyszenie uzyskało w ramach 
programu Unii Europejskiej LEA-
DER na lata 2007-2013.
Istotna jest przede wszystkim świa-
domość społeczeństwa – kiedy i jak 
po te fundusze sięgnąć. Tak samo 
ważne jak pieniądze, jest również 
znalezienie pomysłu, który spra-
wi, że ludzie utożsamią się ze swo-
ją małą ojczyzną, będą chcieli w niej 
żyć i pracować. Pomysły te wpływają 
na inny sposób organizacji lokalnej 
społeczności – nowoczesny, wolny 
od uprzedzeń i otwarty na nową ja-
kość. W osiągnięciu tych zamierzeń 
pomaga właśnie Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, w ramach 
którego Lokalne Grupy Działania 
będą udzielały wsparcia finanso-
wego na swoich terenach. 

Zarząd Stowarzyszenia

Informacje Stowarzyszenia LGD Dolina Samy

KOMUNIKATY OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKIETNICY
I. Złóż wniosek o dodatek do zasiłku rodzinne-
go z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok 
szkolny 2009/2010 do dnia 31.10.2009 r.
Podstawa prawna: art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 139, poz. 992 ze zmianami) – wniosek o wypłatę do-
datku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, 
w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie 
przedszkolne.

II. Terminy wypłaty świadczeń 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami w okresie od dnia 01 października do dnia 30 
listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 31 grudnia.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 139, poz. 992 ze zmianami).

III. Komunikat w sprawie weryfikacji wysokości 
świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2009r.
Weryfikacja powyższych kwot została określona w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby 
uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o za-
siłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 
Nr 129, poz. 1058).
Przyjęto następujące ustalenia: 

• wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do 
świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie, 

• podwyższa się od 01 listopada 2009r. kwotę zasiłku 
rodzinnego do wysokości miesięcznie: 
- 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 
- 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 lat, 
- 98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończe-

nia 24 lat. 
• podwyższa się od 01 listopada 2009r. kwotę świadcze-

nia pielęgnacyjnego do wysokości 520 zł miesięcznie. 
• na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków 

do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

IV. Komunikat w sprawie zmian zasad przyzna-
wania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka.
Od 01 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazo-
wą zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również 
o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 
wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opie-
ką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży 
do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki 
medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyż-
szy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka 
i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. 
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski 
o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu urodzenia dziecka przed 01 listopada 2009r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 06 
grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008r. 
Nr 237, poz. 1654).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
 Rafał Michalski

Z życia Świetlicy Socjoterapeutycznej 
„Promyczki”
Tradycyjnie od września wznowione zostały zajęcia prowadzonej 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świetlicy „Promyczki”, któ-
ra mieści się w salkach katechetycznych należących do parafii 
Chrystusa Króla w Rokietnicy. Główne kierunki pracy świetlicy 
to: opiekuńczo – wychowawczy, profilaktyczny i socjoterapeu-
tyczny. Efektem długofalowej pracy z dziećmi powinno być wy-
równywanie deficytów szkolnych, emocjonalnych, nabycie umie-
jętności radzenia w trudnych sytuacjach życia rodzinnego oraz 
prawidłowe relacje w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. 
Praca Świetlicy oparta jest o ramowy plan, w którym przewi-
dziano czas na poszczególne zajęcia:
• zajęcia dowolne, w ramach, których realizowane są zabawy 
dowolne z dziećmi, zajęcia tematyczne: np. kulinarne, plastycz-
ne, techniczne, fotograficzne, zajęcia z komputerem, populary-
zacja tekstów literackich, zabawy tematyczne: konstrukcyjne, 
ruchowe, dydaktyczne, oglądanie filmów, kawiarenka interneto-
wa oraz zajęcia ściśle profilaktyczne i socjoterapeutyczne;
• pracę indywidualną z dziećmi, która obejmuje: wyrównanie 
braków na poziomie wiedzy szkolnej,
• rozmowy indywidualne z dziećmi;
• posiłki;
• zajęcia sportowe i rekreacyjne: wyjazdy na basen – zabawy 
w wodzie, jazda na rolkach, gra w bilard, spacery i wycieczki.
W tym roku szkolnym w ramach wyrównania braków wiedzy 
z zakresu j. angielskiego zajęcia z dziećmi w ramach wolonta-
riatu będą prowadzone przez firmę Kursy Językowe talk2me, 
Rokietnica ul. Cedrowa 5.
Przypominamy, że nabór do Świetlicy nie jest otwarty. Dzieci 
do Świetlicy zgłaszają za zgodą rodziców, wychowawcy szkolni, 
pracownicy socjalni, kuratorzy szkolni, radni gminy, sołtysi.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Rafał Michalski

Zapraszamy na naszą stronę: www.opsrokietnica.pl
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W dniu 27 sierpnia 2009 r. został 
rozstrzygnięty Konkurs Fotogra-
ficzny „Zielono mi czyli wakacje 
z przyrodą”, zorganizowany pod 
patronatem wójta gminy Rokiet-
nica. Komisja konkursowa, której 
przewodniczył Bartosz Derech, 
oceniła 15 prac konkursowych. 
Podstawą werdyktu była zgod-
ność nadesłanych fotografii z te-
matyką konkursu, ich wartość 
dokumentacyjna oraz artystycz-
na. Przypomnijmy, że założeniem 
zorganizowanych już po raz dru-
gi przez Urząd Gminy w Rokiet-
nicy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Rokietnicy, zmagań fotogra-
fów amatorów, była dokumenta-
cyjna i artystyczna prezentacja 
walorów przyrodniczych i tury-

stycznych Polski, 

ze szczególnym wyróż-
nieniem Wielkopolski 
i Gminy Rokietnica. Ko-
misja konkursowa zwra-
cała uwagę na stopień 
uwrażliwienia autorów 
zdjęć na otaczającą przy-
rodę i piękno rodzimego 
krajobrazu, interpretację 
życia codziennego w kon-
tekście związków z naturą, 
fotograficzny kunszt i umiejęt-
ność „podglądania” przyrody.
Każdy z członków ośmioosobo-
wego jury mógł przyznać jeden 
punkt najlepszej jego zdaniem 
pracy. Decyzję podjąć było nie-
zwykle trudno, bowiem wszyst-
kie nadesłane fotografie były 
na bardzo wysokim poziomie. 
Po wnikliwej analizie czterech 

członków komisji przy-
znało pierwsze miejsce 
Pani Katarzynie Głowa-
ckiej z Mrowina, nota bene 
ubiegłorocznej zwycięż-
czyni konkursu, za pracę 
„Zmierzch dnia, zmierzch 
życia”. Pozostałe cztery gło-
sy przypadły:

• Panu Marcinowi Dembe-
ckiemu z Rokietnicy za trzy 
prace: „Sierpień zbożem 
pachnący”, „Lśniące pro-
mienie słońca na kolorowych 
skrzydłach motyla oraz „Zło-
ta kula nad wodami” – każ-
da praca po 1 punkcie 

• oraz Pani Małgorzacie Górz-
nej z Mrowina, której praca 
pt.: „W krainie soczystości” 
także otrzymała 1 punkt.

Ostatecznie werdyktem komisji 
konkursowej przyznano:

• 1 miejsce Pani Katarzy-
nie Głowackiej z Mrowi-
na za pracę „Zmierzch dnia, 
zmierz życia”;

• 2 miejsce Panu Marcinowi 

Dembeckie-
mu z Rokietnicy za pracę 
„Sierpień zbożem pachnący”;

• 3 miejsce Pani Małgorzacie 
Górznej z Mrowina za pracę 
„W krainie soczystości”.

Specjalne wyróżnienie komisja 
postanowiła przyznać Panu Mar-
cinowi Dembeckiemu, którego 
wszystkie trzy prace otrzymały 
po jednym punkcie.
Wręczenie nagród laureatom 
i wszystkim pozostałym uczest-
nikom tegorocznej edycji kon-
kursu fotograficznego, nastąpi-
ło podczas imprezy plenerowej 
„Rokietnica zaprasza Wielkopo-
lan na rumpuć” w dniu 5 wrześ-
nia 2009 r. o godzinie 17.45 na 
scenie głównej.

Konkurs Fotograficzny „Zielono mi czyli wakacje z przyrodą” – rozstrzygnięty

Z serca  
do serca...
„Polska rodziną stała i stoi”

Tradycyjna wartość polskiej rodziny od lat 
była dla mnie powodem do dumy w rozmowach 
z cudzoziemcami. Wobec ich ubolewania nad 
polską biedą z jednej strony a zachwytami nad 
poziomem gospodarki i wysokim standardem 
życia mieszkańców Zachodu z drugiej, wyta-
czałam niezmiennie i wciąż argument, nad któ-
rym – zapewniam – wszyscy rozmówcy schylali 
głowy: Polska rodziną stoi i to jest jej narodowy 
atut!

Nie omieszkałam przy tym ubolewać nad 
tragicznym stanem rodzin zachodniej Europy, 
których standard życia przewyższa wprawdzie 
niebotycznie nasz rodzinny, ale np. co drugie 
małżeństwo niemieckie się rozwodzi, w Holan-
dii wzrasta liczba tzw. „key-children” (dzieci po-
zbawione opieki z kluczami od domu na szyi), a 
nawet w katolickich Włoszech drastycznie spada 

liczba narodzin. Pragnęłam, jedynie dawać od-
pór twierdzeniom, iż dobrobyt materialny idzie 
w parze z rozwojem społecznym – a wręcz od-
wrotnie: społeczeństwa o wysokim standardzie 
życia często zamiast postępu popadają w natu-
ralny niebyt, czyli po prostu wymierają. Zresz-
tą to nic nowego. Historia odnotowała już nie-

jeden taki przypadek, a perwersja luksusowego 
życia symbolicznych mieszkańców Babilonii i 
starożytnego Rzymu doprowadziła te państwa 
do całkowitej degrengolady gospodarczej i spo-
łecznej, do upadku państwowości w ogóle pozo-

stawiając po sobie jeno spuścizny w postaci za-
stygłych w wulkanicznej lawie Pomopejów czy 
resztek Koloseum… 

Do jakiej degrengolady rodziny doprowa-
dziła luksusowa konsumpcja dowiemy się oglą-
dając film „Postęp po szwedzku” zamieszczo-
ny na portalu YouTube. Przerażające studium 
współczesnej rodziny szwedzkiej, a raczej tego, 
co z niej zostało i to w państwie nazywanym 
„schroniskiem uciśnionych z całego świata”. 
Film odsłania fakty, wobec których żaden czło-
wiek nie powinien pozostać obojętny: 70 proc. 
szwedzkich gospodarstw domowych to gospo-
darstwa jednoosobowe, a komentator bezpardo-
nowo dodaje, iż widoczne w tym społeczeństwie 
wyobcowanie jest wynikiem zamierzonej poli-
tyki partii socjaldemokratów. Niektóre ugrupo-
wania polityczne nawołują wręcz do związków 
poligamicznych! Na 38 tys. zawieranych związ-
ków (niekoniecznie heteroseksualnych!) aż w 31 
tys. dochodzi do rozwodów. Pojawiła się funkcja 
tzw. plastikowych rodziców czyli ojczymów, ma-
coch opiekujących się dziećmi z własnych oraz 
uprzednio zawartych i rozwiedzionych.

Do tej zatrważającej sytuacji przyczyniają 
się również niczym nieuzasadnione i nader tok-
syczne ingerencje władz  w wewnętrzne sprawy 
rodziny. W 1979 r. wprowadzono zakaz klapsów 
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Z pielgrzymką w Gostyniu

W dniu 3 czerwca 2009 r. członkowie Stowarzy-
szenia „Pod Kasztanem” odbyli autokarową piel-
grzymkę do Sanktuarium w Gostyniu. Było to już 
VIII spotkanie zorganizowane dla tej grupy wie-
kowej w tym miejscu. Nasi Seniorzy dopiero dru-
gi raz  brali udział w tej corocznej uroczystości ,ale 
postanowili wpisać ją już na stałe do swego kalen-
darza. Pielgrzymi podziękowali przed obliczem 
Świętogórskiej Pani za otrzymane łaski i poprosili 
o opiekę na dalszą jesień życia. Po przeżyciach du-
chowych, nastąpiła zaplanowana przerwa przed 
koncertem. Poczęstowani zostaliśmy ciepłą stra-
wą z przykościelnej kuchni polowej. Były ciepłe 
kiełbaski z bułką, kawa i herbata do wyboru. Po 
posiłku, pielgrzymi zajęli dogodne miejsca przed 
sceną, na której odbywały się występy zespołów 
artystycznych. Miłą niespodziankę zgotował nam 
występ naszych sąsiadów z Kaźmierza, który roz-
bawił całą widownię. Pogoda próbowała trochę 
zepsuć plenerowe święto, ale siła rozśpiewanych 
zespołów i zgromadzonej publiczności rozpędzi-
ła złowrogie chmury i w ten sposób zaliczyliśmy 
wszystkie  występy. Około. 17.30 wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. Warto było te kilkanaście godzin 
poświęcić dla ducha i kultury.

Pielgrzym

Lipcowa majówka

W dniu 04 lipca 2009r. zorganizowaliśmy spot-
kanie naszych członków pod nazwą, „Majówka w 
lipcu”. Można zadać pytanie dlaczego, „Majówka 
w lipcu” . Tradycyjnie spotykamy się w maju przy 
ognisku pieczonej kiełbasce i słodkim. W tym 
roku wypełniony kalendarz imprez nie pozwolił  
takiego spotkania zorganizować, mogło się to od-
być dopiero w lipcu -  stąd nazwa. Dzięki pomocy 
naszych sympatyków p. Dolaty i p.Wilcząba, któ-
rzy dostarczyli drewno, płomienie ogniska mo-
gły nam towarzyszyć do późnych godzin wieczor-
nych. Na to spotkanie zaprosiliśmy przyjaciół ze 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów z Czapór –
Wiórka, mieliśmy okazję do wymiany poglądów 
i doświadczeń w prowadzeniu naszej działalności. 
Aura sprzyjała nam do momentu kiedy chcieliśmy 
upiec kiełbaski i skonsumować dania przygotowa-
ne przez nasze koleżanki - burza była krótka, ale 
gwałtowna i narobiła nam trochę bałaganu, bu-
rząc przygotowane namioty i ognisko. Ale z taki-
mi trudnościami nasi panowie też sobie poradzi-
li tym bardziej, że słoneczko pięknie zaświeciło 
wprowadzając radość i dobry nastrój, który po-
zwolił bawić się aż do zmroku. 

BN

Zlot Emerytów w Krzykosach

02 sierpnia 2009r. to nasz kolejny wyjazd do Krzy-
kos na VIII zlot emerytów, a nasz III. Jego atrakcją 
jest przegląd zespołów, chórów, kabaretów oraz 
indywidualnych występów. Pojechaliśmy tam za-
prezentować i skontrolować nasze możliwości, 
trzeba przyznać, że na tym tle nasza „grupa śpie-
wająca nie musiała się wstydzić. Zaśpiewaliśmy 
trzy piosenki. Nie trzeba profesjonalnych zespo-
łów, bo przy śpiewie można się zabawić i to dobrze 
– udowodnili to nasi seniorzy. Kulminacyjnym 
punktem była loteria, wyczekiwana w wielkim na-
pięciu. A nagrody to rower, podkaszarka, piła do 
krzewów i wiele innych ciekawych niespodzianek. 
Z naszej grupy „szczęśliwcem” okazała się kol. 
Krystyna Gotowała. Okres wakacyjny już się koń-
czy i nadszedł czas podsumowania naszej działal-
ności, tym bardziej, że spotykamy się co miesiąc 
i na każdym spotkaniu dzieją się warte uwagi cie-
kawe rzeczy, o których podzielimy się w następ-
nym numerze „Rokickich Wiadomości”.  BN

Stowarzyszenie  „Pod Kasztanem” – czyli jak zostać aktywnym emerytem

i w ogóle jakiegokolwiek karcenia dzieci wraz z 
ich indoktrynowaniem (sic!). Za złamanie tego 
zakazu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Z drugiej strony dzieci są różnymi metodami 
pouczane, że mają obowiązek donoszenia na po-
licję na rodziców, którzy ich zdaniem zakaz ten 
łamią. W wyniki takich dziecięcych donosów 
każdego roku państwo odbiera rodzicom od 10 
do 12 tys. dzieci! W filmie ukazane są niezwy-
kle tragiczne przykłady: z zemsty za uśpienie 
przez rodziców kociąt dziewczynka denuncju-
je swojego ojca oskarżając go fałszywie o mole-
stowanie seksualne. Dziecko zostaje rodzicom 
odebrane i przekazane do Domu Dziecka, zaś 
po trzech miesiącach przyznaje, że jej zarzut był 
wymyślony. Niestety, za późno. Zabiegi prawni-
ków poszły już zbyt daleko, by dało się odwo-
łać rzucone oszustwo, ratować rozbita rodzinę, 
jej rodziców przez społecznością. Chory na epi-
lepsję chłopiec zostaje odebrany matce z powo-
du jej domniemanej nadopiekuńczości w trosce 
o jego „przyszłość”. Władze oddają go w ręce al-

koholika warunkowo. Matka otrzymuje zakaz 
widzeń z synem, który wysyła 40 listów z błaga-
niem o ratunek i pomoc w wydostaniu się z rąk 
alkoholika. Pozbawiony właściwej opieki w koń-
cu umiera. Matka wytoczyła państwu proces, 
który… przegrała z nakazem spłacenia kosztów 
procesu.

Jednym z najbardziej destrukcyjnych czyn-
ników jest dla szwedzkiego (i nie tylko) społe-
czeństwa zalegalizowanie (w 1995 r.) małżeństw 
homoseksualistów i lesbijek. Nawet organiza-
cje broniące ich praw alarmują o rosnącej licz-
bie przypadków przemocy w tych pseudo-rodzi-
nach (jest ich w Szwecji ok. 40 tys.!). Porażające 
jest to, że w adopcje tym parom oddawane są 
osierocone dzieci, głównie cudzoziemcy, a prak-
tyki te maja na celu… ograniczenie homofonii 
(czytaj: zawieraniu naturalnych małżeństw he-
teroseksualnych).

Po zapoznaniu się z filmem „Postęp po 
szwedzku” nikt już nie ma wątpliwości, że skan-
dynawski „raj” to dawno zdezaktualizowany te-

mat ewentualnie dający się porównać do azylu 
dla uciekających przed homofonią (czytaj: zdro-
wą rodziną).

I przed takimi „azylami”, które są niczym 
innym jak efektem dążenia władz do przejęcia 
pełnej kontroli nad społe-
czeństwem przestrzegam 
wszystkie Rodziny Gmi-
ny Rokietnica

Wasza Przewodnicząca
Teresa Bartol

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Pniewach

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
„ROKTAR” zaprasza swoich członków oraz wszyst-
kich zainteresowanych na II autokarową pielgrzymkę 
do Patronki naszego Stowarzyszenia do Sanktuarium 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach. Pielgrzymka 
odbędzie się 17.10.2009 r. Zapisy przyjmujemy do dnia 
10.10.2009 r. pod nr tel. 506 509 177

Zarząd Stowarzyszenia „ROKTAR”
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Po wakacyjnej przerwie Akade-
mia Wieku Dostojnego uroczystą 
inauguracją w poniedziałek 12. 
października o godz. 18.30 wzna-
wia swoje zajęcia rozpoczynając 
rok akademicki 2009 – 2010. Uro-
czystość nastąpi w Klubie Sołeckim 
Mrowino-Cerekwica.
Akademia zaprasza wszystkich. 
Tych, którzy są posiadaczami certy-
fikatów ukończenia I. roku szkolenia 
oraz pozostałych, którzy z różnych 
przyczyn nie mogli uczestniczyć w 
zajęciach, a także tych do tej pory 
nieśmiałych i niezdecydowanych.
Rok akademicki został podzielony 
na semestr zimowy i letni z przerwą 
wakacyjną w lutym.
Program :
1. Wykłady – pogadanki połączone 

z dyskusją – 8 zajęć w semestrze
2. Ćwiczenia  w sekcjach – 10 zajęć 

w semestrze
n komputerowa 
n ćwiczeń korektywnych kręgo-
słupa metodą Pilatesa
n ćwiczeń relaksacyjnych – joga  
n fitness w wodzie na brodziku 
w Szamotułach oraz doskonale-
nie pływania na basenie dużym
n sekcja Nordic Walking – mar-
sze z kijkami

Ubiegłoroczne zajęcia AWD spot-
kały się z życzliwym przyjęciem nie 
tylko w lokalnej prasie „Rokickie 
Wiadomości”. Informacje o naszej 
działalności przekazała lokalna te-
lewizja TVP 3 oraz Radio Merkury. 
O wrażenia z zajęć poprosiłem kil-
ku naszych studentów – posiada-
czy Certyfikatów poświadczających 
ukończenie szkolenia w AWD.

Teresa Słuszczak:
Pilnie uczęszczałam na wykłady. 
Być może w tym roku zdecyduję się 
na ćwiczenia. Gdy miałam 13 lat 
wybuchła wojna potem było 5 lat 
okupacji. To stracone najpiękniej-
sze lata życia. Byłam zdolną uczen-
nicą i cóż z tego. Nie miałam szans 
na kształcenie się. Dziś  uczestni-
cząc w zajęciach Akademii choć 
częściowo odrabiam zaległości w 
nauce. Dużo czytam, jestem otwar-
ta na wszelkie nowości. Powstanie 
Akademii w Rokietnicy przyjęłam 
z radością, bowiem na naukę nigdy 
nie jest za późno. Dziwię się niepo-
miernie, że wielu moich znajomych 
nie korzysta z okazji, by wyrwać 
się z domu. Trudno jest ich namó-
wić. Oni po prostu wstydzą się, tylko 
nie wiem czego. Dla mnie to dodat-
kowy kontakt z ludźmi, odskocznia 

od szarzyzny życia codziennego. Na 
wykładach wspaniali wykładowcy 
mówią zrozumiałym językiem, od-
powiadają na wszystkie pytania. 
A tyle jest ciekawych rzeczy, które 
jeszcze chciałabym poznać. Mam 
motywację, by dłużej żyć.

Jan Mamot - Prezes Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych  (4-tą kaden-
cję! ), uczestnik wykładów i wszyst-
kich ćwiczeń.
Aż do emerytury pracowałem w 
HCP. Później dorabiałem jako 
emeryt, lecz zawsze powtarzałem 
sobie, iż po zakończeniu pracy za-
piszę się do Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Poznaniu.
A tu jak znalazł – powstała pod 
nosem Akademia Wieku Dostoj-
nego, więc zapisałem się do niej. 
Zanim to nastąpiło spotkało mnie 
kilka nieszczęść. Zmarła mi żona, 
powstała w życiu pustka, więc wy-
brałem ucieczkę w wycieczki. Wie-
le podróżowałem i zwiedzałem. W 
międzyczasie zapadłem na zdro-
wiu – moje serce wymagało remon-
tu. Ćwiczenia fizyczne, rower, spa-
cery i skuteczny powrót do zdrowia. 
Obecnie ćwiczę w AWD. Grupowa 
forma ćwiczeń nie tylko integru-
je, lecz i zobowiązuje. Mam wielu 
przyjaciół i znajomych, większość 
to młodsi ode mnie. Jakże jednak 
trudno namówić ich, by wyrwa-
li się z domowych pieleszy. Siedzą 
w domu, doskwiera im nuda i chy-
ba brak im odwagi, by dołączyć do 
nas. Apel do niezdecydowanych. 
Przyjdźcie, spróbujcie, to nie boli, 
dacie sobie radę.

Stanisław Jędroszyk. Pilny stu-
dent na wykładach i ćwiczeniach. 
Na turnusie sanatoryjnym w Jedl-
cu (sierpień, wrzesień br.) stworzył 
grupę ćwiczebną Nordic Walking. 
Codziennie rano przed śniadaniem 
maszerowali z kijkami przez godzinę 
na dystansie ok.8 km! Łącznie prze-
maszerowali ponad 120 km i przeje-
chali rowerem ok. 450 km.
W październiku 2008 roku otrzy-
małem decyzję lekarską, która nie-
mal zwaliła mnie z nóg. Całkowi-
ta niezdolność do pracy. Nie jestem 
jeszcze aż tak stary, więc zastana-
wiałem się, co z sobą począć. Oprócz 
nauki w szkołach (ukończyłem tak-
że Uniwersytet Ludowy w Objezie-
rzu) zawsze ciężko pracowałem, 
byłem pełen energii życia. Wobec 
moich chorób lekarze stali się bez-

radni. Mój lekarz rodzinny z Familii 
skierował mnie na leczenie rehabili-
tacyjne do ośrodka w Kołobrzegu. 
Tam częściowo postawiono mnie na 
nogi i przywrócono radość życia. Po 
powrocie z sanatorium przeczyta-
łem w „Rokickich Wiadomościach” 
informację o powstaniu Akademii 
Wieku Dostojnego. Przy wsparciu 
rodziny przybyłem na Inaugurację 
roku akademickiego 2009. Tam  po-
czułem siłę tej inicjatywy. W zaję-
ciach  Akademii może uczestniczyć 
każdy: Papa Smerf, który ma po-
noć 500 lat, młodzież , nawet dzie-
ci. Ćwiczenia nie tylko przywracają 
i pomnażają zdrowie, dają radość 
życia i ogólne zadowolenie. Cho-
roba dopada wszystkich: starych, 
młodych, nawet dzieci. Nie wolno 
jednak się poddawać. Trzeba wal-
czyć, ćwiczyć mimo bólu. Człowiek 
po czterdziestce, którego nic nie 
boli, to znaczy, że nie żyje. W moim 
przypadku nic nie dały tabletki i 
apteczne leki. Udział w wykładach, 
na których poznawałem swoje cia-
ło, obecność na sali gimnastycznej, 
boisku i w terenie dokonały niemal 
cudu. Jeszcze nie tak dawno nie mo-
głem prawie nic zrobić, z trudem po-
ruszałem się. Dzisiaj moje zdrowie 
uległo znacznej poprawie. Zaopa-
trzyłem się w kijki i codzienne prze-
mierzam dystans 7 – 10 km  w coraz 
żwawszym tempie. Jestem wdzięcz-
ny mojej pani doktor, która po 15-
tu latach tułania się po przeróżnych 
przychodniach i wizytach u wie-
lu specjalistów postawiła prawid-
łową diagnozę. Z niecierpliwością 
czekam na Inaugurację Roku Aka-
demickiego 2009/2010. Tym, którzy 
nie uczestniczyli w ubiegłym roku 
mówię, że wiele stracili, lecz stracą 
jeszcze więcej, jeśli nie zgłoszą się 
na tegoroczne zajęcia.  W grupie jest 
raźniej i przyjemniej.

Akademia Wieku Dostojnego w dniu 
5. września podczas imprezy „Ro-
kietnica zaprasza Wielkopolan na 
rumpuć” prezentowała swoje osiąg-
nięcia na własnym stoisku. Spotkali-
śmy się z dużym zainteresowaniem. 
Przy pracach pomogli nam nasi słu-
chacze traktując to zadanie jako 
zwykły obowiązek. 
Na zakończenie kierujemy apel dla 
jeszcze nie zdecydowanych: Masz 
wolny czas? Nie wstydź się. Dołącz 
do nas.

adeck

Masz wolny czas? Nie wstydź się. Dołącz do nas!

Akademia Wieku Dostojnego wznawia zajęcia

Komunikat
Akademia Wieku Dostojnego 
im. Marii Konopnickiej w Ro-
kietnicy – pierwsza w Polsce 
wiejska placówka kształcenia 
ustawicznego dla słuchaczy 
wieku każdego.
Założyciele: Teresa Wieczorek, An-
drzej Deckert wraz z Dostojną Radą 
Mędrców zapraszają na cykl zajęć 
w roku akademickim 2009/2010.
Akademia utrzymuje się wyłącznie 
z opłat uczestników. Założyciele 
pracują na zasadzie wolontariatu.
Uroczysta inauguracja Roku Aka-
demickiego 12. października 2009 
o godz. 18:30 w Klubie Sołeckm 
Mrowino-Cerekwica.

Proponujemy zajęcia:
1. Wykłady otwarte dla wszyst-

kich – 8 spotkań w semestrze 
(12, 26 października, 9, 16 
listopada, 7, 21 grudnia, 4 i 18 
stycznia) o godz. 18:30 w Klubie 
Sołeckim Mrowino-Cerekwica. 

2. Ćwiczenia w sekcjach:
l Komputerowa – wtorki godz. 
16:00 w Zespole Szkół w Rokiet-
nicy 10 spotkań po 2 godz. Opła-
ta semestralna – 60 zł.
l Fitness w brodziku (pływal-
nia Szamotuły) i doskonalenie 
pływania na dużym basenie – 
poniedziałki godz. 16:00. Możli-
wość zorganizowania odpłatnego 
dowozu na zajęcia. Odpłatność 
za 10 zajęć dla fitness - 100 zł 
na semestr dla doskonalenia 
pływania – 50 zł.
l Nordic Walking (marsze z kij-
kami) środa godz. 16:00. Zbiórka 
przy Zespole Szkół. Odpłatność 
semestralna za 10 zajęć 50 zł.
l Ćwiczenia korektywne met. 
Pilatesa i ćwiczenia relaksa-
cyjne (joga) z uwagi na brak 
obiektu do ćwiczeń rozpoczną 
się w listopadzie – 10 spotkań. 
Opłata 60 zł. O terminie i miej-
scu zajęć powiadomimy w osob-
nym komunikacie.

Warunkiem zorganizowania zajęć 
praktycznych jest udział minimum 
10 osób. Każdy ze słuchaczy po uisz-
czeniu wpisowego na rok akademicki 
2009/2010 w wysokości 40 zł i do-
starczeniu zdjęcia otrzyma indeks 
z wpisem na dany rok.

Zgłoszenia i opłaty można dokonać 
w Bibliotece Gminnej w Rokietnicy 
i po inauguracji roku akademickie-
go w Klubie Sołeckim Mrowino-Ce-
rekwica.
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Szanowni i Drodzy Rodacy, miesz-
kańcy Polskiej, Rokietnickiej Ziemi.
Zwracam się do Was wszystkich, 
bez względu na wiek, we wrześnio-
wych dniach 2009 roku – w 70. rocz-
nicę bandyckiej, zbrojnej napaści na 
Polskę wojsk hitlerowskich Niemiec 
(1.09.1939 r.) i bolszewickiej Rosji 
(dawny ZSRR) (17.09.1939 r.).
Obecnie w Roku Juliusza Słowa-
ckiego oraz w minione już rocznice 
śmierci: Marszałka Józefa Piłsudskie-
go oraz wielkiego twórcy Polski Nie-
podległej, dr. Romana Dmowskiego 
złóżmy hołd tym wszystkim, którzy 
nie szczędząc własnego życia stanę-
li do nierównej walki 1 i 17 września 
1939 r. z wrogami, którzy prawie od 
1000 lat nie nauczyli się jeszcze do-
brego, sąsiedzkiego współżycia i wza-
jemnego ludzkiego szacunku.
Niecałe 20 lat1 dane nam było na 
dźwignięcie niepodległej Polski po 
125 latach zaborczego ucisku i gra-
bieży. Niemcy i ZSRR podpisały tajny 
układ uderzenia zbrojnego na Polskę 
i podziału podbitego całego obsza-
ru pomiędzy siebie jeszcze 23 sierp-
nia 1939 r. Pakt ten podpisali w obec-
ności Stalina w Moskwie ministrowie 
Ribbentrop i Mołotow. Dokumenty 
tego paktu znają doskonale sumienni 
i uczciwi historycy, dyplomaci, pro-
stolinijni politycy oraz bardzo wielu 
zwykłych ludzi całego świata. Niech 
więc oszczędzą nam kłamstw współ-
cześni Niemcy i Rosjanie. Niech nie 
oszukują historii, ponieważ prawda 
prędzej czy później i tak ujrzy świat-
ło dzienne. Dokumenty, zdjęcia, wy-
darzenia historyczne, udział milio-
nów ludzi w wojnie, liczne śmierci w 
obozach zagłady, totalne wysiedlenia, 
przymusowe roboty, zagłada całych 
rodzin wraz z dziećmi są dziś dostęp-
ne do wglądu całemu światu.
Świat uratuje od wszelkiego zła tyl-
ko Prawda i Miłość – pełna szacunku 
człowieka do człowieka, bez względu 
na kolor skóry, język, tradycję, religię, 
czy sposób bycia.
„Jakże pięknym jest człowiek jeśli jest 
człowiekiem”, napisał w IV w. p.n e. 
grecki poeta Menander. Jakże daleką 
drogę ma jeszcze współczesna Europa 
do realizacji mądrej i stale aktualnej 
myśli pogańskiego autora2. 
Drodzy Czytelnicy miesięcznika „Ro-
kickie Wiadomości”. Nie będę zanu-
dzał militarnymi faktami Was, któ-
rzy przeżyliście II wojnę światową 
oraz Tych, którzy współcześnie w 
„konsumpcji dóbr” i „codziennej ra-
dości” nie mają czasu. Zwracam się 
do Czcigodnych Zapracowanych rol-

ników i robotników, do naszej inteli-
gencji, do młodzieży chcącej uczyć się 
solidnie i głęboko w szkołach podsta-
wowych i gimnazjalnych, liceach, uni-
wersytetach i akademiach, do wszyst-
kich Rodziców z prywatnym, od serca 
płynącym apelem – prośbą:
Nie dajcie się oszukiwać, ograbiać, 
pozbawiać mądrości, tumanić obie-
cankami, prowadzić na manowce i do 
złych działań, tak jak robili to ci, któ-
rzy wywołali II wojnę światową.
Przypominam i podaję nazwiska 
trzech „osławionych” mężów stanu, 
pseudopolityków, zbrodniarzy ludzi:
Pierwszy - Benito Mussolini, kiep-
ski murarz i pyszałek. Włoch, wódz 
(Duce) faszystów – nacjonalistów, 
„nadęty” uzurpator władzy.
Drugi – Adolf Hitler, malarz poko-
jowy słabej renomy, kapral z I wojny 
światowej, wódz NSDAP (narodowo-
socjalistycznej partii pracy) i Gestapo 
(tajnej policji).
Trzeci – Józef Stalin, Gruzin, kowal 
z wykształcenia, „Ojczulek („Batiusz-
ka”), pod koniec II wojny światowej – 
generalissimus ZSRR.
To „uwielbiani”, „wielcy budowni-
czowie Europy w latach 1917 – 1939 
– już wtedy mordercy. Nie będę poda-
wał ich życiorysów. Można zapoznać 
się z nimi choćby przez Internet. Po-
dam jedynie „finał” ich zasług: Benito 
Mussolini – powieszony przez własne 
włoskie oddziały partyzanckie. Adolf 
Hitler – popełnił samobójstwo mor-
dując własną „Rodzinę” – tuż przed 
zdobyciem przez ZSRR i jednostki pol-
skie Berlina – uciekał przed odpowie-
dzialnością. Józef Stalin – generalissi-
mus, po śmierci złożony w mauzoleum 
Lenina za zasługi dla narodów ZSRR. 
Ponownie osądzony przez KPZR – wy-
rzucony z mauzoleum i zakopany pod 
murami kremlowskiego pałacu.
Wszyscy trzej „kochali” do obłędu-
swoje narody, przygotowując poprzez 
programy uzdrowienia Europy pla-
ny zdobycia panowania nad światem. 
Nienawidzili pozostałe narody szyku-
jąc im śmierć, ludobójstwo, holokaust. 
A sobie?  -„przestrzeń życiową” – Le-
benstraum. To klasyczna treść i for-
ma narodowego zaślepienia i upartyj-
nienia zwana nacjonalizmem (od łac. 
natio – naród) - polityczna i organiza-
cyjna forma członków, obywateli pań-
stwa, pozbawionych jakiegokolwiek 
dobra moralnego i ludzkiej życzliwo-
ści dla każdego człowieka; dla każde-
go sąsiadującego narodu. Przywódcy 
„kochali” tylko swoja grupkę partyj-
nych czcicieli i o nich z troskliwą zapo-
biegliwością się starali. Reszta, nawet 

własnego narodu, traktowana była jak 
pariasi, ludzie marginesu społecznego. 
Rządzący to zaś klasyczni dyktatorzy 
– „mający” absolutna mądrość (często 
bez wkształcenia), bez jakiejkolwiek 
moralności dla poddanych.
Krótko podsumowując: człowiek ko-
chający prawdziwie własną ojczy-
znę i szanujący narody bliskie i da-
lekie, kochający każdego człowieka 
to PATRIOTA. Człowiek egoista, 
uznający tylko swój naród, gra-
bieżca i napastnik, nienawidzący 
i szkalujący „obcych”, których trzeba 
zniszczyć - to NACJONALISTA. Nie 
mylmy więc tych dwóch pojęć, one 
się nie zastępują, są totalnie od siebie 
różne i niezależne.
Moi Drodzy Szanowni Rodacy. Da-
rujcie mi inną treść rocznicowych 
rozważań. Tragiczne dni września 
1939 r. były bogate w cudowną sło-
neczną pogodę. Wrogowie nasi mie-
li ułatwione warunki zbrojnego ataku 
na Polskę zarówno z lądu jak morza i 
powietrza- na wszystkie granice na-
szego Państwa. Gdy do tego dodamy 
zmowę grabieżców – tany pakt Niem-
ców i ZSRR, podpisany przez Ribben-
tropa i Mołotowa 23 sierpnia 1939 r. w 
Moskwie, w obecności zadowolone-
go Stalina, to jasną jest rzeczą, że tak 
przygotowane uderzenie na Polskę 
– mimo męstwa żołnierzy i dowód-
ców – w dwu terminach: 1.09.1939 r. – 
Niemcy i 1.09.1939 r. – ZSRR, musiało 
dla nas skończyć się klęską. Rozpoczę-
ła się okupacja Polski podzielonej we-
dług tajnego paktu z 23 sierpnia 1939 r. 
pomiędzy dwu grabieżców wywodzą-
cych się z tego samego źródła ideolo-
gicznego: nacjonalizmu niemieckiego 
i bolszewickiego komunizmu.
Nam – wówczas uczniom liceum i star-
szym mieszkańcom – przypomniała 
się widziana w nocy z 24 na 25 stycznia 
1938 r. bardzo szeroka i silna zorza po-
larna – zjawisko nie występujące w tej 
części globu. Główny inicjator wojny – 
Adolf Hitler- planował atak na Polskę 
już w 1938 r., ale jako bojący się wróżb 
oraz orzeczenia sztabu generalnego, że 
ma swoje wojska jeszcze słabo przygo-
towane – zrezygnował.
Moi Drodzy Czytelnicy „Rokickich 
Wiadomości”. Tę antyludzką histo-
rię II wojny światowej w szczegółach 
zapisało jedynie Niebo i Piekło. He-
katomby ofiar Polek i Polaków w obo-
zach zagłady Niemiec i ZSRR oraz 
prawdziwy obraz zdarzeń okupa-
cji Polski próbują dzisiaj fałszować 
współcześni spadkobiercy spraw-
ców II wojny światowej. Chcą zrzucić 
z siebie wielką odpowiedzialność za 

ludobójstwa, morderstwa, niszczenia 
mienia i kultury podbitych krajów: 
Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, 
Czech, Ukrainy itd.
Ja jako Polak, gorąco kochający swo-
ją Ojczyznę szanuję każdego człowie-
ka bez względu na narodowość, wiek, 
kolor skóry, język, religię, czy spo-
sób bycia. Człowiek musi być CZŁO-
WIEKIEM. Jeśli nie zlikwidujemy 
– i to szybko – zagłuszania swoich 
sumień, jeśli Dobro, Prawda i Piękno 
będą tylko namiastką blichtru w pra-
sie, radiu, telewizji czy Internecie, to 
przyspieszanie rosnącego zła obdaru-
je nas wszystkich nieszczęściami co-
raz częstszych i straszliwszych wo-
jen. Tych klęsk mądrzy ludzie, pełni 
uczciwości, sprawiedliwości, godno-
ści i szacunku na pewno nie pragną 
i nie chcą przypłacać swoim życiem.
Drodzy i Szanowni Czytelnicy „Ro-
kickich Wiadomości” – przepraszam 
Was za przydługa analizę rocznicową. 
Jednak w każdej obchodzonej roczni-
cy czy to w rodzinie, naszej Ojczyźnie, 
czy na świecie powinniśmy doszuki-
wać się nauki, byśmy bolesnej lekcji 
z przeszłości nie powtarzali w swoim 
i społecznym życiu teraz i w przyszło-
ści. Historia – ta pełna Prawdy, a po-
zbawiona fałszu i kłamstwa – niech 
będzie dla każdego CZŁOWIEKA 
nauczycielką: jak żyć długie lata w 
pokoju i z godnością, w osobistym i 
społecznym szczęściu.
Poległym, oddajmy należny Hołd. Ży-
jącym - cześć i szacunek, A Prawda, 
Dobro i Piękno niech da nam dodat-
ni rachunek.
Kochani Rodacy, Mieszkańcy Polskiej 
i Rokietnickiej Ziemi – bądźmy wszy-
scy wielkimi Patriotami nigdy nacjo-
nalistami – wrogami CZŁOWIEKA.
Niech nam wszystkim w trudach 
dnia udziela swego błogosławieństwa 
Królowa Korony Polskiej, Niezawod-
na Wspomożycielska Wiernych.
W trwałej naszej pamięci zacho-
wajmy Ojców powiedzenie: „Jeśli 
chcesz Pokoju, to przygotuj Pokój, 
a nie wojnę” – „Si vis Pacem para 
Pacem, non bellum”

Zawsze z Wami Wszystkimi  
na dobre i na złe czasy

Stanisław Florian Sikorski

Niech stałym źródłem Prawdy, Dobra, Piękna i Sprawiedliwości stanie się  
– dla wszystkich ludzi – dogłębna znajomość historii narodów i świata.  
By pokój , radość i szczęście były udziałem każdego Człowieka.

1) Od podpisania pokoju w Rydze (18.03.1921 r.) pomiędzy 
Polską a ZSRR i zobowiązania się Rosji do zwrotu zagrabio-
nych dzieł kultury i sztuki polskiej, zapłacenia kontrybucji 
wielkości 30 milionów rubli złotem oraz uznania przez pań-
stwa zachodnie wschodnich granic Polski (15.03.1923) mi-
nęło do 1 września 1939 r. (i 17 września 1939 r.) zaledwie 
– średnio licząc – 17 lat względnego spokoju
2) Menander – komik, autor 100 komedii, ur. ok. 342 r. p.n.e 
w Atenach. Zmarł ok. 290 r. p.n.e.. w Pireusie. Czerpał wzo-
ry z życia, z dialogów Platona i mysli etycznej Arystotelesa; 
pokazał cnoty godne stosowania przez każdego: życzliwość 
dla człowieka, umiarkowanie, przyzwoitość. Ośmieszał 
ludzkie wady z pobłażliwością;
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Ludzie,
których warto poznać

Na stole stare zdjęcia, pełne wspo-
mnień. Czasy przedwojenne: rodzice, 
okres nauki w szkole, chwile zabawy 
i wspólnych spotkań w ramach Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 
Mrowinie, czy „Sokoła” w Stęszewie. 
Mimo ciężkiej pracy, pierwszym obo-
wiązkiem było bowiem pomagać ro-
dzicom, czasy nie były przecież lek-
kie, i wtedy młodość miała swoje 
prawa. Kolejne zdjęcia to cała kronika 
długiego życia. Oglądam je, słucham 
opowiadań i ciągle mam wrażenie, że 
to kolejne kartki z kalendarza, prze-
kładane zdecydowanie za szybko. 
Gdyby dane było cofnąć czas…po po-
liczku spływa łza. „Niczego mi nie 
brakuje, mam troskliwą opiekę, ko-
chającą rodzinę. Tylko jak pies za-
szczeka wyglądam na ulicę i myślę, 
że to ktoś z kolegów z dawnych lat 
przyszedł mnie odwiedzić – braku-
je mi rozmów z nimi, prawie wszy-
scy już odeszli”. 
Roman Juś mieszka w Mrowinie od 
urodzenia. 22 października tego 
roku skończy 87 lat. Ojciec, Walen-
ty, kupił w tej wsi piekarnię w 1900 r., 
i prowadził ją do wybuchu I woj-
ny światowej. Przez 50 lat zajmował 
się także rzeźnictwem, przekazując 
swoje umiejętności Panu Romanowi, 
a ten później swoim synom. W 1905 
r. został wybudowany dom, w którym 
rodzina Jusiów mieszka do dziś pro-
wadząc gospodarstwo rolne.

„Jak wspomina Pan czasy przedwo-
jenne” – pytam.
„Było ciężko. Kiedy wracałem ze 
szkoły ojciec już na mnie czekał. 
Trzeba było zająć się wypasem byd-
ła. Pomagać w polu, w warsztacie 
rzeźnickim. Nie mieliśmy czasu się 
nudzić, myśleć co zrobić z wolnym 
czasem. Z kolegami spotykaliśmy 
się na pastwisku, przy pracy.”
Kiedy wybuchła wojna 
Pan Roman miał 17 lat. 
Wraz z bratem ucieka-
li przed Niemcami pod 
Warszawę – tam bo-
wiem wyznaczono 
młodym Polakom 
miejsce na mobiliza-
cję do armii. Ale był to 
już właściwie koniec kam-
panii wrześniowej, po 
bitwie pod Kutnem, 
walkach pod Socha-
czewem i Modlinem. 
Przyszło więc wracać 
z powrotem do domu. 
Tymczasem jak wiele in-
nych, rodzina Jusiów została wysied-
lona ze swego domu, który zajął Nie-
miec Brickmann. Przygarnięci przez 
inną niemiecką rodzinę - Paulów, 
którzy do Mrowina zostali przesied-
leni z lubelskiego, zapamiętali ich 
jako bardzo prawych ludzi – „Nie-
miec Paul przez ścianę często nas 
pocieszał powtarzając słowa „Jesz-

cze Polska nie zginęła”. 
A potem była Bawaria. 
Obóz pracy przymuso-

wej. W lagrze Pan Roman 
wraz z 32 swoimi towarzyszami, 
z literką „P” na rękawie, spał na 

trzypiętrowych pryczach. Mimo 
ciężkiej pracy w lesie przy wy-
rębie drzewa, od 7 rano do 5 po 

południu, otrzymywali głodowe 
racje żywnościowe – miskę cien-

kiej zupy. By oszukać żołądek i po-
czuć ulgę zjadali od razu porcję chle-
ba, wątrobianki, salcesonu, czy sera 
przeznaczone na śniadanie. A rano? 
Musiała wystarczyć kawa z mie-
lonych żołędzi i perspektywa gło-
du do zakończenia pracy. Czasami 
udawało się zdobyć trochę dodatko-
wych porcji chleba czy ziemniaków, 
zwłaszcza wtedy, gdy starczało sił, 

by po pracy iść jeszcze rąbać drzewo 
do bawarskich bauerów. 
Pytam o zapłatę za tą katorżni-
czą pracę.- „To były grosze, konfi-
skowane zaraz na nasze utrzyma-
nie”. Niewola w Bawarii trwała od 
1941 do przełomu 1943/44 r., kiedy 
to Pan Roman wraz z innymi Pola-
kami przerzucony został na ziemie 
polskie, by kopać okopy dla armii 
niemieckiej  cofającej się przed Ro-
sjanami. Pracowały tu tysiące ludzi. 
Spali w stodołach po stu. Pod Mu-
rowaną Gośliną, Bolechowem, Mie-
czewem koło Kórnika. W strasznych 
mrozach. Zwolnieni w styczniu 1944 
r. szli piechota do domu, kilkanaście 
godzin, niosąc na plecach swój nie-
wielki dobytek.
„A potem przyszli Rosjanie. Wraz z 
nimi Wojsko Polskie. W lutym 1944 
r. zostałem wcielony do armii. Moja 
jednostka macierzysta stacjonowa-
ła w Łodzi. Gdzie walczyłem? Szli-
śmy na Piotrków Trybunalski, Ra-
domsko, Wieluń, Praszkę. Koniec 
wojny zastał nas na Śląsku. Ale to 
nie był wcale koniec naszej służby. 
Do 22 lipca 1947, kiedy zostałem po 
2,5 latach służby zwolniony z Ło-
dzi do domu, przerzucani byliśmy 
do różnych miast: Radomska, Czę-
stochowy, Krakowa, miejscowości 
niemieckich w Bawarii, by pomóc 
w zaprowadzeniu powojennego po-

rozmowa z Romanem Jusiem, rocznik 1922, podporucznikiem 
Wojska Polskiego, oznaczonym medalem przyznanym przez 
Władimira Putina w 60. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem 
oraz oznaką weterana walk o niepodległość, na co dzień 
mieszkańcem Mrowina, gdzie po ojcu przez długie lata 
prowadził gospodarstwo rolne, o długim życiu pogmatwanym 
przez wojnę i jej skutki, ciężkiej pracy i szczęśliwej starości.
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rządku. Na sam koniec znalazłem 
się w Berlinie, w którym trzeba było 
gasić pierwsze zamieszki.
„Powrót do domu był ulgą”? - py-
tam.
Nie. To był początek ciężkiej pracy, 
biedy – odpowiada Pan Roman. Oj-
ciec miał już 75 lat. Wszyscy dooko-
ła jakoś się urządzili. Braliśmy się 
za każde zajęcie, by zarobić parę 
groszy – m.in. wynajmując się za 
furmanów w Gminnej Spółdzielni. 
A do tego jeszcze trwała nagonka 
na tych, którzy nie chcieli zakładać 
spółdzielni – nigdy nie poparłem 

kołchozów. Stopniowo ciężką pra-
cą i dzięki wielkim oszczędnoś-
ciom udało się powiększyć 7,5 hek-
tarowe gospodarstwo ojca o kolejne 
9,5, które kupiłem. W 1952 r. ożeni-
łem się. Mam trzech synów, pięcio-
ro wnucząt. Grzeszyłbym gdybym 
narzekał, bo wszyscy bardzo o mnie 
dbają.
Patrzę na silną jeszcze postać. Pa-
miętam nie tak dawne pełne humo-
ru rozmowy Pana Romana z kole-
gami, bardzo żywe, pełne pasji. Ich 
tematem zawsze były zagadnienia 
rolnicze, ale i bieżące zagadnienia 

polityczne. Ciekawi mnie co w latach 
aktywności zawodowej przynosiło 
Panu Romanowi największe zado-
wolenie. Pytam o konie. Na twarzy 
pojawia się uśmiech. – „Bywało, ze 
miałem nawet 14 sztuk. Były pięk-
ne. Na 100 lecie poznańskich tram-
wajów moje konie ciągnęły jeden 
z wagonów ulicami miasta.”
Żegnam się powoli, choć zdaję sobie 
sprawę, że rozmowa o tamtych cza-
sach sprawia Panu Romanowi wielką 
radość. Pakujemy zdjęcia z czasów 
wojny rozłożone na czas spotkania. 
„Dziękuję za zaproszenie na obcho-

dy 1 września” – mówi Pan Roman. 
„Trzeba pamiętać o tamtych cza-
sach i ciągle je przypominać. Bo to 
jest proszę pani HISTORIA.”
Żegnam się. Życzę zdrowia, zostawia-
jąc Pana Romana wśród wspomnień. 
Kiedy następnego dnia wpadam po-
nownie, zastaję go na podwórku, ze 
szklanką dobrej kawy, szykującego 
na zydelku karmę dla cieląt. Dla tych 
ludzi szczęśliwa starość, to starość 
przede wszystkim użyteczna.

Wysłuchała Danuta Potrawiak

…Zabrzmiały w Polskim Radio sło-
wa Stefana Starzyńskiego, oznacza-
jące konieczność porzucenia do-
tychczasowego życia i przywdziania 
munduru. Wszyscy, których wyda-
rzenia pierwszych dni września do-
tknęły, musieli stać się żołnierzami. 
Plany i marzenia pierwszego wolne-
go po 125 latach zaborów pokolenia 
Polaków, których przyszłość widzia-
na była w bogatej i szczęśliwej Pol-
sce, zostały w tych dniach przekre-
ślone. Losy Krysi Wańkowiczówny 
i innych uczestników spotkania sta-
raliśmy się opowiedzieć w naszej hi-
storii o wybuchu wojny widzianej 
oczami gimnazjalistów. Życie tych 
młodych, pełnych marzeń, mło-
dzieńczych aspiracji, radosnych po-
szukiwaczy szczęścia, zostało w jed-
nej chwili przemienione w zgliszcza 
wraz z pierwszymi bombardowania-
mi. Większość z tych, którzy zostali 
przedstawieni w naszym scenicznym 
obrazie wrześniowych wydarzeń 
1939 roku, zginęła.

Podręczniki historii mówią o ty-
siącach, milionach tych pole-

głych, bezimiennych, my chcieliśmy 
opowiedzieć o życiu kilku, dla któ-
rych wybuch wojny był osobistą tra-
gedią. Historię porzuconych matek 
trwających w niespokojnym oczeki-
waniu, pełnych przeczuć o nadcho-
dzącej tragedii. Wrzesień był prze-

cież dopiero początkiem 
pasma nieszczęść, bólu, roz-
paczy, jakich doświadczyli 
ludzie żyjący , którzy odeszli 
„spełnionej apokalipsy”.

Dlatego z ogromnym za-
pałem my, gimnazja-

liści z Napachania, włą-
czyliśmy się w gminne 
przygotowania do uroczy-
stości obchodów 70. roczni-
cy wybuchu drugiej wojny 
światowej, będącej okazją 
do złożenia hołdu poległym. 
Staliśmy się świadomy-
mi uczestnikami tego uro-
czystego wydarzenia, ja-
kim było odkrycie tablicy 
upamiętniającej poległych 
w czasie drugiej wojny świa-
towej. Była to dla nas możli-
wość, by podzielić się swoją 
refleksją o wrześniu 1939 roku.

Już od połowy sierpnia żyliśmy at-
mosferą przygotowań do wrześ-

niowych wydarzeń organizując 
w szkole próby przedstawienia, szy-
kując kostiumy i scenografię, dobie-
rając fragmenty utworów Krzysztofa 
Pendereckiego, wykorzystując mu-
zyczne aranżacje poezji Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Trudno nam 
było uwierzyć w grozę tamtych dni. 
Przerażenie wzbudzała konieczność 
dokonywania tak trudnych wybo-

rów przez młodych, zaledwie o kilka 
lat starszych od nas Polaków, którzy 
tak samo jak my kochali, marzyli, 
bawili się. Im i ich najbliższym woj-
na zniszczyła życie.
 

 „Umrzeć przyjdzie, gdy się kocha-
ło wielkie sprawy głupią miłością.”

(K. K. Baczyński) 

Uczniowie z Gimnazjum z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Napachaniu:

Julia Bartosińska

Dominika Brandyk
Weronka Geremek

Anna Kiejnach
Marta Konieczna

Kinga Kusa
Piotr Małyszka

Kinga Olejniczak
Karolina Pakulska

Ola Przybył
Krzysztof Szober

wraz z nauczycielkami: Katarzyną 
Majchrowicz i Katarzyną Pękosz

„A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy.”
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Początek wojny. Westerplatte. Na małym 
skrawku ziemi, który po latach stał się sym-
bolem heroicznego męstwa, naprzeciw potęż-
nej zbrojnej niemieckiej machinie, atakującej 
z morza, ziemi i powietrza, staje dwustu pię-
ciu polskich żołnierzy. 

„Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte
(A lato było piękne tego roku)”.

Przez 7 dni trwali mężnie na swoich pozy-
cjach stawiając zacięty opór, a słowa spike-
ra polskiego radia -  „Westerplatte broni się 
nadal” - dodawały otuchy Polakom, podczas 
gdy niemieckie kolumny pancerne znajdowa-
ły się już niemal na przedpolach Warszawy.

Początek wojny. Londyn. Na ulicach pla-
katy z motywem biało-czerwonej flagi i ha-
słem „Zaczęło się w Polsce”, powtarzanym 
we wszystkich wydaniach angielskich gazet, 
zdają się wróżyć szybkie zwycięstwo połączo-
nych układami sojuszniczymi państw Euro-
py.
Wszak tak niedawno, bo w czerwcu 1919 r. 
w Wersalu podpisały traktat pokojowy 
z Niemcami, mający według intencji sygna-
tariuszy, zapobiec bolesnej „powtórce z hi-
storii”. Tymczasem pozorna, zdająca się nie 
oceniać realiów wizja polityków, preferują-
cych spokój i czekanie na spodziewany w każ-
dej chwili „nagły zwrot wypadków”, staje się 
mrzonką. Rozpoczyna się najtragiczniejszy 
w dziejach XX-wiecznej Europy konflikt, roz-
pętany przez dwie totalitarne potęgi, toczo-
ny nie tylko o państwa, granice czy systemy 
ustrojowe, ale o przetrwanie narodów, które 
przez setki lat tworzyły kanon europejskich 
wartości, zasadzających się na dobru, praw-
dzie, pięknie i miłości.
Czym była dla swych ofiar ta najkrwawsza 
z wojen? – poza dowodami męstwa, stoczony-
mi bitwami i zwycięskim szlakiem armii, cią-
głym hukiem wystrzałów, rykiem syren, rui-
nami i zgliszczami. Strachem, przerażeniem, 
łzami bezbronnych mieszkańców skazanych 
na opuszczenie domów. Rozpaczą rozdzielo-
nych rodzin. Bestialstwem Oświęcimia, Treb-
linki, zbiorowych mordów i egzekucji, strza-
łów w tył głowy do polskich oficerów.
Była przyspieszonym dojrzewaniem poko-
lenia dwudziestolatków, z których żaden nie 
miał planu być  ani bojownikiem, ani mę-
czennikiem, ani bohaterem, ani więźniem 
obozów koncentracyjnych, ani łagiernikiem 

w archipelagu Gułag.
Trudno mówić o prze-
słaniu tych tragicznych 
wydarzeń; może właś-
ciwiej byłoby nazwać je 
bolesnym dziedzictwem, 
które każde nowe pokole-
nie musi  z odpowiedzial-
nością przyjąć, nie pytając 
o sens rocznic, nie podda-
jąc w wątpliwość ich zna-
czenia, nie odwracając się 
pod jakimkolwiek preteks-
tem od zła, nie znieczulając 
swojej  wrażliwości.
Jak więc z pamięci o tych 
czasach pogardy dla czło-
wieka, czasach zbrodni i śmierci, uczynić wy-
jątkowy rodzaj odpowiedzialności za to, by 
nigdy się nie powtórzyły? W jaki sposób wy-
posażyć ją w siłę pozwalającą w sposób sym-
boliczny wyzwolić dręczone i więzione ofiary 
walk o naszą wolność i niepodległość?
Ciągłym budzeniem sumienia. 
Zastąpieniem chłodnej, pozbawionej emocji 
i wrażliwości oceny konfliktów zbrojnych, 
próbujących uczynić ich krwawy scenariusz 
zaledwie tłem dla nadal powszechnej dema-
gogii, haseł politycznej zależności i domina-
cji, demaskowaniem i zdecydowanym potę-
pieniem totalitaryzmu i zniewolenia. 
Dostrzeganiem obok heroizmu i bohater-
stwa żołnierzy, zwycięskich pochodów armii, 
losu bezbronnych ofiar, ludzkiej krzyw-
dy, skutków podważenia odwiecznego po-

rządku wartości moralnych stanowiących 
o istocie człowieczeństwa.
Ciągłym uzmysławianiem, że historia to 
nie zbiór faktów z przeszłości, ale element 
świadomości. Tylko wtedy można  nazwać 
ją nauczycielką życia.

OBCHODY 70. ROCZNICY WYBUCHU II WO
1 września 1939 roku – zaczęło się w Polsce
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70 lat później. 1 września 2009 – plac przed 
Urzędem Gminy w Rokietnicy. Słoneczny 
i ciepły dzień do złudzenia przypomina rea-
lia sprzed lat. Czy potrafimy udźwignąć cię-
żar odpowiedzialnej pamięci o tamtych wy-
darzeniach?
Zmierzcha. Jest cicho, kiedy w skupieniu, po 
mszy świętej w intencji bohaterów II wojny 
światowej odprawionej przez proboszcza pa-
rafii w Rokietnicy, ks. Tadeusza Lorka, w tu-
tejszym kościele, stajemy przed budynkiem 
Biblioteki Gminnej. Skromna tablica zawie-
szona na jej murze, będąca hołdem rokiet-
nickiej społeczności dla wszystkich ofiar 
II wojny światowej, zdaje się być wołaniem 
ukrytych we wnętrzu biblioteki ksiąg – nie-
mych świadków dziejów ludzkości. Nastrój 
powagi wzmacnia wejście Kompanii Repre-
zentacyjnej Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych w Poznaniu. Na czele sztandar. Bóg. 
Honor. Ojczyzna. Pochód zamykają poczty 
jednostek OSP z Rokietnicy i Mrowina, Kółka 
Rolniczego z Kiekrza i naszych szkół niesione 
z dumą przez swych wychowanków. Poprzez 
konary drzew, od ziemi hen w przestworza 
unosi się przejmujący ryk strażackiej syreny. 

„Jeszcze Polska nie zginęła” i biało-czerwo-
na powiewa dumnie na flagowym maszcie. 
Wzruszenie. Słychać przejmującą muzykę 
prowadzącą obrazy sprzed 70 lat w przejmu-
jącej interpretacji przygotowanej przez ucz-
niów Gimnazjum w Napachaniu i ich wy-
chowawczynie. Refleksja i wdzięczność – za 
dojrzałą  lekcję historii, nie mająca nic wspól-
nego z mentorstwem czy pełnym frazesów 
pouczaniem.

„Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, 
Będziemy stąpać po swych własnych schodach. 
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu, 
Lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach.
 
Nie patrz na smutnych tych ruin zwaliska. 
Nie płacz. Co prawda, łzy to rzecz niewieścia. 
Widzisz: żyjemy, choć śmierć była bliska. 
Wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia”. 

Apel Pamięci, czytany przez Panią Porucz-
nik Wojska Polskiego, przy dźwiękach wer-
bla powtarza z narastającą siłą słowa: „Chwa-
ła bohaterom. Cześć ich Pamięci. Rodaków, 
którzy oddali życie w walce o słuszne prawa 
narodów do wolności i niepodległości – nie 
wolno nam zapomnieć”. Ku tablicy z napi-
sem: „W Hołdzie bohaterom II wojny świato-
wej – społeczność Gminy Rokietnica”, zmie-
rza dwójka weteranów – Pan Roman Juś i Pan 
Stefan Krzyżański. Wzruszeni odsłaniają jej 
treść spod biało-czerwonej szarfy. Składa-
my kwiaty wraz z dostojnymi gośćmi, Panem 
Dariuszem Lipińskim, posłem na Sejm RP, 
Panem Arkadiuszem Błochowiakiem, Człon-
kiem Zarządu Województwa Wielkopolskie-

go, wójtem Barto-
szem Derechem, 
wójtami gmin 
Kaźmierz i Su-
chy Las. Pochód 
z wiązankami 
zamykają dzie-
ci z Przedszkola 
„Bajeczka”, wzru-
szone jak my 
wszyscy. 
Prowadzący całą 
uroczystość Tomek Wierzbicki kończy: „Czas 
by przemówiły do nas obrazy. Ich symbolika, 
przedstawiająca motyw walki dobra ze złem, 
w wykonaniu Teatru Ognia, niech będzie do-
pełnieniem dzisiejszej uroczystości. Niech po-
zwoli zachować w Państwa pamięci dzień 1 
września jako ostateczne zwycięstwo ludz-
kiej solidarności w walce o triumf dobra nad 
złem”. – Przejmujący i sugestywny akord.

Organizatorzy uroczystości 70. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej dziękują:
m Panu Józefowi Fudali, sołtysowi Rokietnicy za in-

spirację;
m Pani Teresie Wieczorek, Dyrektor Biblioteki Gmin-

nej w Rokietnicy za pomoc i twórcze wsparcie;
m Gimnazjalistom z Napachania, Pani Katarzynie 

Pękosz i Katarzynie Majchrowicz za wzruszającą, 
przejmującą dojrzałością i poetyckim pięknem in-
scenizację;

m Strażakom z OSP w Rokietnicy za ofiarną służbę 
i asystę; 

m Żołnierzom Kompanii Reprezentacyjnej Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu za pełną 
powagi oprawę;

Wszystkim Państwu za obecność i dowód odpo-
wiedzialnej pamięci.

Danuta Potrawiak

JNY ŚWIATOWEJ W GMINIE ROKIETNICA
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Wszystko zdaje się być do-

pięte na ostatni guzik. Nikt się nie spóź-

nił, przygotowania toczą się według zaplano-

wanego rytmu. Do Rokietnicy od wczoraj gorąco i 

słonecznie zaprasza Radio Merkury żonglując zachę-

cająco słowem „rumpuć”, a nam organizatorom, od z 

górą pół roku przygotowującym II edycję znanej już 

wielu Wielkopolanom rokietnickiej imprezy, chcia-

łoby się odtrąbić odwrót, spuścić nos na kwintę, 

a nawet wpaść w czarną rozpacz.
Dzień niczym scena z groteski: kolorowe namioty, rozłożone parasole, piękne stoiska sołeckie witające roze-śmianym słonecznikiem, lodziarnia, zimne napoje, które studzić miały zmęczone upałem gardła, krzą-tające się grupki zapaleńców przygotowujących ple-nerowe atrakcje pod gołym niebem, a tu …deszcz. Na nogach zamiast sandałów mamy kalosze - na gło-wach w miejsce kapeluszy z letnim bukietem kwia-tów - czapki i kaptury nieprzemakalnych kurtek. Mieliśmy tańczyć, śpiewać i rozdawać sobie życzliwy uśmiech. 

Czy oprócz deszczu jednak 

coś się stało? Mamy przecież wszystko to co 

do dobrej zabawy niezbędne: szczere chęci, cieka-

wy program, zapał, świetną muzykę i siebie nawza-

jem. Pan Zbyszek śmieje się radośnie przy  wielkim 

kotle, nad którym unosi się już cudowny zapach 

rumpuciu – wszystko będzie dobrze.

Paweł Wylegała, nasz konferansjer, zaczyna bar-

wną gawędę z Grzegorzem Russakiem o tym, że „rosół tęgi jest tyl-

ko z wołowej pręgi” i że bez kiszonej kapusty, przysmażonej z wędzonym 

boczkiem cebulki, kwaśnych jabłek, ziemniaków i mięsiwa żaden rumpuć, a 

zwłaszcza ten rokietnicki, udać się nie może. Do współzawodnictwa w ogło-

szonym po raz pierwszy konkursie na potrawę biesiadną o tytuł „Chochli Gmi-

ny Rokietnica” przystępują nasi restauratorzy. Starają się bardzo, bo jury profe-

sjonalne, a z boku każdy ruch śledzi czujne oko kamery poznańskiej telewizji. 

Wszyscy gotują świetnie, ale zwycięzca musi być jeden – tytuł i telewizor ufun-

dowany przez firmę ELTECH z Rokietnicy, wędruje do Jaśkowej Zagrody w Na-

pachaniu, a jej szefowa, Pani Ela Wilczyńska opowiada wszystkim Wielko-

polanom na telewizyjnej antenie o tym jak smakują „Pyry z gzikiem”.

Swój program na wielkiej profesjonalne scenie mają także dzieci – są jak prawdziwi artyści. Oczarowują widownię baśniową opowieścią, kolorowymi strojami, uśmie-chem, rozbrajają swobodą. A potem prawdziwa lekcja karate, prowadzona przez Bartka Protasewicza, tego-rocznego wicemistrza Europy. W białych kimonach z kolorowymi pasami, które wtajemniczonym mówią wszystko, młodzi adepci sztuki karate spod skrzydeł rokietnickiego UKS „Błyskawica”, dają iście mistrzow-ski pokaz. Tym co nasze, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju jest występ zespołu „Mały i Duży”, pod kierownictwem Macieja Kortusa z Rokietnicy. Patrząc na wzbogacone marynarskimi czapkami stroje, chcia-łoby się zaśpiewać: „Ahoj biesiado”. I jak można pamię-tać, że ciągle pada, kiedy w repertuarze opowiadającym o wesołym życiu sta-ruszka prezentują się elegancko ubrani seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów w Cerekwicy. Szanowne Panie i Szanow-ni Panowie – czapki z głów!

Na przekór  
wiatrom i słocie

Bawią nas muzyką, śpie-

wem, doskonałą aranżacją i profesjonal-

nym ruchem scenicznym dziewczyny z zespo-

łu Graffiti i Beezee, urzekają kolorowymi strojami, 

i zmysłowymi ruchami nauczycielki hinduskiego tań-

ca bollywood, zapraszające chętną do zabawy pub-

liczność. Na scenie króluje też moda. Nową kolekcję 

spragnionym zawsze odzieżowych nowinek Paniom, 

ale i nie mniej zainteresowanym Panom, prezentu-

je firma SHARK i oczywiście piękne modelki.
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Ü WSZYSTKIM SPONSOROM:
u Strategicznym:

Firmie Sokołów S.A.
Firmie POZ-BRUK Sp. z o.o. w Sobocie

u Premium: 
Grupa Żywiec S.A. 
Welco.Br Gabriel Kotłowski
Hurtownia Odzieży Shark
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Admini-
stracji w Poznaniu
Masterplast Sp. z o.o. w Rokietnicy
Drukarnia Poli Druk Poznań w 
Mrowinie
Solid Security  
PIEKPOL
Piekarnia Piotr Łakomy w Rokietnicy 
Przemysław Tomczak, Pawłowice
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Rokietnicy

u Biznes
Bolesław i Leszek Sierżant Instala-
torstwo Elektryczno-Energetyczne 
Rokietnica ul. Kręta 5 
Duni Sales Poland Sp. z o.o. 
Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak 
– Rokietnica, ul. Gminna 1; 
Artur Nowaczyk Natalii Sp. z o.o. 
Granteco, Piotr Krawiec - Mrowino, 
ul. Poznańska 28 – wynajem sprzętu 
ogrodniczego, budowlanego i sprzedaż 
brykietu opałowego; 

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Ośrodek Szkolenia Kierowców A. 
Żebrowski -  Cerekwica, ul. Piaskowa 
30; 
Zakład Drogowy Antczak w Poznaniu, 
ul. Lutycka 83; 
Clipper Sp. z o.o. w Chludowie 
Zakład Usług Komunikacyjnych 
ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietnicy 
Janusz Wojciech Januszkiewicz, 
Przedsiębiorstwo TELF -WOJT Poznań 
Anna i Jakub Sobczak LINK Rokietnica 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
RSGD w Przybrodzie 
HORTEX HOLDING SA 
EL-TECH Sp. z o.o. Bytkowo 
ul. Obornicka 15 
TICO Koziczak Mariola Suchy Las 
ul. Sprzeczna 11 
OPEL Marek Niedbała Suchy Las 
ul. Obornicka 125/131 
TOYOTA Tadeusz Ukleja Suchy Las 
ul. Obornicka 132 
Delikatesy 34 Rokietnica ul. Trakt 
Napoleoński 
Marek i Anetta Drgas CHATA POLSKA, 
ul. Golęcińska 16 Rokietnica 
Michał Janowicz, Delikatesy Spożyw-
cze Mrowino 
Jadwiga Nadolna Czachor 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy „EN” 
Ewa Nadolna 
Sklep „Magda” Małgorzata Waligóra 
Małgorzata Antkowiak Sklep Spożyw-
czy ul. Szamotulska Rokietnica 

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Zakład Ogrodniczy Pamiątkowo 
Kwiaciarnia „Bratek” M. Wojewoda 
- Rubak, Rokietnica 
Gospodarstwo Ogrodnicze Karol 
Piszora 
Kwiaciarnia „Zakątek” Małgorzata 
Karpiczak - Ostrowska 
Market Staropolski Rokietnica, 
ul. Pocztowa 2c 
Przedsiębiorstwo Efekt, Sławomir 
Proch Rokietnica, ul. Golęcińska 1 
Państwo Dziamscy, Ogrodnictwo 
Kiekrz 
Księgarnia „Literka” Maria Woźniak 
Rokietnica 
FHU Grażyna Fudala Rokietnica, 
ul. Pocztowa 
PHU „Rumcyk” Roman Goraj, Rokiet-
nica, ul. Golęcińska 
Kiekrz - Market sieć Lewiatan, 
Wiesław Michalak, ul. Chojnicka 
Restauracja „Biesiadna” Piotr 
Grabiak, Cerekwica 
Restauracja „Jaśkowa Zagroda” 
Elżbieta Wilczyńska, Napachanie 
Restauracja „Pod Gruszą” Józef 
Gawron, Rokietnica 
Restauracja „Pablo” Joanna Utecht, 
Rokietnica 
Bar „Pod Strzechą” Wojciech Kwiat-
kowski, Rokietnica 
Restauracja „Przystań” Roman 
Kałużny, Mrowino 
Hanna Wocko Szkółka Bylin, 

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rokietnica 
„WYOBLARZ” Paweł Rzepka, 
ul. Sportowa, Rokietnica 
AMBER TRADE, ul. Sportowa, 
Rokietnica 
Dar Natury, ul. Obornicka, Suchy Las 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy, J. 
Antoniewska, Z. Kortus, ul. Kierska, 
Kiekrz 
EKO-DOM, G. Jakś, ul. Poznańska, 
Kiekrz 
ANATOL, ul. Szamotulska, Rokietnica 
Z.U.K. ROKBUS, ul. Rolna, Rokietnica 

  
Ü Sołtysom, Radom Sołeckim i miesz-

kańcom Gminy Rokietnica
Ü Wszystkim Jednostkom OSP gminy 

Rokietnica
Ü Przedszkolu „Bajeczka” w Rokiet-

nicy
Ü Zespołowi Szkół im. J. i Wł. Zamoy-

skich
Ü Zespołowi Szkół w Rokietnicy
Ü Komendzie Miejskiej Policji w Po-

znaniu
Ü Polskiemu Związkowi Motorowemu, 

Oddział w Poznaniu
Ü Wędkarzom z PZW Sterlet Koło 

Gminne w Rokietnicy
Ü Wszystkim artystom, zespołom mu-

zycznym, uczestnikom konkursów

•

•

•
•

•

•
•

Organizatorzy II edycji imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć serdecznie dziękują:

Dla miłośników 

rocka gra zespół LILITH, z 

wokalistką o pięknym czystym jak 

kryształ głosie, a zawsze chętnie wi-

tani w Rokietnicy chłopacy z AUT-

SAJDERA kołyszą nas w rytmie 

dobrego polskiego bluesa.

No ale najwięk-szym przebojem jest oczywiście rumpuć, z rokietnickim chlebkiem, któ-
ry rozgrzewa zziębniętych uczestników na-

szej biesiady, rozlewany przez wójta Bartosza 
Derecha, przewodniczącą Teresę Bartol, kan-
clerza WSPiA Janusza Musiała, reprezentu-
jącą Starostę Poznańskiego, panią Ewę Dalc, 
pułkownika Romana Narożnego i trwają-
cą na swym posterunku do ostatniej kropli 
zupy wierną ekipę pana Zbyszka, dziewczy-
ny z Zespołu Szkół im. Zamoyskich w Ro-kietnicy i nasz skromny kobiecy team z urzędu gminy.

Podsumowujemy konkursy 

– nasze rumpuciowe hity. Najpiękniejszym 

stoiskiem, zostaje wybrane, sołectwo Mrowino-Ce-

rekwica, a spośród uczestników, głosujących na specjal-

nych kuponach wrzucanych następnie do wielkiej urny, 

zostaje wylosowany szczęśliwiec, który otrzymuje talon o 

wartości 500 zł. do zrealizowania w salonie mody SHARK. 

Mistrzem poznańskiej gwary zostaje sołtys Rokietnicy, 

Józef Fudala, który „gadanie po naszemu”, pamięta do-

skonale z rodzinnego domu. Nie lada gratka trafiła się naj-

lepszemu kierowcy rumpucia - z rąk organizatorów akcji 

„Bądźmy bezpieczni na drodze”, Darka Majewskiego z po-

znańskiej policji i Krzysztofa Strużyny, z Polskiego Związ-

ku Motorowego otrzymał w nagrodę, oprócz wspaniałe-

go pucharu, samochód na weekend – pięknego Opla 

z salonu Marka Niedbały.

Choć mżyło i pada-

ło zdarzały się i przebłyski słońca od-

bijającego się w lśniących bakach czoperów i 

drakstarów i w pełnych męskiej siły twarzach mo-

tocyklistów  z Andrzejem Żebrowskim na czele. 

Zbliża się 21.00, niebo jest czyste – bez jednej chmu-

ry, pełne gwiazd. Paweł Wylegała woła Rokietnicę: 

„Jesteście gotowi?”. Widok ze sceny na nieprzebra-

ny las głów  jest porażający. Było nas wielu, 8 - 10 ty-

sięcy? Wsłuchanych, mimo chłodu w pełen energii, 

rockowej ikry i nastrojowej nuty, koncert Patrycji 

Markowskiej z osobistą dedykacją artystki ze sce-

ny „Tam na dnie, został Twój ślad, głęboko tam 

Twoja muzyka we mnie gra.” 

Może to także o nas?

Do następnego spotkania,  
ale może niekoniecznie w deszczu…

D.P.

Rację mają Ci, którzy za najlepszy musical 
w dziejach kina uznają „Deszczową piosen-
kę” z 1952 roku w reżyserii Stanleya Done-
na i Gene’a Kelly. Jest jakaś magiczna siła 
w kapiących za kołnierz kroplach – mocząc 
ciało topią serca i dusze, wyzwalając w nas 
naturalną skłonność do szukania szczęścia 
i radości w najprostszych sytuacjach, każąc 
śpiewać i tańczyć nawet jeśli pada deszcz. 

A potem: 
i tak się trudno rozstać,
i tak się trudno rozstać,
no, nawet jeśli trochę pada, to niech pada -
i tak się trudno rozstać,
i tak się trudno rozstać,
nas chyba tutaj zaczarować musiał deszcz.

/Konstanty Ildefons Gałczyński/
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„W czasie desz-
czu dzieci się nudzą”. To pewnie 
w czasie deszczu młodym ludziom 
do głowy wpadł pomysł zorgani-
zowania jakiejś przyzwoitej im-
prezy. Ale zaraz, chwileczkę, to 
nie była tylko przyzwoita impre-
za. Rock Camp ROCKietnica 2009 
to coś więcej niż zabijanie nudy. 
To przedsięwzięcie, które potrze-
bowało ambitnego planu i ambit-
nych wykonawców. Młodzież mu-
siała się przecież zorganizować, 
wyznaczyć czas (08.08.2009, start: 
20:00), miejsce (plac szkolny), wy-
promować swój powoli wcielany  
w życie pomysł, znaleźć patrona, 
chętnych, którzy wesprą inicjaty-
wę od strony finansowej, wreszcie 
znaleźć tych, którzy zgodzą się po-
dzielić z publicznością swoje zdol-
ności artystyczne.
Jako osoba z zewnątrz, jako widz 
i jako uczestnik komentuję festi-
wal Rock Camp ROCKietnica 2009 
będąc pod niesłabnącym pozytyw-
nym wrażeniem. Po pierwsze dla-
tego, że najzwyczajniej w świe-
cie komuś chciało się coś zrobić. 
Bo znam wielu ludzi, którym brak 
energii na cokolwiek, choćby na 
wyjście z domu na wykład, do zna-
jomych na grilla, czy do kiosku po 
gazetę. A organizatorzy RCR się za-
wzięli i pokazali wszystkim, którzy 
przyszli obejrzeć owoce ich pracy, 
że jak się chce, to wszystko moż-
na. Nie sygnując festiwalu żadnym 
znanym nazwiskiem ani logiem 
puszkowanego trunku zapewni-
li miejscowym i przyjezdnym roz-
rywkę na poziomie.
I tu warto wspomnieć o kolejnej  
przyczynie – wierzę, że nie tylko 
mojego – pozytywnego wrażenia. 
Szczere wyrazy uznania i wielkie 
brawa należą się bowiem organiza-
torom za to, że dali szansę młodym, 
niezależnym i nawet jeśli niedo-
świadczonym to nadal poszukują-

cym formacjom szansę zaistnienia 
na scenie i pokazania się szerszej 
publiczności. Kto wie, może któ-
ryś z występujących na RCR  ze-
społów w wywiadzie za kilka lat 
powie „Zaczynaliśmy w Rokietni-
cy”. Łowcy talentów, wierni fani i 
dociekliwi widzowie o artystach 
mogą się dowiedzieć więcej odwie-
dzając stronę internetową www.
rokietnica.org założoną specjalnie 
na tę okazję. Dość powiedzieć, że 
młodzi wykonawcy pokazali prze-
de wszystkim: swój rozwijający się 
potencjał (Rosen Stream), dojrza-
łe brzmienie (Infecto), niesamo-
witą energię (Headwind), profe-
sjonalizm (RIYM) i doświadczenie 
sceniczne (WO).
Organizatorzy przeszli chrzest bojo-
wy. Drobne potknięcia techniczne, 
przesunięcia czasowe – to przecież 
przy organizacji festiwalu zdarza 
się nawet najlepszym i najbardziej 
doświadczonym. Ktoś mógłby po-
wiedzieć, że RCR to impreza na po-
ziomie. Ale to coś więcej. RCR to 
walka z miejscową nudą i z mitem 
o tym, że dzisiejsza młodzież ni-
czym się nie interesuje i niewiele 
potrafi. RCR to wyzwanie rzucone 
tym, którzy twierdzą, że w małej 
miejscowości nie może się wyda-
rzyć nic nadzwyczajnego. Pójdę 
dalej: RCR to perfekcyjna rocko-
wa ballada z dedykacją dla nie-
czynnych domów kultury i pała-
ców młodzieży, ballada dla tych, 
którzy twierdzą, że się nie opła-
ca i nie ma sensu. Liczę na to, że 
za rok pełni nowej energii i świe-
żych pomysłów, dysponujący baga-
żem doświadczeń z pierwszej edy-
cji organizatorzy zaproszą gości na 
festiwal Rock Camp ROCKietni-
ca 2010.
Skoro zaczęło się od piosenki ka-
baretowej, to na niej może się 
skończyć. Wszak to co bawi, może 
i uczyć. Dlatego zgodnie z zalece-
niami Wojciecha Młynarskiego 
i wzorem ludzi odpowiedzialnych 
za RCR po prostu „róbmy swoje, bo 
dopóki nam się chce, drobiazgów 
parę się uchowa: kultura, sztuka, 
wolność słowa, dlatego róbmy swo-
je, może to coś da? Kto wie?”

Paulina Rezmer

www.myspace.com/ro-
ckcamprockietnica
www.rokietnica.org

MOJE FORUM - ROCK IT! CZYLI INTELIGENTY TWÓRCZE



27Rokickie Wiadomości – październik 2009

Z Michałem Piszorą, reprezentantem młodego 

pokolenia, przy rozważaniach o sztuce i rokietnickim 

festiwalu Rock Camp Rokietnica, rozmowa o szacunku, 

tolerancji i wzajemnej akceptacji pokoleń.

Michał Piszora – Rokietniczanin. 
Student drugiego roku filologii pol-
skiej. Początkowo marzył o historii, 
którą wybrał jako przedmiot ma-
turalny. Przez lata nauki w gimna-
zjum, a potem w liceum, to ona była 
pasją Michała. Jednak, jak mówi, to 
właśnie specjalizacja dziennikarska 
pozwala mu się spełnić, dając na-
rzędzia do realizacji tego co lubi naj-
bardziej – zwracania uwagi i otwie-
rania się na wszystko co będąc inne, 
alternatywne, stanowi uzupełnienie, 
a właściwiej dopełnienie, szeroko ro-
zumianej kultury współczesnej.
Jest niezwykle wrażliwym młodym 
człowiekiem. Pewnie dlatego jako do-
datkową specjalizację wybrał dru-
gą - artystyczno-literacką. Pierwsza 
uczy ciekawości świata, otwartości, 
ale i zwięzłego przekazu, nastawione-
go głównie na komunikat z odbiorcą. 
Druga, pozornie alternatywna, każe 
widzieć świat w szerszej palecie barw 
i odcieni. Umiejętności z pewnością 
niezbędnej dla każdego, kto ma ot-
wartą głowę, ale i nieobojętną duszę.
 
W dążeniu do realizacji swoich am-
bitnych planów nigdy nie był sam. De-
cyzje przedyskutowuje zawsze wspól-
nie z gronem najbliższych przyjaciół, 
tych z uczelni i z Rokietnicy, a zwłasz-
cza z bratem, którego niezwykły 
zmysł organizacyjny oraz „zdrową” 
i chłodną analizę realiów, sprowa-
dzających szalone pomysły na ziemię, 
ceni sobie najbardziej. „Aby działa-
nie było wszechstronne zapraszam 
do współpracy jak najszersze grono 
osób, licealistów, studentów, nie tyl-
ko z filologii, by to co robimy miało 
sens i wychodziło naprzeciw jak naj-
szerszej grupie odbiorców”.
Początek był bardzo ambitny. Dwa 
lata temu „Bracia P.” (Michał i Woj-
ciech Piszora) przygotowali prezen-

tację audiowizual-
ną, która gromadząc 

w sali rokietnickiego 
ośrodka kultury spo-

rą grupę ludzi, połączyła 
pokolenia. Poświęcona Po-

wstaniu Warszawskiemu, dosko-
nale oddawała charakter walczącej 
Warszawy poprzez zsynchronizowa-
nie obrazów z muzyką rockową ze-
społu Lao Che. Naszym założeniem 
było trafić do młodzieży, aby przy-
bliżyć im historię, a jednocześnie 
zachęcić starsze pokolenie do no-
wego, może nieco szerszego, dzięki 
nowym środkom wyrazu, spojrze-
nia na tamte wydarzenia. Byliśmy 

wtedy bardzo zniesmaczeni uję-
ciem patriotyzmu proponowanym 
przez ówczesne media, polityków 
– zwłaszcza z otoczenia ministra 
Romana Giertycha. Prezentacja 
„Powstanie ‘44” była więc naszym 
protestem przeciw nadużywaniu 
w polityce takich słów jak Honor 
i Miłość Ojczyzny, traktowanych 
jak puste hasła, a nawet slogany. 
To był nasz sposób spojrzenia na 
historię w sposób godny, z należną 
czcią i szacunkiem, nie mającym 
nic wspólnego z pozoranctwem. 
Zebrane wtedy słowa uznania, za-
równo od ludzi młodych jak i osób 
starszych, stanowiły zobowiązują-
cy impuls do działania.

Ich ukochanym dzieckiem, oprócz 
tegorocznego rokietnickiego festiwa-
lu rockowego, jest dwumiesięcznik 
„Subietyw” - mały zeszyt społecz-
no-kulturalny. Wydawany na terenie 
gminy, ale i poza nią, także w Pozna-
niu – obrazuje to, o czym młodzież 
mówi, czym się interesuje. „Nadal 
zastanawiamy się nad tym, o czym 
i jak pisać. Tematem naszych arty-
kułów jest przede wszystkim litera-
tura, muzyka, wydarzenia bieżą-

ce, także polityczne. Nie kierujemy 
ich do wszystkich, co byłoby bardzo 
trudne, a właśnie do młodzieży. Na 
tym odbiorcy pragniemy się skupić 
przede wszystkim”.

Cieszy ich jednak to, że formułowa-
ny przekaz jest interesujący także 
dla osób starszych. Tak było chociaż-
by przy okazji organizacji festiwa-
lu Rock Camp Rokietnica, na który 
przyszło wiele małżeństw z mały-
mi dziećmi. Dla całych rodzin było 
to uczestnictwo w wydarzeniu, któ-
re z jednej strony pozwala przypo-
mnieć beztroskie lata, ale z drugiej, 
jest po prostu świętem muzyki, któ-

rą lubią i kochają. Ludzie młodzi, 
to nie tylko ci, którzy mają naście 
czy dwadzieścia lat, ale także nieco 
starsi. Cezurą nie jest tu wcale ko-
lejna rocznica urodzin, ale ciągle 
młody duch. 
A skąd wziął się pomysł na festiwal? 
Chcieliśmy stworzyć jeden dzień w 
roku, w którym wszyscy mogliby 
poczuć, że Rokietnica żyje swoim 
życiem, że panuje tu niepowtarzal-

na pozytywna atmosfera, pozwala-
jąca przeprowadzić coś wyjątkowe-
go, przede wszystkim jednoczącego 
ludzi, będącego alternatywą dla 
popkultury, pozwalającego poznać 
inne rodzaje muzyki i sztuki, nie 
goszczące na co dzień w mediach. 
I udało się. Cztery zespoły prezentu-
jące odmienne muzyczne style, zgro-
madziły na dziedzińcu Zespołu Szkół 
w Rokietnicy ponad pięciuset słucha-
czy. Ale to nie jest szczyt marzeń Mi-
chała i jego przyjaciół. Zbierając do-
świadczenia przygotowują już do 
realizacji nowe pomysły. „Chcemy 
pokazać, nie tylko muzykę, ale wy-
eksponować także inne dziedziny 
sztuki, często z muzyką ściśle zwią-
zane jak rzeźba, grafika, malarstwo 
czy performance. Jesteśmy otwar-
ci na nowe pomysły i zapraszamy 
wszystkich chętnych do współpra-
cy przy ich realizacji. Naszym ma-
rzeniem, oczywiście po akcepta-
cji i przy poparciu Pana Dyrektora 
Wojciecha Kaczmarka, jest wyeks-
ponowanie parku i pałacu w Ro-
kietnicy – siedziby Zespołu Szkół 
im. J. i Wł. Zamoyskich. Miejsce to 
stworzyłoby doskonałą atmosferę 
do letnich projekcji filmów, warszta-
tów, spotkań z twórcami sztuki, mu-
zyki, teatru, pisarzami, krytykami 
choćby w ramach przyszłoroczne-
go festiwalu Rock Camp Rokietnica. 
Odrębna, przedpołudniowa część 

„Zawsze kierowałem się w życiu tym, by nie robić ni-
czego z musu; by znaleźć czas na realizację własnych 
zainteresowań i pasji, nawet takich, które w początko-
wej fazie mogły okazać się szalone i niewykonalne”.

Święto muzyki alternatywnej
Ludzie,
których warto poznać
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Na początek  
krótkie wyjaśnienia

Zacznijmy od wytłumaczenia co to 
jest Cabo Verde, choć zapewne wielu 
naszych czytelników zna odpowiedź 
na to pytanie. To wyspiarski kraj 
leżących u zachodnich wybrzeży 
Afryki nazywany Wyspami Zielone-
go Przylądka, a po portugalsku Cabo 
Verde. Tym pięknym miejscem dwa 
lata temu zainteresowali się młodzi 
ludzie z Akademickiego Koła Misjo-
logicznego (AKM) działającego przy 
Wydziale Teologicznym UAM w Po-
znaniu, a zainspirowała ich do tego 
siostra Elżbieta, klawerianka. Wy-
jaśnijmy od razu, że AKM zrzesza 
studentów ze wszystkich poznań-
skich uczelni, którzy uwielbiają ży-

cie pełne przygód i szalonych po-
mysłów. To grupa ludzi, którzy uczą 
się czym są misje w teorii i praktyce. 
Starają się żyć coraz bliżej Boga tak-
że po to, aby zawsze i wszędzie być 
misjonarzami.

Nasza Gmina pomogła

W ubiegłym roku członkom Koła 
udało się zrealizować projekt pod 
nazwą „Cabo Verde 2008”, w ramach 
którego spędzili prawie sześć tygo-
dni na Wyspach Zielonego Przyląd-
ka. Wtedy też zapragnęli zaprosić 
przedstawicieli mieszkańców tego 
kraju do Polski. I tak powstał projekt 
„Cabo Verde 2009”, który zrealizo-
wali we współpracy z Sekretariatem 
Misyjnym Archidiecezji Poznańskiej 
prowadzonym przez siostry klawe-
rianki. Dzięki ich staraniom dzie-
sięcioosobowa grupa młodych afry-
kańczyków spędziła cały sierpień w 
naszej ojczyźnie. Dzięki trosce po-
chodzącego z Rokietnicy ks. Szy-
mona Stułkowskiego, opiekuna na-
ukowego AKM, mieszkańcy naszej 
Gminy byli zaangażowani w oba te 
projekty. W parafiach informowano 
o ich przebiegu i zbierano środki na 
ich realizację. To także dzięki ofiar-
ności społeczności Gminy Rokiet-
nica udało się je zrealizować. Kabo-
werdyjczycy mogli więc przyjrzeć się 
pracy z młodzieżą w polskim Koś-
ciele oraz poznać naszą kulturę i tra-
dycję.

Wspólny czas radości

Mieli ku temu okazję także podczas 
pobytu w Rokietnicy. Afrykańczycy 
przebywali w naszej Gminie od 21 
do 23 sierpnia biorąc udział w kur-
sie ewangelizacyjnym „Filip”, któ-
ry przeżywali wspólnie z osobami 
związanymi z AKM. Kurs ten, zorga-
nizowany przez Szkołę Nowej Ewan-
gelizacji „Wspólnota św. Barnaby”, 
odbywał się w internacie Zespołu 
Szkół im. Zamoyskich w Rokietni-
cy. Posiłki natomiast jego uczestnicy 
spożywali w Restauracji „Pod Gru-
szą”, można było więc ich spotkać 
po centrum naszej gminy. Taka spo-
sobność nadarzyła się także podczas 
niedzielnej Mszy św. – W trakcie 
tej Eucharystii w szczególny sposób 
odczułem powszechność Kościoła. 
Wszyscy byliśmy ze sobą i w przy-
jaźni z Bogiem – opowiada o swoich 
przeżyciach rokietnicki proboszcz, 
ks. Tadeusz Lorek. Wśród różnych 

niecodziennych elementów Mszy św. 
niewątpliwie wyróżniał się taniec 
Tani, dziewczyny, która na Cabo Ver-
de jest ministrantką, bowiem przy 
ołtarzu służą tam także dziewczę-
ta. Przepięknie, z wdziękiem i gracją 
kobiet afrykańskich zaprezentowa-
ła taniec modlitewny. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się sprzeda-
wana po Mszy św. książka, w której 
studenci udokumentowali swój ze-
szłoroczny pobyt na Cabo Verde (na-
dal do nabycia w poznańskich, kato-
lickich księgarniach).

Członkowie AKM, którego prezesem 
jest Paweł Dereziński, mają już kolej-
ne pomysły na misyjne przygody, do 
udziału w których serdecznie zapra-
szają wszystkich studentów. Więcej 
informacji o działalności AKM moż-
na znaleźć na stronie: 

www.misja.info

Kamila Tobolska

MOJE FORUM - Afrykańczycy wśród nas
Często jakiś pomysł wydaje się niemożliwy do zrealizowa-
nia. Z czasem jednak okazuje się, że dzięki Bożej Opatrzno-
ści i pomocy wielu osób udaje się go wprowadzić w życie. Tak 
było z kabowerdyjską przygodą grupy poznańskich studen-
tów, a wśród nich Pawła Derezińskiego z Rokietnicy.

W odbywającym się w Rokietnicy kursie „Filip” oprócz gości z Cabo Verde uczestni-
czyli studenci z AKM (w górnym rzędzie od prawej ks. Szymon Stułkowski, w dolnym 
rzędzie drugi od prawej Paweł Dereziński)

Taniec w wykonaniu Tani z Wysp Zielone-
go Przylądka podczas Mszy św. w rokiet-
nickim kościele

festiwalu, mogłaby wtedy zgroma-
dzić w pięknym kameralnym oto-
czeniu, na piknikowym meetingu 
ze sztuką, całe rodziny. To byłaby 
dla Rokietnicy prawdziwa ducho-
wa uczta jednocząca mieszkańców, 
na przekór wszechobecnej tendencji 
do zachowania anonimowości i za-
mknięcia się w swoim najbliższym 
otoczeniu.”

Nietrudno odczytać ich przesłanie 
– jest nim przede wszystkim otwar-
tość na drugiego człowieka.
„Doświadczenia rokietnickiego fe-
stiwalu, i nie tylko, pokazują, że nie 
można dać się zaszufladkować i za-
wężać horyzontów. Potrzebna jest 
otwartość na odbiorcę. Trzeba o 
nim myśleć jak o kimś, kto ma cią-
gle ochotę na więcej, chce poznać 
coś nowego, jest tego spragniony. 
Dotyczy to zresztą całej sfery kon-
taktów międzyludzkich, współżycia 
– współistnienia w grupie, w danej 
społeczności, współtworzenia jej 
oblicza. Ludzie powinni przestać 
patrzeć na siebie krzywo, muszą ze 
sobą rozmawiać, akceptować siebie 
nawzajem. Doświadczyliśmy tego 
wyraźnie podczas przygotowań do 
festiwalu. Wielu, szczególnie mło-

dych, cieszyło się, że w Rokietnicy 
nareszcie coś się dzieje, że będzie 
można zwyczajnie się spotkać i po-
znać nawzajem, bo na co dzień po 
prostu nie ma na to okazji. Z ko-
lei osoby sceptycznie nastawione 
do tego rodzaju imprez, kojarzą-
ce festiwale rockowe z awanturami 
i burdami, stawały się pod wpły-
wem bezpośrednich rozmów przy-
chylne, ostrzegając tylko i udzie-
lając cennych rad, by bawić się 
z głową. To pozytywne nastawienie 
ludzi ze starszego pokolenia ujęło 
nas chyba najbardziej”.

Może nam starszym, z tak zwane-
go „dostojnego pokolenia”, zamiast 
zbędnego często mentorstwa i kry-
tykanctwa przydałaby się lekcja sza-
cunku dla tego co inne i trochę 

„nie nasze”? Może zamiast pouczać 
ex cathedra, potępiać i piętnować 
wszystko z założenia, warto było-
by przyjąć postawę otwartości i ak-
ceptacji, pełnej troski, dobrej rady, 
wsparcia i troskliwej opieki. 
W podziękowaniu Michałowi i jego 
przyjaciołom, 

Danuta Potrawiak

Wojtek Piszora
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Kolejny w tym sezonie start Małgo-
si Chojnackiej na zawodach najwyż-
szej mistrzowskiej rangi potwierdził 
jej wysoką formę, będącą efektem 
systematycznej, ciężkiej i wytrwa-
łej pracy na treningach.  Po raz dru-
gi w tym roku (Mistrzostwa Europy 
w Brandenburgu w Niemczech – 25-
28. 06.2009 r.), wśród dwóch medali 
wywalczonych przez Polaków jeden, 
i to ten najcenniejszy przypadł repre-
zentującej na co dzień barwy klubo-
we Posnanii Poznań Rokietniczance. 

Na rozegranych w Dartmouth w Ka-
nadzie zawodach najlepszych kajaka-
rzy świata, Małgosia Chojnacka wraz z 
Beatą Mikołajczyk pokonały 16 sierp-
nia 2009 r., w stylu godnym Mistrzyń 
Świata, na dystansie 1000 m. parę Tina 
Dietze - Carolin Leonhardt (Niemcy) 
oraz dwójkę Dalmę Benedek i Erikę 
Medveczky (Węgry). Złoty medal po-
łyskujący na piersiach Polek oraz wy-
słuchany Mazurek Dąbrowskiego, 
napawał wielkim wzruszeniem, a zdo-
byte przez obie Panie, na tych samych 

zawodach, 4 miejsce w K2 na 500m 
plasują polskie zawodniczki w naj-
ściślejszym gronie kajakarskich mi-
strzyń. Przypomnijmy, że złoty me-
dal Małgosi Chojnackiej z Darthmout 
w Kanadzie, wywalczony w sobotę, 
jest drugim zdobytym ma Mistrzo-
stwach Świata. W 2007 r. w Duisburgu, 
także w K2 na 1000m, płynąc z Eweli-
ną Wojnarowską, mieszkanka Rokiet-
nicy zdobyła srebrny krążek.
Pani Małgosiu – Rokietnica gorąco 
Pani dziękuje i szczerze gratuluje!

Dartmounth Kanada - Małgorzata Chojnacka z Rokietnicy

Mistrzynią Świata w kajakarstwie

WIELKI FINAŁ I RODZINNEGO GRAND PRIX ROKIETNICY W BIEGACH 
ze szczytnym przesłaniem: „Dar krwi – darem życia”
17 października 2009 r. – godzina 
11.00 – zapraszamy miłośników bie-
gania, sympatyków sportu, wiernych 
kibiców, a także tych, którzy przed-
kładają możliwość spędzenia wspa-
niałych chwil w plenerze wespół 
z przyjaciółmi i sąsiadami nad wy-
godną kanapę przed telewizorem czy 
buszowanie w necie na WIELKI FI-
NAŁ I RODZINNEGO GRAND PRIX 
ROKIETNICY W BIEGACH. Przy-
gotowaliśmy dla Państwa nową tra-
sę, która pozwoli sprawdzić biego-
wą kondycję zarówno amatorom jak 
i wytrawnym zawodowcom. Dystans 
12,5 kilometra jest kolejną próbą zbli-
żenia się naszej lokalnej akcji biego-
wej do wielkich imprez maratońskich 
z ulic znanych miast Polski i świata. 
To co jesteśmy w stanie zagwaranto-
wać już teraz, to wspaniała sporto-
wa atmosfera, znana wszystkim wier-
nym uczestnikom biegowego GRAD 
PRIX, przyprawiona wieloma niespo-
dziankami. Pragniemy zgromadzić 
na starcie znane sportowe sławy, udo-
wodnić, że jesteśmy gościnni i przy-
jaźni oraz oczywiście wręczyć wspa-
niałe nagrody i niespodzianki. 
Startujemy ze znanego wszyst-
kim miejsca - jak zwykle na Trak-
cie Napoleońskim, tuż za stacją „Bli-
ska” w Rokietnicy.  Jeśli nie biegasz 
– przyjdź jako kibic i zostań hono-
rowym dawcą krwi  biorąc udział 
w zaplanowanej na ten dzień akcji 
zbiórki krwi pod hasłem  „Dar krwi 
– darem życia” , której inicjatora-
mi są druhowie strażacy z Jednost-
ki OSP w Rokietnicy i rodzina Domi-
niki Gawron wdzięczna wszystkim 

tym, którzy poddali się badaniu 
krwi w kierunku możliwości prze-
szczepu szpiku.
Honorowe oddawanie krwi oraz wyko-
nanie badania pozwalającego umieś-
cić dane w rejestrze potencjalnych 
dawców szpiku to najprostsze, ale za to 
bezcenne ofiarowanie konkretnej po-
mocy drugiemu człowiekowi. 
 Czekamy na Ciebie 17 paździer-
nika 2009 r., w godzinach 9.00 – 
14.00, w Zespole Szkół w Rokietnicy, 
ul. Szkolna 3c  gdzie prowadzone bę-
dzie jak zwykle biuro biegów, na stano-
wiskach przygotowanych i prowadzo-
nych przez Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Poznania, .

 NIE STÓJ Z BOKU – UDOWODNIJ,  
 ŻE POTRAFISZ BYĆ SOLIDARNY 

Informacje dla wszystkich  
zainteresowanych pomocą innym:
Aby oddać krew należy:
- zjeść rano lekkostrawną kanapkę. 
- mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdję-

ciem. 
- wypełnić kwestionariusz, który zostanie 

sprawdzony i zweryfikowany przez pielęg-
niarkę. Następnie pobrana zostanie próbka 
krwi na badanie hemoglobiny (nakłucie 
w palec). Lekarz przeprowadzi badanie in-
ternistyczne i przedmiotowy wywiad. 

- jeśli lekarz zakwalifikuje dawcę, wówczas 
pozostaje tylko oddać krew. Czas oddania 
450 ml to około 5 -7 minut. 

Krew może oddać każdy, kto jest:
- w wieku od 18 do 65 lat, 
- waży powyżej 50 kg, 
- posługuje się językiem polskim 
- przeszedł pozytywnie badanie lekarskie po-

przedzające pobranie krwi od kandydata na 
dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: 
wywiad medyczny oraz skrócone badanie 
przedmiotowe.

Klasyfikacja BIEGU  
KONIEC LATA – 12.09.2009 r.  
na dystansie 5 kilometrów:
Klasyfikacja generalna
Miejsce Imię i Nazwisko czas
1. Adrian Passoń 16:29
2. Robert Mysior 17:17
3. Dariusz Okoń  18:00
4. Tomasz Wawrzyńczak 18:04
5. Dariusz Wróbel 18:29
6. Tomasz Bajon 19:25
7. Wojciech Brych - Kadziński 19:52
8. Sławomir Jenek 20:06

9. Damian Ostrowski 20:20
10. Grzegorz Kaniewski 20:32

Klasyfikacja Rodzinna po IV biegach
1. Kaniewscy 44 pkt.
2. Piechalakowie 26 pkt.
3. Matuszewscy 14 pkt.
4. Bajon 12 pkt.
5. Michta 12 pkt.
6. Michta (Joanna) 6 pkt.
7. Potrawiak 6 pkt.
8. Wróbel 5 pkt.
9. Mysior 4 pkt.
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Sprawozdanie z zawodów 
wędkarskich na zbiorniku 
Trzaskowo, organizowanych 
przez Koło PZW nr 118 
Rokietnica

W dniu 14. czerwca br. na zbiorniku 
wodnym Trzaskowo odbyły się spła-
wikowe zawody wędkarskie o Mi-
strzostwo Koła nr 118 PZW w Ro-
kietnicy. Wystartowało czterdziestu 
dwóch wędkarzy w kategoriach se-
niorów i juniorów. Wędkowanie roz-
poczęło się o 7:30 i w sportowej at-
mosferze, ale przy dość wietrznej 
pogodzie, trwało do 12:30. 
Po zważeniu wszystkich ryb wyło-
niono Spławikowych Mistrzów Koła. 
W kategorii juniorów zwyciężył Ja-
cek Walkowiak z wynikiem 2,12 kg 
ryb, a w kategorii seniorów Artur 
Winkel z wynikiem 4,88 kg ryb.

Seniorzy: 
I – Artur Winkel (4880g)
II – Paweł Zieliński (3760g)
III – Rafał Gabryś (3400g)
IV – Dawid Baum (3100g)

V – Zbigniew Kaźmierczak (3080g)

Juniorzy:
I – Jacek Walkowiak (2120g)
II – Marcin Bryl (1820g)
III – Maciej Oleszuk (1800g)
IV – Piotr Poborski (1260g)
V – Kamil Konieczny (940g)

Puchar za największą  
rybę zdobył Rafał Gabryś.

Sprawozdanie z wędkar-
skich zawodów spławiko-
wych o Puchar Wójta gminy 
Rokietnica na jez. Rogoźno 
organizowanych przez Koło 
nr 118 PZW w Rokietnicy
W niedzielę, 4. lipca br. odbyły się 
zawody wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Rokietnica. Rozgrywane były 
na malowniczym jeziorze Rogoźno. 
Na starcie pojawiło się trzydziestu 
siedmiu wędkarzy z naszego Koła. 
Puchary i dyplomy w imieniu wójta 
wręczał kol. Wojciech Mazurek. 
Zawody rozegrane zostały w trzech 

kategoriach – juniorów, seniorów i – 
po raz pierwszy – pań. Z utworzenia 
tej ostatniej kategorii Koło jest nie-
zwykle dumne. 
Klasyfikacja przedstawiała się nastę-
pująco.

Seniorzy: 
I - Marcin Wieczorek (3900g)
II – Rafał Gabryś (3700g)
III – Zbigniew Kaźmierczak (3660g)
IV – Paweł Zieliński (3480g)
V – Artur Lisiak (3200g)

Juniorzy:
I – Marcin Bryl (4460g)

II - Maciej Oleszuk (2140g)

Panie: 
I – Marlena Powałowska (2520g)
II - Katarzyna Zachciał (2460g)
III – Teresa Szymlet (940g)

Puchar za największą rybę: Wojciech 
Kocurek
Zarząd Koła chciałby przepro-
sić pana Piotra Łakomego (Piekar-
nia Rokietnica) za pominięcie jego 
nazwiska jako sponsora zawodów 
z okazji Dnia Dziecka.

Zarząd Koła PZW “STERLET” 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
w pierwszą niedzielę września, 
6.09.2009, na plaży SzOSiR-u nad 
Jez. Pamiątkowskim odbyły się XIV 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Ro-
kietnica o Puchar Wójta w Kaja-
karstwie Klasycznym i IV Powia-
towe Regaty o Puchar Starosty, 
których organizatorem był Ucz-
niowski Klub Sportowy „Błyska-
wica Rokietnica”.
Pod pochmurnym niebem oraz pod 
flagami starostwa poznańskiego, 
gminy Rokietnica, Polskiego Związ-
ku Kajakowego i klubową zebra-
ło się 250 młodych zawodników z 
12 klubów z całej Wielkopolski. Do 
niektórych biegów na starcie gro-
madził się prawdziwy tłum. Zmaga-
nia na dystansie 500 m nie były ła-
twe ze względu na wiatr i wysoką 
falę, jaka panowała tego dnia na je-
ziorze. Towarzyszący ratownicy na 
motorówkach mieli w tym roku peł-
ne ręce roboty, wyławiając pechow-
ców, którzy stracili równowagę w 
wąskim kajaku. Dobrze,  że mię-

dzy falami, również deszczu, moż-
na było się rozgrzać w kawiarence, 
posilając się domowymi wypiekami 
„klubowych” mam oraz grochówką 
z restauracji „Pod Gruszą” i pieczy-
wem z rokietnickich piekarni. At-
mosferę podgrzewała również mu-
zyka nadawana przez RadioMuza80, 
którego internetowi słuchacze mieli 
bezpośrednią relację na żywo z mi-
strzostw.
Zawodnicy „Błyskawicy” (w jedno-
litych strojach, dzięki firmie Titan-
Eko) stawali na podium kilkakrotnie, 
zdobywając tym samym 3 miejsce w 
punktacji UKS-ów. Szklany puchar 
ufundowany przez starostę odebrał 
z rąk wójta Bartosza Derecha tre-
ner Paweł Dankowski. Radość zwy-
cięzców dzielili Grzegorz Kaniew-
ski (I m. K-2 dzieci, II m. K-1dzieci, 
najlepszy kajakarz zawodów), Pa-
tryk Parysek (I m. K-4 młodzików 
III m. K-2 młodzików), Mateusz Os-
trowski (I m. K-4 młodzików, III m. 
K-2 młodzików), Maciej Wachowiak, 
(I m. K-1 młodzików, I m. K-4 mło-

dzików), Patryk Kulczyński (I m. K-
4 młodzików), Mateusz Świerczyń-
ski (I m. K-2 dzieci),. W biegu Open 
mężczyzn startowali m. in.: Rafał Ja-
ckowiak (Mistrz Polski 2009 r. wraz 
z Michałem Nowakowskim – rów-
nież wychowankiem naszego Klubu 
- w K-2 na 500 m), który zajął I miej-
sce oraz Dawid Krysztofiak – trzeci 
na podium. Wielkim misiem wyróż-
niony został również nasz klubowicz 
– Karol Kaniewski – najmłodszy ka-
jakarz zawodów.

Medale oraz nagrody wręczały m. in. 
specjalnie zaproszone na tę uroczy-
stość mistrzynie kajakarstwa: Aneta 
Pastuszka-Konieczna (srebrna mi-
strzyni olimpijska z Pekinu 2008 r. 
w K-2 500 m) oraz Marta Walczykie-
wicz (wicemistrzyni świata 2009 r. 
w K-1 200 m).
Słowa uznania oraz podziękowanie 
za organizację zawodów należą się 
prezes Klubu Hannie Wocko, wła-
dzom gminy Rokietnica, starostwu 
poznańskiemu, firmom wspomaga-
jącym nas w różnej formie (uhono-
rowanym pamiątkową statuetką) 
oraz niezawodnym rodzicom. Gra-
tulujemy udanej imprezy, po której 
z resztą, plaża została starannie po-
sprzątana.

Wszystkich sympatyków zaprasza-
my ponownie za rok !

Anna Szukalska-Kuś

Kajakarskie Święto na Jeziorze Pamiątkowskim
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Do widzenia 
„Bajeczko”!
W czerwcu znów pożegnaliśmy wychowanków 
naszego przedszkola. Moment ten jest jednym 
z najbardziej emocjonalnych przeżyć dla dziecka, 
rodzica i nauczyciela. Specyfika pedagogiki przed-
szkolnej oraz wieku przedszkolaków wpływają na 
wzmocnienie więzi między dzieckiem a nauczy-
cielem. Dla 3-latka pani w przedszkolu staje się 
„drugą mamą” – przytula, pociesza, uśmiecha się, 
daje poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciel zaś ob-
serwując i wspierając rozwój dziecka, kiedy z za-
gubionego maluszka staje się samodzielnym, po-
trafiącym odważnie występować starszakiem - po 
ludzku przywiązuje się do wychowanka.  Dlatego 
też trudno się rozstać z „naszą” Kasią, Tomkiem, 
Zosią...  A z drugiej strony jesteśmy dumni, sły-
sząc słowa piosenki 6-latków: 

„urosły mi skrzydła i pofrunę
zdobywać nowe światy i przekraczać horyzonty”

 Uroczyste chwile pożegnania odbyły się w 3 gru-
pach 6-latków:
• Czarodzieje – wychowawcy Beata Kucharska 
i Wanda Woszczek
• Gumisie – wychowawcy Izabela Olejniczak 
i Anna Krzyśko
• Przyjaciele Kubusia Puchatka – wychowawcy 
Maria Cierpikowska i Joanna Miecznik
Tradycją „Bajeczki” jest pożegnanie w kręgu 
kwiatowym – dzieci ostatnie chwilę tworzą jed-
ną grupę, którą żegna Pani Dyrektor przecinając 
wstążki łączące kwiaty. Ten symboliczny moment 
na długo pozostaje w pamięci. Dziękuję dzieciom, 
rodzicom  i nauczycielom za pełną wzruszeń uro-
czystość pożegnania z przedszkolem.

Anna Rychławska-Krzyśko
z-ca dyrektora Przedszkola „Bajeczka”

Witaj  
„Bajeczko”
„Powiedz Jasiu, powiedz Olu,  
gdzie tak miło jak w przedszkolu…”

       1 września 2009 roku powitaliśmy w Przedszko-
lu  w Rokietnicy 312 dzieci, z tego: 3-latków 75; 4-
latków 75; 5-latków 90 i 6-latków 72. Przyjęcie tak 
dużej liczby dzieci zmusiło nas do wprowadzenia 
2 grup 6-latków do budynku gimnazjum w Zespo-
le Szkół w Rokietnicy. Pierwsze dni w przedszkolu 
są bardzo trudne dla dzieci, ich rodziców oraz dla 
personelu. Wyjątkowo trudne chwile przeżywa-
ły 3-latki, których płacz  słychać  było w każdym 
miejscu przedszkola. Płaczu rodziców nie słyszeli-
śmy, ale łza w niejednym oku była widoczna. Po 2 
tygodniach przebywania w placówce zdecydowa-
na większość dzieci przyzwyczaiła się do nowych 
warunków, do swoich pań i do sal zajęć. Już dzisiaj 
wszystkie 3-latki przygotowują się do wielkiego  
święta, do „pasowania na przedszkolaka”. W po-
zostałych grupach wiekowych działania dzieci to-
czą się zgodnie z podstawą programową, ponie-
waż  bieżący rok szkolny jest  pierwszym rokiem 
pracy z nową podstawą programową wychowa-
nia przedszkolnego. Dla prawidłowego działania 
przedszkola konieczna jest współpraca z rodzica-
mi  naszych milusińskich. 
Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy mimo 
tego, że  nowy rok szkolny trwa dopiero kilka 
dni, doposażyli naszą placówkę w nowy sprzęt 
ogrodowy i elektroniczny oraz podjęli wszelkie 
działania na rzecz przedszkola.

Emilia Świst
Dyrektor Przedszkola „Bajeczka”
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Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Zawodowe dyplomy 2009

Pod koniec sierpnia absolwenci tech-
ników i zasadniczej szkoły zawodo-
wej zapoznali się z wynikami egza-
minów zawodowych jakie odbyły się 
w czerwcu tego roku. Dyplomy za-
wodowe otrzymało 67,1% zdających. 

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2009/2010
Nowy rok szkolny rozpoczął się uro-
czystym apelem na nowym boisku. 
Dla licznej grupy uczniów trzech 
klas pierwszych – technikum w za-
wodzie technik hotelarz, technikum 
w zawodzie technik informatyk oraz 
zasadniczej szkoły zawodowej był to 
pierwszy dzień nauki w tej szkole.

Szkoła Podstawowa w Mrowinie

ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA  
ZAMOYSKICH w Rokietnicy

poszukuje
kandydata na stanowisko

samodzielnego referenta ds. płac
½ etatu z możliwością  

zatrudnienia na pełen etat

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie: minimum średnie,
2. Doświadczenie zawodowe:
- obsługa programu Radix – płace,
- obsługa programu „PŁATNIK”.

Adres: ul. 62-090 Rokietnica,  
Szamotulska 24,  

Tel. (061) 8145 234, 8145 027

Powrót do szkoły z nowym 
obliczem – Zespół Szkół 
w Napachaniu
Z niepokojem przyglądaliśmy się 
nieprzerwanym remontom trwają-
cym w czasie wakacji w Szkole Pod-
stawowej w Mrowinie. Zmaganie się 
z „oporem materii”, niewłaściwie uło-
żoną glazurą… Wszystko to sprawia-
ło, że początek roku w mrowińskiej 
szkole miał nastąpić z dużym opóź-
nieniem. Wystartowaliśmy jednak 
na czas, już jako Zespół Szkół.
Pierwsze dni zajęć lekcyjnych ucz-
niowie ze szkoły podstawowej spę-

dzili w odświeżonym w czasie 
wakacji gimnazjum w Napa-
chaniu. Młodzież serdecznie powi-
tała gości, udostępniając im parter 
szkoły. I choć było ciasno w jednym 
budynku, wszystkie klasy rozpo-
częły rok szkolny 2009/2010 bez 
falstartu.
Do Mrowina uczniowie wrócili 
9 września. Wszyscy byliśmy zasko-
czeni nowym wizerunkiem szkoły, 
odnowionej nie tylko z zewnątrz, 
ale także gruntownie wyremon-
towanej w środku. Kolorowe, jas-
ne sale lekcyjne, odmalowane kory-
tarze wzbudzają zachwyt nie tylko 

dzieci, ale także rodziców i nauczy-
cieli. Powrót do szkoły rozpoczął się 
od przydziału osobistych szafek 
dla każdego ucznia.
W najbliższej przyszłości zostanie 
oddana do użytku sala gimnastycz-
na z zapleczem sanitarnym oraz bi-
blioteka. To jest szkoła z prawdziwe-
go zdarzenia! 

Naszym uczniom życzymy w tej 
szkole samych sukcesów!

Dyrekcja Zespołu Szkół  
w Napachaniu

MOJE  
FORUM
– uczniowie 
o nowej szkole w Mrowinie
Jestem uczennicą klasy IV, która mia-
ła okazje spędzić tydzień nauki w mu-
rach gimnazjum w Napachaniu. Duże 
wrażenie zrobiła na mnie ta szkoła, 
przestronne korytarze, ciepłe kolory, 
ładne i ciekawe wystawy. Moja klasa 
miała wyznaczone miejsce na koryta-
rzu, gdzie za scenografią do jednego 
z gimnazjalnych przedstawień, mie-
liśmy ustawione stoły, tablicę. I choć 
było nam trochę ciasno, to pobyt w tej 
szkole będę dobrze wspominać. Zosta-
liśmy serdecznie przyjęci!
Gdy wróciliśmy do szkoły w Mrowi-
nie, byliśmy mile zaskoczeni. Szkoła, do 
której wróciłam zmieniła się nie do po-
znania. Ja i moje koleżanki jesteśmy tą 
szkołą szczerze zachwycone i wdzięczne 
Panu Jackowi Welmanowi, naszemu dy-
rektorowi szkoły, za te zmiany i ogrom-
ne  poświęcenie w czasie remontu.

 Sandra Szymkowiak, klasa IV 

Obchody 70 – lecia wybu-
chu II wojny światowej
4.09.br odbył się uroczysty apel po-
święcony rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Uczniowie klas II i III 
technikum w zawodzie technik ho-
telarz oraz IV klasy technikum w za-
wodzie technik informatyk przy-
gotowali dla społeczności szkolnej 
program artystyczny oraz prezenta-
cję multimedialną. Obchodom towa-
rzyszy wystawa na holu szkolnym.

Maria Matuszczak
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Kącik policyjny
Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy  
– ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica, tel/fax 061 8145 197
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy: mł. asp. Błażej Matysiak tel. 519 064 730
Dzielnicowy Rejonu nr 1: sierżant Bartosz Gawęda tel. 519 064 728  
Obsługuje miejscowości: Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek,  
Obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko
DYŻUR CAŁODOBOWY: dyżurny Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym:  
tel. 061-841-48-60 lub 997, fax 061 841-48-65

1. W dniu 0l.07.2009 r. o godz.20:00 w Rogierów-
ku, ul. Kościuszki z terenu gospodarstwa rolnego 
dokonano kradzieży rozrusznika do ciągnika Ur-
sus, dwóch przekaźników, sieci rybackiej, lornet-
ki, ostrzałki do łańcucha piły spalinowej o łącznej 
wartości 2,5 tys. zł. Mienie częściowo odzyskano i 
w związku ze sprawą zatrzymano jednego z podej-
rzanych. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

2. W dniu 08-09.07.2009 r. w godz. 20:00-08:00 
w Rokietnicy, ul. Działkowa dokonano uszkodzenia 
pojazdu Renault Kangoo. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

3. W dniu 10.07.2009 r. o godz. 11:30 w Żydowie, 
ul. Przecławska policjanci z Rew. Dz. Rokietnica 
dokonali zatrzymania osoby poszukiwanej. Spra-
wę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

4. W dniu 10.07.2009 r. o godz. 12:30 w Rokietnicy, 
ul. Lipowa kobieta, która nie odpowiednio zabez-
pieczyła stojący pojazd Ford Focus (nie zaciągając 
hamulca ręcznego) doprowadziła do jego stocze-
nia w wyniku czego pojazd potrącił poruszających 
się pieszo kilka osób, które w wyniku doznanych 
obrażeń zostały przewiezione do szpitala. Spra-
wę prowadzi WRD KMP Poznań.

5. W dniu 11.07.2009 r. o godz. 12:00 w Przybro-
dzie, ul. Kaźmierska policjanci z SRD KMP Poznań 
na gorącym uczynku dokonali zatrzymania męż-
czyzny lat 25, który poruszał się pojazdem mecha-
nicznym będąc pod wpływem alkoholu (wynik -0,44 
mg/l). Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

6. W dniach 12-l4.07.2009 r. godz.10:00-7:00 doko-
nano włamania do domu w budowie Bytkowo, ul. 
Szkółkarska 2 skąd skradziono 8 szt. grzejników, 
160m wełny mineralnej, zestawu WC Geberit oraz 
50 szt. folii paraizolacyjnej na łączną stratę 12 
tys. zł. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

7. W dniu 13.07.2009 r. o godz. 19:40 w Rokiet-
nicy, ul. Obornicka policjanci z OPP KWP Poznań 
dokonali zatrzymania na gorącym uczynku męż-
czyzny lat 50, który kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwości (wynik - 0,59mg/l). Sprawę prowa-
dzi KP Tarnowo Podgórne.

8. W dniu 18.07.2009 r. o godz. 01:05 w Cerekwicy, 
ul. Szamotulska policjanci z Rew. Dz. Rokietnica  
dokonali zatrzymania na gorącym uczynku męż-
czyzny lat 27, który kierował pojazdem BMW w 
stanie nietrzeźwości (wynik - 0,46mg/l). Sprawę 

prowadzi KP Tarnowo Podgórne.
9. W dniu 18.07.2009 r. o godz. 15:00 w Krzyszko-

wie, ul. Główna policjanci z KP Tarnowo Podgórne 
i Rew. Dz. Dopiewo dokonali zatrzymania na gorą-
cym uczynku mężczyzny, który kierując rowerem 
i będąc pod wpływem alkoholu spowodował kolizję 
drogową (wynik - l,70mg/l). Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

10. W dniu 19.07.2009 r. o godz. 12:40 w Dąbrówce, 
ul. Kolejowa policjant z Rew. Dz. Rokietnica i Rew. 
Dz. Dopiewo dokonali zatrzymania mężczyzny na 
gorącym uczynku prowadzenia pojazdu Mercedes 
bus będąc pod wpływem alkoholu(wynik - l,80mg/
l!!!). Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

11. W dniu 24.07.2009 r. o godz. 03:59 w Tarnowie 
Podgórnym, ul. Rokietnicka policjant z Rew. Dz. Ro-
kietnica i KP Tarnowo Podgórne dokonali zatrzyma-
nia mężczyzny na gorącym uczynku prowadzenia po-
jazdu Ford pod wpływem alkoholu (wynik - 0,65mg/l). 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

12. W dniu 26.07.2009 r. o godz. 07:40 w Napacha-
niu, ul. Poznańska policjanci z SRD KMP Poznań 
na gorącym uczynku dokonali zatrzymania męż-
czyzny lat 30, który poruszał się pojazdem VW 
T-4 będąc pod wpływem alkoholu (wynik - 0,28 
mg/1). Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

13. W dniu 29.07.2009 r. o godz. 00:05 w Rokietni-
cy, ul. Kolejowa policjant z Rew. Dz. Rokietnica i 
KP Tarnowo Podgórne dokonali zatrzymania męż-
czyzny na gorącym uczynku prowadzenia pojazdu 
Toyota pod wpływem alkoholu (wynik 1,08mg/l!!!). 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

14. W dniu 29.07.2009 r. o godz. 10:00 w Rokietnicy, 
ul. Rolna policjant z Rew. Dz. Rokietnica dokonał 
zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

15. W dniach 09-10.08.2009 r. w godz. 18:00-9:00 
w Kiekrzu, ul. Sadowa dokonano kradzieży z wła-
maniem do domu w budowie skąd skradziono rury 
miedziane 115 mb, rury miedziane REX wielowar-
stwowe 600 mb, kształtki miedziane, skrzynki 
podtynkowe CO 3 szt., zawory kulowe, rozdziela-
cze CO, giętarkę do rur wielowarstwowych oraz 
inne materiały eksploatacyjne. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.

16. W dniu 05.08.2009 r. o godz. 18:20 w Krzysz-
kowie, ul. Polna policjanci z KP Tarnowo Podgórne 
dokonali zatrzymania na gorącym uczynku męż-
czyzny, który będąc pod wpływem alkoholu (wynik 
- 0,74 mg/l) kierował pojazdem Daihatsu. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

17. W dniu 06.08.2009 r. o godz. 18:10 w Napacha-
niu, ul. Starzyńska policjant z Rew. Dz. Rokietnica 

dokonał zatrzymania poszukiwanego mężczyzny.
18. W dniach 04-07.08.2008 r. w godz. 20:00-14:00 w 

Rogierówku ul. Sarnia z terenu posesji dokonano kra-
dzieży 31 szt. drzewek ozdobnych o łącznej wartości 
7 tys. zł. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

19. W dniu 14.08.2009 r. o godz. 10:30 w Kobylnikach 
policjanci z Rew. Dz. Rokietnica dokonali zatrzyma-
nia na gorącym uczynku prowadzenia pojazdu Re-
nault w stanie nietrzeźwości (wynik - 1,25 mg/1!!!). 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

20. W dniach 29-30.08.2009 r. w godz. 18:00 - 10:00 
w Rokietnicy, ul. Bukowa dokonano kradzieży z wła-
maniem do domu w budowie skąd skradziono sprzęt 
AGD marki Siemens, piec gazowy marki Brotje oraz 
m.in. kabinę prysznicową, umywalki, muszle kloze-
towe. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

21. W dniach 20-24.08.2009 r. w godz. 16:00-13:50 
w Rokietnicy, ul. Golęcińska dokonano kradzieży 
biżuterii złotej oraz pieniędzy. Straty 5 tys. zł. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

22. W dniu 22.08.2009 r. w godz. 22:00 - 23:50 w 
Rokietnicy dokonano kradzieży telefonu komórko-
wego marki LG KU 990. Straty 350 zł. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

23. W dniach 30-31.08.2009 r. w godz. 18:30 - 
11:00 w Krzyszkowie dokonano kradzieży portfela 
z zawartością pieniędzy w kwocie 280 zł, dowód 
osobisty, kartą bankomatową. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.

24. W dniach 31.08.-0l .09.2009 r. w godz. 21:00 
- 07:30 w Kiekrzu, ul. Poranek dokonano kradzie-
ży napędu z bramy wjazdowej. Straty 2 tys. zł. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

25. W dniach 01-02.09 2009 r. w godz. 21:00 - 06:45 
w Kiekrzu, ul. Polna dokonano kradzieży z wła-
maniem do garażu skąd skradziono opryskiwacz 
spalinowy marki OLEO-MAC typ AM 180, klucze 
samochodowe oraz kosiarkę spalinową. Straty 2 
tys. zł. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

26. W dniu 05.09.2009 r. o godz. 16:00 w Rokietnicy 
policjanci z Rew. Dz. Rokietnica dokonali zatrzy-
mania osoby poszukiwanej. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców wyżej 
wymienionych przestępstw proszone są o kontakt z 
dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. Anonimowość za-
pewniona. Zwracamy się również z prośbą do miesz-
kańców naszej Gminy o zwracanie szczególnej uwagi 
na osoby których zachowanie i wygląd mogą wskazy-
wać, że planują dokonanie przestępstwa i informo-
wanie o tym dyżurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr 
telefonu 061-8146-997, 061-84-148-60 lub 997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica

KOMUNIKAT
W związku z planowaną na kwie-
cień 2010 roku uroczystością 
odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej ofiary poległych policjan-
tów podczas II Wojny Światowej, 
Rew. Dz. Rokietnica zwraca się 
z prośbą o kontakt członków ro-
dzin poległych policjantów bądź 
znajomych poległych policjantów 
na terenie naszej gminy.

Z prac Rady Powiatu
Po letniej przerwie w dniu 26 sierpnia 

Rada Powiatu wznowiła obrady, była to kolej-
na XXXII sesja. Rada rozpatrzyła i zatwierdziła 
uchwały w sprawie:
u zasad i trybu przyznawania nagród fi-
nansowych dla wyróżniających się młodych 
sportowców z powiatu poznańskiego;
u warunków i trybu przyznawania nagród 
zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe w krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym.
u zasad i trybu przyznawania nagród fi-
nansowych dla wyróżniających się trenerów 
i działaczy sportu młodzieżowego powiatu 
poznańskiego. 
Do wszystkich tych uchwał dołączone były re-
gulaminy, które wcześniej były analizowane 
i opiniowane przez Komisję Kultury i Sportu.
u zmiany uchwały nr XIII /101/III / 2007 

z dnia 28 listopada w sprawie zakazu używa-
nia jednostek pływających napędzanych silni-
kami spalinowymi na niektórych jeziorach Po-
wiatu Poznańskiego. Wnioskiem z dnia 22.06 
2009r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk zwrócił 
się o zmianę zapisu uchwały w odniesieniu do 
Jez. Niepruszewskie, dotyczącą wykluczenia 
używania skuterów wodnych oraz ślizgaczy 
w soboty i w niedziele. Przesłanką do wpro-
wadzenia zmian jest potrzeba zapewnienia 
spokojnego i bezpiecznego wypoczynku nad 
jeziorem w weekendy (niewłaściwe użytko-
wanie sprzętu motorowodnego.
u zaciągnięcia zobowiązania finansowego, 
w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Stęszew na realizację zadania w ramach „Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008 – 2011”. Podobną uchwałę wywo-
łano dla Gminy Murowana Goślina.
u zaciągnięcia zobowiązań finansowych 
w celu realizacji zadań w ramach „Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

2008 -2011” w roku 2010. Wysokość zobowią-
zania 14.100.000 w celu realizacji zadania pt:
1) Remont drogi powiatowej nr.2407P na od-
cinku ul. Swarzędzkiej i ul. Cieszkowskiej w m. 
Gruszczyn i m. Swarzędz
2) Remont drogi powiatowej nr. 2�90P z bu-
dową chodnika, zatok postojowych, Komor-
niki – Łęczyca. W budżecie państwa co roku, 
na realizację powyższych zadań przeznaczo-
na została kwota 1 mld zł, która została roz-
dysponowana na województwa. W ramach 
tego programu powiat w danym roku może 
zgłosić dwa projekty przebudowy lub remon-
tu dróg powiatowych do �0 września 2009 r. 
W celu złożenia kompletnego wniosku o uzy-
skanie ww. dotacji i spełnienia wymogów for-
malnych niezbędne jest zabezpieczenie środ-
ków na realizację wnioskowanych zadań.
u powierzono Gminie: Czerwonak, Komor-
niki i Kórnik niektóre zadania publiczne zarzą-
dzania drogami powiatowymi.
u upoważniono Zarząd Powiatu do zaciąg-

nięcia zobowiązań finansowych na realizację 
zadania pn „Zimowe utrzymanie dróg powia-
towych w latach 2010 – 1011”.
u Rada wyraziła zgodę na realizację przez 
Miasto Poznań zadania Powiatu Poznańskie-
go w zakresie pomocy społecznej. Wydawanie 
opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą oraz 
wydanie opinii o rodzinach zaprzyjaźnionych 
należy wyłącznie do zadań ośrodków adopcyj-
no-opiekuńczych. Powiat Poznański na swo-
im terenie nie dysponuje podmiotem o statu-
sie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, dlatego 
jest konieczność zawarcia porozumienia. 
u Rada dokonała zmian w sprawie wyna-
grodzenia Starosty Poznańskiego Jana Grab-
kowskiego. Przyjęła również sprawozdanie 
z prac Zarządu Powiatu za okres od 19 czerwca 
do 20 sierpnia 2009r. 

Radna Powiatu  
Krystyna Semba
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Co to jest hipoterapia  
i na czym ona polega:
• W hipoterapii korzystamy głów-
nie z jazdy stępem lub lekkim kłu-
sem.  
• Koń idący stępem przenosi na 
ciało siedzącego na nim jeźdźca od 
90 do 110 wielowymiarowych im-
pulsów na minutę.  
• Ruchy ciała jeźdźca siedzącego na 
koniu idącym stępem są bardzo zbli-
żone do ruchów ciała idącego czło-
wieka. Barki, kręgosłup, miednica 
poruszają się tak jak podczas chodu. 
Ten terapeutyczny ruch ma unikal-
ne wręcz znaczenie dla osób niecho-
dzących lub słabo chodzących. Daje 
im szansę odczucia prawidłowego 
chodu po raz pierwszy w życiu. Daje 
im szansę systematycznego ćwicze-
nia tego prawidłowego chodu. Wielu 
osobom koń pomaga stanąć na włas-
nych nogach. 
• Koń jest ciepły. Temperatura cia-
ła konia jest o ok. 1 stopień wyż-
sza od temperatury ciała człowie-
ka. Jazda na koniu na oklep daje 
efekt rozgrzewającego masażu nóg 
i miednicy. Dla osób cierpiących na 
spastyczne porażenie kończyn dol-
nych daje to ogromną ulgę w postaci 
znacznego obniżenia napięcia mięś-
niowego i rozluźnienia mięśni. Jest 
to także niezwykle istotne dla pra-
widłowego chodu. 
• Zastosowanie odpowiednich po-
zycji i ćwiczeń podczas hipoterapii 
daje efekty w postaci rozluźnienia 
całego ciała i likwiduje wzmożone 
napięcie mięśniowe u osób ze spa-
stycznym porażeniem.  
• Jazda na koniu to nieustanne 
ćwiczenie równowagi. Balansowanie 
na końskim grzbiecie daje w efekcie 
znaczną poprawę równowagi pod-
czas poruszania się i chodzenia po 
ziemi. 
• Przy odpowiednim doborze ćwi-
czeń jazda na koniu może także li-
kwidować nieprawidłowe przetrwa-

łe odruchy i wywoływać prawidłowe 
reakcje odruchowe i obronne. 
• Dzięki ogromnej ilości impulsów 
jakie otrzymuje pacjent podczas hi-
poterapii znacznej poprawie ulega 
sprawność manualna (dzieci lepiej 
piszą, rysują) oraz mowa.  
• Poprawia się wydolność organi-
zmu, krążenie, oddychanie, pery-
staltyka i przemiana materii. 
• Koń wyzwala emocje. Od strachu 
po miłość. Uczy wrażliwości i opie-
kuńczości, ale także stanowczości i 
umiejętności podejmowania szyb-
kich decyzji. 
• Ma ogromny wpływ na psychi-
kę człowieka. Motywuje do działa-
nia, uczy i daje chęć do zmagania się 
z przeciwnościami losu. 

Dla kogo hipoterapia
Dla osób z problemami neurologicz-
nymi: - mózgowe porażenie dzie-
cięce, - po przebytej chorobie Hei-
nego-Medina, - po przepuklinie 
oponowo-rdzeniowej, - stwardnie-
nie rozsiane, - choroba Parkinsona, 
- neuropatie - i wiele innych.
Dla osób z problemami ortopedycz-
nymi: - wrodzone ubytki kończyn 
lub amputacje, - skoliozy, - koślawość 
bioder i kolan, - kręcz karku i inne.
Dla osób z problemami natury psy-
chicznej i społecznej: - autyzm, - ze-
spół Downa, - zaburzenia umysłowe, 
- nerwice, - nadpobudliwość psy-
choruchowa, - zaburzenia zachowa-
nia, - trudności szkolne wynikające 
z zaburzeń integracji zmysłów i typu 
dyslektycznego.

Efekty hipoterapii.
Badania lekarskie potwierdzają:
- znaczne zmniejszenie napięcia 
mięśniowego u osób spastycznych, - 
znaczną poprawę równowagi, - znacz-
ną poprawę w zakresie lokomocji, 
- zmniejszenie odruchów patologicz-
nych, - poprawę ruchomości stawów 
kręgosłupa i kończyn, - mobilizację 

podporową stawów kręgosłupa, - po-
prawę w zakresie symetrii ciała, - lep-
szą wydolność płuc, - poprawę krąże-
nia, - poprawę perystaltyki,

W opiniach psychologów, pedago-
gów i rodziców mówi się o:
- wzroście pewności siebie, poprawie 
samooceny,
- poprawie mowy (wymowy oraz za-
sobu słów i większej chęci komuni-
kacji werbalnej),
- poprawie orientacji w schemacie 
własnego ciała i przestrzeni,
- poprawie koordynacji,
- poprawie koncentracji uwagi,
- zmniejszeniu napięcia emocjonal-
nego, wyciszeniu, uspokojeniu,
- poprawie kontaktów z rówieśnika-
mi oraz dorosłymi,
- znacznej poprawie sprawności 
ogólnej,
- zwiększeniu tempa reagowania tzw. 
poprawa tempa psychomotorycznego 
szczególnie u osób z zespołem Downa,
- znacznej poprawie stanu emocjo-
nalnego osób niepełnosprawnych.

Jeździectwo terapeutyczne, rekre-
acja - spędzanie czasu wolnego
Większość osób korzystających z za-
jęć hipoterapii osiąga stopień spraw-
ności pozwalający na uprawianie te-
rapeutycznej lub rekreacyjnej jazdy 

konnej.Osoby z fizycznymi, umy-
słowymi czy psychicznymi ogra-
niczeniami mogą korzystać z zajęć 
jeździeckich - jeśli to konieczne od-
powiednio dostosowanych - po pro-
stu dla przyjemności, relaksu i dla 
wykorzystania czasu wolnego. Na-
cisk jest położony na dostarczenie 
radości, zadowolenia i odprężenia 
– relaksu. Osoby niepełnospraw-
ne mogą uczestniczyć w zajęciach 
jeździeckich, wykorzystując mak-
simum swoich możliwości w atmo-
sferze konstruktywnego wsparcia, 
będąc wśród innych ludzi realizując 
podstawowy cel - nieodłącznej rado-
ści podczas aktywności fizycznej.
Jazda konna pozwala na osiągnięcie 
większej samodzielności i pewności 
siebie. Uczy, jak być odpowiedzial-
nym oraz jak szybko i sprawnie po-
dejmować decyzje. Opiekując się ko-
niem, człowiek ma szansę nawiązać 
wyjątkowy kontakt z tym wrażli-
wym i pięknym zwierzęciem.

Sportowa jazda konna
Paraolimpiady. 
Ruch paraolimpijski, tak jak ruch 
olimpijski ludzi zdrowych proponuje 
swoim zawodnikom treningi sporto-
we i udział w zawodach. 

Olimpiady Specjalne.
Dla osób z upośledzeniem umysło-
wym rywalizację sportową także w 
cyklu olimpijskim proponują i orga-
nizują Olimpiady Specjalne. Założo-
ne w USA w roku 1946 przez Eunice 
Kennedy Shriver skupiają dziś wie-
le krajów i organizują zawody a co 4 
lata Igrzyska Olimpijskie w 19 dyscy-
plinach letnich i 6 zimowych. Przepi-
sy sportowe są opracowane tak, aby 
umożliwić udział w zawodach nawet 
głębiej upośledzonym sportowcom. 
W Polsce bardzo aktywnie działa 
Stowarzyszenie Olimpiady Specjal-
ne, w ramach którego istnieje kilka-
dziesiąt klubów prowadzących jazdy 
konne dla osób z zaburzeniami. Od 
1990 r. odbywają się zawody i krajo-
we Igrzyska Olimpijskie. 

Za www.hipoterapia.pl 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 

HIPODROM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Co to jest hipoterapia?
Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji polegającą na zastosowaniu jazdy konnej w celach leczniczych. Zdro-
wotne walory jazdy konnej dostrzegano już w starożytności. Najstarsze dzieło na temat leczenia przy pomocy jaz-
dy konnej napisał Hipokrates - „ojciec medycyny”. Hipokrates propagował metodę leczenia hipoterapeutycznego 
rozumianej przez niego jako gimnastykę pobudzającą funkcje organizmu i łagodzącą schorzenia.
W 1870 roku szkocki lekarz John Brown podzielił chorych według zachwiania równowagi bodźców na steników i 
asteników. Wobec tych ostatnich - z powodu niedostatku bodźców - stosował jazdę konną. W 1945 roku w Anglii 
wprowadzono ją do terapii dzieci z dysfunkcją ruchową. W latach sześćdziesiątych taką metodę leczenia zaczęto 
stosować w Kanadzie i USA rozpoczynając tym samym działalność specjalnego stowarzyszenia. Od 1974 roku są 
organizowane międzynarodowe kongresy poświęcone tym zagadnieniom.

Hipoterapia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” na Hipodromie 
Wola w Poznaniu.
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TWÓJ 
DOKTOR
Korzyści  
ze szczepienia 
przeciwko grypie 
sezonowej
Grypa jest ostrą, wirusową, bardzo zakaź-
ną chorobą. Okres wylęgania wynosi od 
1 do 4 dni. Źródłem zakażenia jest osoba 
chora od dnia poprzedzającego wystąpie-
nie objawów do 5-10 dni po ich pojawie-
niu się. Do zakażenia dochodzi drogą kro-
pelkową (kichanie lub kaszel). Ze względu 
na to, że około �0% zachorowań przebie-
ga bezobjawowo, możemy nie wiedzieć, 
że my lub ktoś z naszego otoczenia jest 
potencjalnym źródłem szerzenia się infek-
cji. Grypa nie powikłana trwa zazwyczaj 
�-7 dni i objawia się wysoką gorączką, 
uczuciem rozbicia, bólami gardła, mięśni, 
głowy, suchym kaszlem i nieżytem nosa.
U dzieci może wystąpić zapalenie ucha 
środkowego, nudności, wymioty. U czę-
ści osób grypa może pogorszyć przebieg 
współistniejących chorób, prowadzić 

do powikłań np. wtórnych bakteryjnych 
(głównie pneumokokowych)  lub grypo-
wych zapaleń płuc.
Powikłania grypy  
mogą być śmiertelne!
Corocznie na grypę choruje około miliar-
da ludzi na świecie, o ciężkim przebiegu 
-  �-5 mln osób, umiera około pół milio-
na chorych.
Szczególnie narażone  
są osoby z tzw. grup ryzyka:
• dzieci od 6 miesiąca do 4 roku życia
• dorośli powyżej 50 roku życia 
• dzieci i młodzież leczona przewlekle 

aspiryną
• kobiety, które w ciągu najbliższego se-

zonu będą w ciąży (ciąża nie jest prze-
ciwwskazaniem do szczepienia)

• osoby ze schorzeniami układu krąże-
nia (z wyjątkiem nadciśnienia), układu 
oddechowego, krwiotwórczego, ne-
rek, wątroby, z zaburzeniami metabo-
licznymi w tym z cukrzycą.

• pacjenci z upośledzeniem odporności 
(leczenie immunosupresyjne, HIV)

• pensjonariusze placówek przewlekłej 
opieki pielęgnacyjnej i medycznej

• pracownicy ochrony zdrowia
Co możemy uzyskać  
poprzez zaszczepienie się ?
Szczepionka zawiera fragmenty zabite-
go wirusa (nie może wywoływać grypy). 

Chroni przed zachorowaniem przez okres 
roku. Skuteczność szczepienia u osób po-
niżej 65 roku życia wynosi 70-90%.
Niesie istotne korzyści  
osobom z grup ryzyka:
• zmniejsza ryzyko wystąpienia incy-

dentów sercowo-naczyniowych u cho-
rych leczonych wcześniej z powodu 
chorób układu krążenia

• zmniejsza ilość hospitalizacji i przy-
padków śmiertelnych u pacjentów z 
astmą i POChP

• zmniejsza ilość przypadków powikłań 
pogrypowych u pacjentów chorych na 
cukrzycę

• coroczne szczepienie u dzieci 1-16 lat 
znacznie zmniejsza (77-91%) częstość 
zachorowań, a u dzieci 2-5 lat redukuje 
występowanie infekcji grypopodobnych 

• powyżej 65 roku życia obniża zacho-
rowalność o  60%,  śmiertelność o 70-
80%, liczbę hospitalizacji z powodu 
zapalenia płuc i grypy o 27-70%.

Skuteczne zapobieganie ma też wy-
miar ekonomiczny. Stosunkowo małym 
kosztem redukuje nieobecność w pracy 
w związku z zachorowaniem lub koniecz-
nością opieki nad członkami rodziny oraz 
nakłady finansowe pacjenta i jednostek 
ochrony zdrowia ponoszone w związku 
z leczeniem grypy i jej powikłań.
Szczepienia powinny być realizowane 

przez cały sezon epidemiczny czyli od li-
stopada do marca przy czym największą 
skuteczność uzyskuje się dokonując go w 
okresie wrzesień-październik. 
Dostępne na rynku szczepionki zapobie-
gają zachorowaniu  na tzw. grypę sezo-
nową, na którą ze względu na mutacje 
wirusa, opracowuje się je corocznie. Nie 
zabezpieczają nas przed grypą wywoły-
waną wirusem AH1N1. Szczepionka ta jest 
bowiem dopiero w opracowaniu i będzie 
dostępna na terenie Polski tylko dla ściśle 
określonych osób.
Mimo to należy się szczepić, gdyż zmniej-
sza to ryzyko zachorowania na obydwa 
typy grypy przez jedna osobę i  możliwość 
powstania groźnych mutacji wirusa.
Dokładne informacje na temat grypy 
i szczepienia przeciwko niej uzyskacie 
Państwo w naszej poradni,  pod tele-
fonem infolinii 0 801 120 130 i na stro-
nie internetowej www.antygrypa.pl. 
Przypominamy, że w naszej poradni moż-
na zaszczepić się szczepionkami, które 
sprowadzamy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, z zachowaniem ciągłości łań-
cucha chłodniczego.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

W opracowaniu wykorzystano materiały 
informacyjne firmy Sanofi Pasteur.

Promocja zdrowia to ostatnio bardzo modne i często 
powtarzane sformułowanie. O waleologii – nauce 
o promocji zdrowia było już w poprzednich artykułach  
z cyklu ma zdrowie. Ten artykuł ma zadanie w ramach 
autopromocji – promocję własnego zdrowia. Jak wy-
nika z przeprowadzonych badań  - na 100 pacjentów 
zgłaszających się do lekarza tylko 30 wymaga inter-
wencji lekarskiej. Reszta powinna poradzić sobie sa-
memu. Pod warunkiem, że potrafi. Parafrazując starą 
łacińską sentencję „lekarzu, wprzódy ulecz się sam” 
twierdzę: – pacjencie, bierz sprawę we własne ręce. 
Oczywiście pod kontrolą lekarza pierwszego kontaktu 
lub… swojego farmaceuty. Na wszystkich lekach, a 
szczególnie na tych nie przypisanych przez lekarza jest 
uwaga, iż przed zażyciem należy skontaktować się z 
lekarzem lub farmaceutą.

Farmacja – ph-ar- maki – kto zapewnia bezpie-
czeństwo- (j. staroegipski).
Farmacja- dziedzina nauki powiązana ściśle z medy-
cyną, chemią, biologią, fizyką i innymi, zajmuje się 
lekami pochodzenia naturalnego (zioła, minerały), 
syntetycznego, składnikami lekowymi żywności i kos-
metyków. Naczelnym zadaniem farmacji jest ochrona 
zdrowia publicznego, produkcja i stosowanie leków. 
Nie przypadkiem studia farmaceutyczne są połą-
czone z medycznymi. W Polsce wydziały farmacji są 
w Akademiach Medycznych, obecnie przekształcanych 
w Uniwersytety Medyczne. Trudne, żmudne i ciężkie 
5-cio letnie studia rzetelnie przygotowują do pracy 
w zawodzie farmaceuty- aptekarza.

Historia farmacji i aptekarstwa
jest tak stara jak medycyny, bowiem jest z nią ściśle 
spleciona. Przed wiekami lekarze sami sobie sporzą-
dzali różne mikstury, leki, medykamenty. W Egipcie za 

czasów faraonów kapłani nie tylko znali się na mate-
matyce, astronomii. Znali wiele ziół, wyciągów leczni-
czych ze zwierząt, całą gamę związków mineralnych 
stosowanych w lecznictwie.
Ojciec współczesnej medycyny Hipokrates (460-377 
w. pne.) pozostawił potomnym bogaty spis leków. 
Zaś w starożytnym Rzymie mieszkańcy stroniący od 
leków na wszystkie dolegliwości stosowali wino i ce-
bulę w różnym zestawieniu. Dopiero Galen (I-II w.) 

opracował zielnik oraz przepisy na różne preparaty far-
maceutyczne. W VIII w. Arabowie zakładają pierwsze w 
świecie publiczne apteki.
X-XI w. przedstawiciel arabskiej myśli naukowej – Avi-
cenna – zapisał i ocalił od zapomnienia dorobek sta-
rożytnej farmacji.
XVI w. Paracelsus powiedział „świat to apteka a Bóg 
jest największym lekarstwem”. Łączył swą wiedzę 
medyczną z mądrością znachorów i… katów. Kaci wy-
specjalizowali się w chirurgii i ortopedii będąc w tych 

czasach konkurencją dla lekarzy. W 1885 r. Ludwik 
Pasteur wynalazł szczepionkę przeciwko wściekliźnie. 
1911 rok - Kazimierz Funk odkrył witaminy, a w 1922 
roku otrzymano insulinę. Aleksander Fleming w 1928r. 
odkrył penicylinę. Odkrycia i wynalazki sulfonamidów, 
antybiotyków, cyklosporyny (leku przeciwko odrzuca-
niu przeszczepów) i wielu innych, to dzieło farmacji 
i chemii farmaceutycznej. 
Farmaceuta - aptekarz to przedstawiciel zawodu 
szczególnego zaufania. W naszym społeczeństwie ap-
tekarze to zaufanie posiadają. Toteż do magistrów far-
macji (tak zwykle do nich mówimy) śmiało i z pełnym 
zaufaniem zwracamy się po porady, jaki wybrać lek 
przy niedyspozycjach nie wymagających interwencji 
lekarskiej, spotkając się z życzliwością i dobrą radą. 
W każdej z dzisiejszych aptek uginają się półki od róż-
nych medykamentów. Farmaceuta zna je wszystkie. 
Musi je znać! Wie, że zażyty lek w zbyt małej ilości nie 
będzie skutkować, zaś w zbyt dużej dawce zaszkodzi, 
nawet zabije!
Celem tego artykułu jest społeczna edukacja nas 
wszystkich: pacjentów i potencjalnych pacjentów. Do 
współpracy i współredagowania cyklu artykułów po-
święconych promocji zdrowia poprzez placówki farma-
ceutyczne poprosiłem przedstawicieli aptek działają-
cych na terenie Gminy Rokietnica. Są to apteki: Apteka 
Kierska w Kiekrzu, ul. Kierska 2f, Apteka Antidotum 
Rokietnica ul. Pocztowa 7, Apteka Rokietnicka, ul. Sza-
motulska 5b oraz Apteka w Rokietnicy ul. Szamotul-
ska 31. Apteka w Kobylnikach jest obecnie nieczynna. 
Propozycja została przyjęta. W następnych numerach 
„Rokickich Wiadomości” ukażą się artykuły redagowa-
ne przez poszczególne apteki. Zapraszamy do lektury.

adeck

Na zdrowie

Promocja zdrowia  
w aptekach
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W IX wieku na wschodnim wybrzeżu An-
glii wylądowali Duńczycy. Znaleźli rze-
kę, która dawała dobre schronienie dla 
ich łodzi. Na miejscu rzymskiej osady z II 
wieku założyli wioskę i nazwali ją „Grim’s 
by”, co po duńsku znaczyło wioska Grima. 
Grim (Grimnir) to wg. mitologii Wikin-
gów postać w masce. Maskę ubierał bóg 
Odyn, aby nierozpoznany wędrować po 
ziemi wśród śmiertelnych. Wioska prze-
kształciła się w port, najpierw rybacki, 
a potem handlowy. To miejsce to dzisiej-
sze Grimsby, miasto u ujścia rzeki Hum-
ber. W XIII wieku osada otrzymała prawa 
miejskie. Miejscowi ludzie zajmowali się 
rybołówstwem. Okoliczne wody były bo-
gate w ryby aż do lat siedemdziesiątych 
XX wieku. Dzięki temu Grimsby było do 
niedawna jednym z największych portów 
rybackich na świecie. Po tamtych czasach 
pozostała wielka fabryka lodu, która pro-
dukowała go dla setek kutrów i trawle-
rów wyruszających na połów. W czasach 

średniowiecza w porcie rozładowywano 
drewno z Norwegii, wino z Francji i Hi-
szpanii oraz węgiel z okolic Newcastle. 
Głównym towarem eksportowym była 
wełna. W XV wieku z powodu zamulania 
rzeki zaczął się okres podupadania portu 
i miasta, który trwał do początku XIX wie-
ku. W tym czasie podjęto decyzję o budo-
wie doków i nowych nabrzeży. To czasy 
największego rozkwitu miasta. (czyż nie 
przypomina to trochę histrii Gdyni, kiedy 
budowano port? ). Powstały śluzy, które 
utrzymywały stały poziom wody w por-
towych dokach. To pozwalało na wcho-
dzenie do portu coraz większym statkom, 
które przywoziły żelazo, drewno, pszeni-
cę, konopie i len, a wywoziły węgiel. Było 
to również miejsce przesiadki dla wielu 
emigrantów, którzy płynęli do Ameryki. 
Z tego okresu najbardziej znaną budow-
lą w Grimsby jest wieża ciśnień – 94 me-
trowa wizytówka miasta. Do wieży pom-
powano wodę, która spadając pod swoim 

ciśnieniem napędzała mechanizmy śluz. 
Dzisiaj, chociaż okres świetności port 
ma już za sobą, to jednak są tutaj prze-
ładowywane znaczne ilości ładunków. 
Władze miasta potrafiły znaleźć się w 
nowej rzeczywistości. Port żyje i 780 stat-
ków rocznie przywozi drewno, przewo-
zi nowe samochody, cały czas korzysta-
jąc z nabrzeży wybudowanych 150 lat 
temu. Wokół portu wybudowano place, 
na które wyładowywane są auta z Euro-
py. W przeciwną stronę płyną nowe Toy-
oty produkowane w Anglii. Ciekawostką 
jest to, że każda Toyota Avensis jeżdżą-
ca po polskich drogach płynęła statkiem 
z Grimsby. Ten ładunek statki naszej kom-
panii wożą na kontynent od 15 lat.
Grimsby w połączeniu z pobliskim Im-
mingham i Hull tworzy kompleks por-
tów wzdłuż całej rzeki Humber. Docho-
dzą do tego małe porty takie jak Gool, 
gdzie zawijają jednostki mogące prze-
czekać okres odpływu leżąc w mulistym 
dnie. To wszystko tworzy „machinę”, na 
którą składają się przystanie przeładun-
kowe, promowe, terminale pasażerskie, 
terminale kontenerowe, rafinerie, zbior-
niki paliw i chemikaliów, przyjmujące co-
dziennie flotę statków. Aby ruch na rzece 
odbywał się sprawnie i bezpiecznie nad 
całością czuwa specjalne centrum, któ-
re przypomina wieżę kontrolną na lotni-
sku. Tam pracujący specjaliści, którzy do-
radzają kapitanom statków jak żeglować 
po rzece, aby ominąć niebezpieczne miej-

sca, informują o zamiarach innych stat-
ków i doprowadzają do miejsca, gdzie 
na statki wsiadają piloci – ludzie znający 
rzekę i potrafiący bezpiecznie doprowa-
dzić statek do nabrzeża.
Wpływając do ujścia rzeki Humber 
możemy zauważyć dwie dziwne bu-
dowle wyrastające z wody. To dawne 
forty pamiętające I wojnę światową. Zo-
stały zbudowane na polecenie Winsto-
na Churchilla, który był wówczas I Lor-
dem Admiralicji. Piastując to stanowisko, 
przyszły premier był odpowiedzialny za 
obronę wybrzeża jak i całą flotę wojen-
ną Wielkiej Brytanii. Aby powstały te for-
tyfikacje zużyto olbrzymie ilości materia-
łów, 45000 ton stali i cementu na każdą 
sztuczną wyspę. Były to małe miastecz-
ka chronione �0 centymetrowym pan-
cerzem, całkowicie samowystarczalne, 
wytwarzające prąd, mające pomieszcze-
nia do spania, magazyny żywnościowe, 
kotłownie, a nawet piwniczkę na piwo. 
Wszystkie te udogodnienia były po to, 
aby 200 osobowa załoga mogła w każ-
dej chwili użyć 150 milimetrowych dział 
strzegąc wejścia do rzeki.
Miejsce to związane jest także z naszą hi-
storią. Kilka mil morskich od brzegu leży 
wrak transatlantyku „Piłsudski”, dumy 
przedwojennej floty. Zatonął w pierw-
szych tygodniach II wojny światowej, 
wchodząc na niemiecką minę postawio-
ną u ujścia rzeki. Jedyną ofiarą był kapi-
tan Mamert Stankiewicz, którego serce 
nie wytrzymało tragedii. To główny bo-
hater książki Karola Olgierda Borhardta 
„Znaczy kapitan”. Jest to kopalnia mor-
skich opowieści z czasów, kiedy grupa za-
paleńców miała wizję polskiej floty i two-
rzyła jej historię.

Pozdrawiam czytelników.
Kapitan żeglugi wielkiej

Szymon Kurzawiński

Zdjęcia - Szymon Kurzawński
Źródła: internet

z teki reporterów „Rokickich Wiadomości”Brytanio, panuj nad falami!
To zawołanie Brytyjczyków już dawno straciło swoją siłę wymowy, ale dobrze 
opisuje rozumienie tego narodu czym jest morze. W dawnym imperium, nad 
którym nie zachodziło słońce dobrze zdawano sobie sprawę, że aby utrzymać 
panowanie nad swoimi koloniami trzeba posiadać flotę, która nie tylko obro-
ni dalekie kraje, ale będzie w stanie przewieźć wszelkie dobra na wyspy bry-
tyjskie. Powodowało to, że służba w marynarce wojennej uważana była za eli-
tarną (bardziej niż w armii), a i marynarka handlowa cieszyła się uznaniem 
w społeczeństwie. Wielkie przemiany społeczno-polityczne w XX wieku spo-
wodowały, że królestwo straciło kolonie. Kolejnym ciosem był kryzys w żeglu-
dze światowej w latach 70tych i 80tych. Okroił on narodową flotę handlową do 
minimum, która teraz podnosi się z kolan, a porty przeżywają okres gwałtow-
nego rozkwitu choć zastopowanego chwilowo przez aktualny kryzys. Nawia-
sem mówiąc, te same zawirowania gospodarcze spowodowały upadek naszej 
floty. Jednak u nas nikt nie ma wizji rozwoju żeglugi. Propagandowo rozdmu-
chana chęć (tylko chęć, jak na razie) budowy gazoportu w Świnoujściu ma się 
tak do całego polskiego wybrzeża, jak budowa kładki przez autostradę. Bryta-
nia na pewno panuje nad falami, które obmywają jej brzegi. Przykładem niech 
będzie port, gdzie tradycja i stare, mocno powiązane jest z teraźniejszością.
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Pierwsza  
„schetynówka”
22 lipca w miejscowości Czerlejno 
(gmina Kostrzyn Wielkopolski) zo-
stał otwarty odcinek drogi powia-
towej nr 2441P Kostrzyn–Kleszcze-
wo, stanowiący połączenie drogi 
krajowej nr 92 z drogą wojewódzką 
nr 434. Na uroczystości obecni byli 
m.in. Wicewojewoda Wielkopolski 
Przemysław Pacia, Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski, burmistrz Ko-
strzyna Paweł Iwański, powiatowi 
radni oraz przedstawiciele Zarządu 
Dróg Powiatowych.
Inwestycja, której całkowity koszt 
wyniósł 1,9 mln zł., została wybudo-

wana m.in. dzięki funduszom z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 opraco-
wanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i jest 
pierwszą tzw. „schetynówką” w po-
wiecie poznańskim. 
Wnioskodawcą projektu i inwesto-
rem był powiat poznański, który 
wraz z gminą Kostrzyn wydatko-
wał na ten cel po blisko 700 tys. zł. 
Wsparcie finansowe udzielone przez 
MSWiA wyniosło 500 tys. zł.
Celem przebudowy była poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców gmi-
ny i komfortu jazdy kierowców. Dla-
tego też, prace remontowe, które 
trwały od kwietnia br., objęły m.in. 
wykonanie kanalizacji deszczowej, 

podbudowę krawężni-
ków i chodników, poło-
żenie nowej nawierzch-
ni, budowę chodnika, 
wjazdów i przejść dla 
pieszych, a także ozna-
kowanie poziome i pio-
nowe.
Jak podkreśla Starosta 
Poznański: „powiat re-
montuje i modernizu-
je drogi w ramach opra-

cowanego w 2008 roku trzyletniego 
Programu Naprawy Dróg Powiato-
wych. Istnieje jednak szereg tras, któ-
re mają duże znaczenie i wymagają 
przebudowy, ale z powodu ograni-
czonych funduszy nie znalazły się 
w tym planie. Pomoc finansowa po-
zyskana z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych stwa-
rza więc szansę na modernizację ko-
lejnych kilometrów dróg”. 
W okresie letnim zakończyła się 

również przebudowa drogi nr 2417P 
Lusowo-Dąbrówka na odcinku ul. 
Nowej w Lusowie (gmina Tarnowo 
Podgórne). Także te prace moder-
nizacyjne są finansowane przez po-
wiat, gminę oraz Wojewodę, który 
nadzoruje Narodowy Program Prze-
budowy Dróg Lokalnych w Wielko-
polsce. 

Maria Lipska
rzecznik prasowy

Dyrektor Gabinetu Starosty

Pierwszy klaster  
w powiecie poznańskim
List intencyjny inaugurujący dzia-
łalność „Klastra meblarzy swarzędz-
kich” został podpisany 30 lipca w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu.
Inicjatorami utworzenia klastra, 
czyli grupy konkurencyjnych przed-
siębiorstw działających w powiąza-
nych z sobą sektorach, był powiat 
poznański oraz Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa. Do współ-
pracy, oprócz producentów meb-
li, zaproszono Miasto i Gminę Swa-
rzędz, Uniwersytet Przyrodniczy 
oraz Politechnikę Poznańską. 
Podczas spotkania przedstawiciele 
branży meblarskiej wyrazili nadzie-

ję, że współpraca ułatwi dostęp do 
innowacyjnych technologii i wzor-
nictwa, a pozyskane z Unii Europej-
skiej środki pozwolą na rozwój ryn-
ku, przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów produkcji.
Polskie meble są jednym z najlep-
szych krajowych towarów eksporto-
wych. Jednak odczuwalny w ostat-
nich miesiącach kryzys, a także brak 

uczniów i absolwentów zawodów 
związanych z tą branżą sprawiły, że 
ten do niedawna dynamiczny rynek 
znacznie spowolnił i zmniejszył swo-
ją konkurencyjność. Wierzę, że za-
wiązanie klastra pozwoli na zatrzy-
manie tej tendencji – powiedział Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański.

Małgorzata Dorna
Gabinet Starosty

Sukces rodzi sukces!

ZOSTAŃ 
POZNAŃSKIM 

LIDEREM  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

Jan Grabkowski, Starosta Poznański 
oraz Ryszard Grobelny, Prezydent 

Miasta Poznania
zapraszają mikro, małe i średnie firmy 

z terenu miasta Poznania  
oraz z powiatu poznańskiego

do udziału w VII edycji Konkursu  
o tytuł „Poznańskiego  

Lidera Przedsiębiorczości”. 

Termin składania wniosków  
konkursowych VII edycji  

mija 15 października 2009 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na 

stronie internetowej:  
www.lidermsp.poznan.pl

UWAGA: Uczestnictwo w Konkursie  
jest bezpłatne.

Ogłoszenie 
W związku z podjęciem informacji o zgła-
szaniu się przedstawicieli firm budowlanych 
do właścicieli nieruchomości z propozycją 
dzierżawienia działek w celu pozyskiwania 
kopaliny (np. piasku, żwiru czy torfu), Sta-
rosta Poznański informuje, że działalność 
gospodarcza polegająca na poszukiwaniu lub 
rozpoznawaniu złóż kopalin i w konsekwencji 
eksploatacji kopalin może odbywać się wy-
łącznie w oparciu o koncesję.

Starosta Poznański informuje, że poszukiwa-
nie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz wy-
dobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji 
podlega nałożeniu, w drodze decyzji, opłaty 
eksploatacyjnej w wysokości osiemdziesię-
ciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla 
danego rodzaju kopaliny. Ponadto kto bez 
wymaganej koncesji prowadzi działalność po-
legającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu 
złóż kopalin oraz wydobywaniu kopaliny pod-
lega karze aresztu albo grzywny.

Dziewięć dekad Policji 

Nadanie sztandaru Komendzie Miej-
skiej Policji oraz Komendzie Woje-
wódzkiej Policji było głównym wyda-
rzeniem Święta Policji w Poznaniu.
W obchodach zorganizowanych 29 
lipca br. pod Poznańskimi Krzyżami, 
wzięli udział Komendanci Komendy 
Głównej, Wojewódzkiej i Miejskiej 
Policji, władze samorządowe i przed-
stawiciele duchowieństwa. Obchody 
stały się okazją do wręczenia mun-
durowym oraz osobom szczególnie 
zasłużonym awansów, odznaczeń 

państwowych i resortowych. W gro-
nie wyróżnionych znalazł się również 
Starosta Poznański, który otrzymał 
srebrny medal „Za zasługi dla Poli-
cji”, będący wyrazem uznania i po-
dziękowania za działania podejmo-

wane na rzecz policji w regionie.
Łukasz Sobolewski – Wydział  

Bezpieczeństwa, Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obywatelskich
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Nowoczesny blok rehabilitacyjny, 
sala gimnastyczna, siłownia, do tego 
salon fryzjerski, biblioteka i sklepik – 
to tylko część wyposażenia Domu Po-
mocy Społecznej w Lisówkach, który 
9 września br. obchodził jubileusz 10-
lecia istnienia. Placówka, zarządza-
na przez Powiat Poznański, oferuje 
kompleksową opiekę osobom powy-
żej 65. roku życia. „Myślę, że uda-
ło nam się stworzyć miejsce, które 

dla jego mieszkańców jest prawdzi-
wym domem”- podkreślał starosta 
Jan Grabkowski, wręczając seniorom 
upominki, w tym wybrane przez sa-
mych mieszkańców parasole ogrodo-
we, grilla oraz komplety gry Scrabble. 
Wszyscy mieszkańcy i pracownicy 
otrzymali także kubki z okolicznoś-
ciowym napisem. O tym, że prezen-
ty na pewno będą cieszyć się powo-
dzeniem, zapewniał dyrektor Domu, 

Ryszard Bartoszak. „Nasi podopiecz-
ni aktywnie spędzają wolny czas - 
uczestniczą w zajęciach plastycznych, 
grają w bilard, minigolfa, korzystają z 
bezprzewodowego internetu. Wspól-
ne grillowanie, szczególnie w tak 
pięknej okolicy będzie świetną okazją 
do integracji”.
Obchodom towarzyszył zorganizo-
wany już po raz 7. miting „Barierom 
Stop” o puchar Starosty Poznańskie-
go, w którym brali udział podopieczni 
z zaprzyjaźnionych z Domem placó-

wek opiekuńczych dla osób niepełno-
sprawnych. Pierwsze miejsce zajęły 
dzieci uczęszczające na zajęcia War-
sztatów Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w Owińskach. Największe zaintere-
sowanie publiczności wzbudził I Fe-
stiwal Artystów Niepowtarzalnych 
„FAN”. Jego bezsprzecznym zwy-
cięzcą zostały panie z Klubu Seniora 
„Promyk” w Dopiewie, które brawu-
rowo wykonały piosenki z repertuaru 
Violetty Villas. Podczas jubileuszo-
wej uroczystości wystąpiła także po-
znańska artystka Julia Mikołajczak 
oraz zespół „7 sekund”. 
Wspólna, ponadpokoleniowa zabawa 
trwała do późnego popołudnia. Miesz-
kańcy już zapowiadają, że kolejny jubi-
leusz będą świętować równie hucznie.

Anna Jacznik, Gabinet Starosty

W połowie miesiąca na składowi-
sku odpadów w Suchym Lesie odby-
ło się uroczyste otwarcie Laborato-
rium Energii Odnawialnej. Obiekt, 
wyposażony w turbiny wiatrowe 
i moduły fotowoltaiczne, służyć ma 
upowszechnianiu wiedzy na temat 
energii uzyskiwanej z takich źródeł 
jak wiatr czy słońce, może też stano-
wić praktyczne uzupełnienie zajęć  

z fizyki czy niektórych przedmio-
tów zawodowych. Dlatego też, poza 
przedstawicielami władz miejskich, 
powiatowych i gminnych oraz re-
prezentantów zakładów zagospoda-
rowania odpadów, organizatorzy na 
otwarcie zaprosili również uczniów 
szkół elektrycznych wraz z opieku-
nami.
W dzisiejszej dobie narasta potrzeba 

ograniczenia eksploatacji paliw i su-
rowców, których zasób w przyrodzie 
nieustannie się zmniejsza. Wykorzy-
stywanie źródeł odnawialnych staje 
się więc coraz bardziej powszech-

nym sposobem uzyskiwania energii, 
przynosząc szereg korzyści natury 
ekologicznej, ekonomicznej i spo-
łecznej. Wielkopolska jest regionem 
o sporym potencjale w tym zakresie, 
warto więc sięgnąć po możliwości, 
jakie podsuwa nam sama natura.

Karolina Korcz, Gabinet Starosty, 
na podst. Materiałów nadesłanych 

przez Zakład Zagospodarowania  
Odpadów w Suchym Lesie

Razem o środowisku
„Warto współpracować, aby natu-
ralne walory Wielkopolski zacho-
wać dla przyszłych pokoleń” – po-
wiedział Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, otwierając spotkanie 
szefów wydziałów ochrony środowi-
ska starostw powiatowych i urzędów 
miejskich miast na prawach powiatu 
województwa wielkopolskiego, któ-
re odbyło się w dniach 10-11 wrześ-
nia br. w Rosnówku. Organizatorami 
pierwszego tego typu seminarium w 
naszym regionie był Powiat Poznań-
ski i Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.
Samorządowcy wzięli udział w se-
sjach wykładowych, uczestniczy-
li również w panelach dyskusyjnych 
mających na celu wymianę doświad-
czeń z zakresu ochrony środowiska 
pomiędzy powiatami województwa.
Po wystąpieniach współgospoda-
rzy: Jana Grabkowskiego - Staro-
sty Poznańskiego oraz Przemysła-
wa Gonery - Prezesa Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, za-
proszeni goście: Przemysław Pacia 
- Wicewojewoda Wielkopolski, Kry-
styna Poślednia – Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz 
Krzysztof Masiuk - Prezes Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządo-
wych w Warszawie, pozytywnie od-
nieśli się do idei spotkań szefów wy-
działów ochrony środowiska. 
Wykładowcy przedstawili zagadnie-
nia z zakresu ochrony środowiska 
w wielu aspektach. Nowe systemy 
zarządzania środowiskiem przedsta-
wił prof. dr hab. Andrzej Mizgajski 
z UAM w Poznaniu. Rolę oceny od-
działywania na środowisko w proce-
sie inwestycyjnym zaprezentowała 
Grażyna Smolibowska z Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Poznaniu. Na temat działalności 
Marszałka Województwa Wielko-
polskiego w zakresie ochrony środo-
wiska i współpracy ze starostwami 
regionu wypowiedziała się Mariola 
Górniak z Departamentu Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego. Na-

stępnie Ewa Hoffmann – Zastępca 
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu wygłosiła refe-
rat o dobrej współpracy pomiędzy 
Wojewódzkim Funduszem a fundu-
szami powiatowymi. Paweł Stanek 
z WFOŚiGW w Poznaniu przedsta-
wił wykład na temat ,,Unijne wspar-
cie finansowe w obszarze ochrony 
środowiska w okresie finansowa-
nia 2007 – 2013 w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz Wielkopolskie-
go Programu Operacyjnego”. Janusz 
Łakomiec – Dyrektor Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego opowiedział o swo-
jej współpracy ze starostwami. 
W drugim dniu spotkania swoje re-
feraty przedstawili: prof. dr hab. An-
drzej Kędziora z Polskiej Akade-
mii Nauk w Poznaniu, Stanisława 
Krzyżanowska – geolog powiato-
wy ze Starostwa w Poznaniu, Marek 
Jóźwiak - Pełnomocnik  ds.  Ochrony 
Informacji Niejawnych w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu oraz Wal-

demar Paternoga z Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu. Poru-
szone zostały takie zagadnienia jak: 
wpływ zmian klimatu na gospodar-
kę wodną Wielkopolski, nielegalna 
eksploatacja kopalin oraz problemy 
ujęć wód podziemnych, ochrona da-
nych osobowych i informacji niejaw-
nych, a także zarządzanie kryzysowe 
w Wielkopolsce. 
W trakcie panelu dyskusyjnego 
uczestnicy powracali do kwestii po-
ruszanych we wcześniejszych wystą-
pieniach, jak i podejmowali zupełnie 
nowe tematy. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się zagadnienia wyda-
wania pozwoleń wodnoprawnych, 
usuwania azbestu czy tematów zwią-
zanych z geologią. Organizatorzy 
przewidzieli na tę część programu 
90 minut, jednak wzajemna wymia-
na doświadczeń okazała się tak cen-
na, że rozmowy toczyły się znacznie 
dłużej. 

Jadwiga Graś, Wydział Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Laboratorium Energii Odnawialnej już otwarte

Dziesięć lat Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
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