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�Rokickie Wiadomości – grudzień 2009

Drodzy Czytelnicy!
Listopad ma w sobie coś z mistycznej tajemnicy. Tej filozoficznej 

– egzystencjalnej, gdy z głębią jesiennego zmierzchu staje się impulsem do 
rozważań nad przemijaniem, zadumy nad zmiennością świata, nieuchronnością 

początku i końca.  I choć ostatni spadający z listopadowego drzewa liść może być 
symbolem kresu życia, to przecież fakt, że dotyka Ziemi – Rodzicielki, zapowiada 

narodziny i początek nowej, cudownej przemiany natury.
Listopad z majestatycznym uśmiechem mądrości uczy pokory – zastępując 

uwielbiane przez nas poczucie pewności, koniecznością godzenia się ze 
zmiennością świata. Jednak nie jest to nauka przygnębiająca. Przyjmowana 

świadomie i odpowiedzialnie staje się bowiem nadzieją. Co ją zwiastuje? – Ciepłe 
światło roratnej lampki rozpraszające ciemność jesiennego poranka i ponury kształt  zmierzchu, zapowiadając 

Grudniowe Narodziny i najpiękniejszy wigilijny wieczór. 
Listopadowy mistycyzm to także lekcja uczenia się wolności. To wszak jego czarno-biała sceneria stała się tłem 

wydarzeń w historii niezwykłych i przełomowych. W roku 1918, ze swym 11 dniem listopad przyniósł Polsce 
niepodległość, która nosiła znamiona cudownego splotu wielu sprzyjających okoliczności ze świadomym i 

odpowiedzialnym nań przygotowaniem.
W czasach bardziej nam współczesnych, listopadowy wieczór obalił berliński mur – symboliczny znak powojennego 

zniewolenia, ogłaszając światu koniec znienawidzonego komunistycznego reżimu. 
Czy z tej listopadowej lekcji potrafimy wyciągnąć wnioski i nadać jej znamiona nadziei dla świata? Czy pełen euforii 

nastrój chwil zwycięskich potrafimy przekuć w odpowiedzialną codzienność? Jak burzyć kolejne mury stawiane 
przez wyzwania naszych czasów? Jak uczyć tolerancji, która będąc oznaką szacunku wcale nie oznacza dowolności? 

Wreszcie co zrobić, by wolność nie była ucieczką przed samym sobą?
Pytania pozostawiam Państwu z życzeniem, także pod swoim adresem, listopadowych refleksji  

przyjmowanych z nadzieją i wiarą w zbawczą moc Grudniowych Narodzin. Zapraszam do lektury.
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„Rokickich Wiadomości”

NASZE PATRONATY:
	01.12.2009 – SPOTKANIE Z ARTU-

REM BARCISIEM, aktorem Teatru Ateneum w 
Warszawie; 17.30 – Klub Sołecki Mrowino-Cerekwica;  
wstęp wolny;

	3.12.2009 – godzina 14.00, Świetlica w Żydowie - uroczyste otwarcie 
placów zabaw dla Kiekrza, Krzyszkowa, Mrowina, Napachania i Żydowa;

	6.12.2009 – godzina 11.00 - WIELKIE WYDARZENIE KULTURALNE 
– Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS pod dy-
rekcja Agnieszki Duczmal w Gimnazjum w Napachaniu; wstęp wolny; 
szczegóły – strona 20; 

	6.12.2009 – wielki „Jarmark Mikołajkowy” czyli  wystawa stołów, deko-
racji i produktów Bożonarodzeniowych – szczegóły strona 19;

	Kolejne ogólnodostępne wykłady Akademii Wieku Dostojnego w Klubie 
Sołeckim Mrowino-Cerekwica, zawsze o godzinie 18.30:
• 23.11.2009 – Archeozoologia. Historia zwierząt i ludzi – prof. dr hab. Daniel 

Makowiecki;
• 7.12.2009 – Transplantologia we współczesnej medycynie – dr n. med. 

Marek Karczewski, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wybitny 
specjalista w dziedzinie transplantacji nerek;

• 16.12.2009 – środa -Spotkanie Opłatkowe. Koncert Kolęd Chóru Uniwer-
sytetu Medycznego pod dyr. prof. Przemysława Pałki. Wspólne śpiewanie i 
poczęstunek – chetni proszeni sa o przyniesienie świątecznego ciasta do 
kawy;

	29.12.2009 – 2.01.2010 – Europejskie Spotkania Młodych Taize w Po-
znaniu. Teren MTP. Otwórzmy nasze domy dla przyjaciół. 

„Rokickie NOWOŚCI do Wiadomości”
Co słychać na www.rokietnica.pl?
PODZIEL SIĘ SUKCESEM– nowa zakładka dla przedsiębiorczych w sekcji biznesu:
Założyłeś firmę. Wybrałeś Gminę Rokietnica na miejsce lokalizacji. Stworzyłeś 
nowe miejsca pracy. Wdrożyłeś nową linię technologiczną czy dużą inwestycję, któ-
ra usprawniła TWOJE przedsiębiorstwo. Uważasz, że TWOJA droga może stać się 
pomysłem na bussines, receptą na kryzys, odpowiedzią na sygnał z rynku czy spo-
sobem na pokonywanie wyznań. JESTEŚ przedsiębiorczy – WIESZ jak to robić – 
PODZIEL SIĘ swoim sukcesem. 
Adres www.rokietnica.pl – jest właściwym miejscem na TWOJĄ promocję. Czeka-
my na CV TWOJEJ FIRMY. Pisz na adres urzad@rokietnica.pl z dopiskiem „PO-
DZIEL SIĘ SUKCESEM”.
SEKCJĘ BIZNESU na www.rokietnica.pl stworzyliśmy m.in. dla CIEBIE.
Zapraszamy do śledzenia dwóch nowych rubryk miesięcznika:
1. NA OSTATNIEJ STRONIE… czyli  SUBIEKTYWny punkt widzenia, to „Ro-

kickie” oddane młodym. Eseje, recenzje, reportaże podglądają istotne i najbar-
dziej interesujące zagadnienia społeczno-kulturane. Ich atut to ciekawe ujęcie 
tematu, wsparte warsztatem dziennikarskim, zmysłem obserwacji i nietuzin-
kową grafiką. Dziś na stronie 34.

2. GORĄCO PLECAM… LADY FITNESS – czyli wypracuj i pokochaj zdrowy 
styl życia. Rubryka poświęcona aktywności fizycznej i zagadnieniom właści-
wego odżywiania redagowana przy współpracy z Agnieszką Stelmaszyk wy-
kwalifikowaną instruktorką fitness oraz Moniką Baranowską mgr żywie-
niologiem z Hali Nałęcz w Szamotułach. Dziś na stronie 31.
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo,

Wiele pytań i problemów zgła-
szanych za pośrednictwem naszej 
strony internetowej pochodzi od tych 
z Państwa, którzy zamieszkaliście w 
naszej gminie w ciągu ostatnich 3 
lat. Prezentowane w wypowiedziach 
spojrzenie wynika moim zdaniem z 
kilku przyczyn: 

Po pierwsze: z faktu, ograniczenia 
Państwa wiedzy na temat oblicza gminy 
Rokietnica do okresu po 2006 roku, bez 
retrospektywnego spojrzenia na okresy 
wcześniejsze. Na tej podstawie trudno 
jest dokonać analizy stanu finansów, 
stopnia zadłużenia, stanu infrastruk-
tury oświatowej i komunalnej, jakości 
pracy urzędu czy kondycji, sposobu na-
prawy i budowy dróg. 

Po drugie: większość z Państwa 
przeprowadziła się do gminy Rokiet-
nica z ośrodków miejskich. Nic wiec 
dziwnego, że Wasze oczekiwania doty-
czą stworzenia podobnych standardów 
życia. Trudno je zrealizować w krótkim 
czasie tu, w Rokietnicy, która jest prze-
cież wsią o liczbie 3.746 mieszkańców. 
Pamiętać również należy, że cała gmina 
to organizm, złożony z 11.150 miesz-
kańców i 10 sołectw, z których każde 
ma równe prawo dostępu do wciąż nie-
wielkich środków publicznych.

Po trzecie: z ograniczenia roli no-
wego miejsca zamieszkania tylko do 
funkcji „sypialni”, kojarzącej się z bier-
nym odpoczynkiem po trudach dnia 
codziennego. Tymczasem gmina Ro-
kietnica, jak każda wspólnota to żywy, 
samorządowy organizm, nastawiony 
na zrównoważony rozwój z szeroko po-
jętym dostępem do ośrodków kultury, 
bibliotek, obiektów sportowych i pełnej 
infrastruktury opiekuńczo-oświatowej.

Po czwarte: ze spojrzenia na 
wspólnotę gminną tylko z pułapu za-
dań, które w świetle ustawy o samorzą-
dzie gminnym ma ona obowiązek wy-
konywać wobec swoich mieszkańców, 
bez próby dostrzeżenia jej specyfiki 
- pewnej wyjątkowości, wynikającej z 
historii i tradycji tworzonej i zapisanej 
dzięki wielu pokoleniom. Zachęcam do 
podjęcia próby „wniknięcia” w ten sa-
morządowy organizm i stania się jego 
integralną częścią. 

Z pewnością przyczyn tych jest du-
żo więcej. Ich obiektywną, pozbawioną 
emocji analizę pozostawiam Państwu. 
O wiele ważniejszym, z mojego punk-
tu widzenia, jest przedstawienie Pań-
stwu potrzebnych do tego przesłanek.

Jeśli Państwo pozwolicie zacznę 
więc od kolejnych pytań dotyczących 
stanu dróg, prowadzonych inwestycji 
oświetlenia i… finansów gminnych. 
Szanowny Panie Pawle z osiedla Kali-
nowego, w Pana liście otwartym brak 
jest wiedzy o której wspomniałem na 
wstępie. Pisze Pan cyt. 

„Proszę w tym miejscu nie uzasadniać 
tego stanu rzeczy brakiem funduszy, czy 
też kwestią przynależności danej drogi. 
Znam te kwestie doskonale zarówno z 
przywołanego artykułu jak i odpowiedzi 
Pana Wójta udzielanych mieszkańcom…” 
i dalej „W moim odczuciu udzielane tam 
odpowiedzi są oczywiste, jednak rolą Wój-
ta jest właśnie szukanie tych brakujących 
funduszy, podejmowanie nowatorskich 
działań, a nie rozkładanie rąk jak to ma 
miejsce teraz”. 

Jeżeli uważa Pan, że zapisy kon-
stytucyjne o nietykalności cudzej włas-
ności (a takowymi są drogi krajowe, 
wojewódzkie i powiatowe dla samorzą-
du gminnego), są nieobowiązujące to z 
pewnością ma Pan rację w kwestii swo-
bodnego działania gminy na drogach 
nie stanowiących naszej własności. Jeżeli 
dla Pana różnica prawie 70 mln złotych 
w budżecie (Gmina Rokietnica a gmina 
Tarnowo Podgórne), to nic nie znacząca 
kwestia, to z pewnością ma Pan rację w 
kwestii ryneczku w Tarnowie Podgór-
nym. Jeżeli dla Pan pozyskanie przez 
gminę Rokietnica w latach 2007 – 2009 
kwoty 9.166.257,49 PLN z funduszy unij-
nych, marszałkowskich i wojewódzkich 
oraz PFRON świadczy o braku starań 
wójta gminy o pozyskanie środków 
zewnętrznych, to ma Pan rację. Jeżeli 
włączenie się w inicjatywę Aglomeracji 
Poznańskiej, zainicjowanie powstania 
Grupy Lokalnego Działania „Leader” 
zrzeszającej mieszkańców czterech 
gmin, której przyznano dotację 9,5 mln 
złotych, nawiązanie porozumienia ze 
Starostwem Powiatowym w Poznaniu, 
dzięki czemu doczekaliśmy się remontu 
ulicy Kierskiej i Szamotulskiej, uznać 
należy za objaw rozkładania rąk, to ma 
Pan rację. Jeżeli pomyślnie zakończoną 
reorganizacje oświaty, remonty szkół i 
utworzenie nowych miejsc przedszkol-
nych w gminie zaliczyć do kategorii 
klęsk, to rzeczywiście czuję się winny. 

Wszyscy wiemy, że gminą należy rządzić, 
a nie tylko administrować. Nie można 

bowiem pokrywać kosztów stałych gmi-
ny (szczególnie w okresie jej wzrostu za-
mieszkania i rozwoju) z podatków i opłat. 
To po prostu nie wystarcza! 

Na straży budżetu gminy stoi jej 
skarbnik, a uchwala go na wniosek wój-
ta rada gminy po, wierzcie mi Państwo, 
burzliwych komisjach i sesjach.. To, że 
każdy chce wyciąć z tego budżetu coś 
dla siebie jest zupełnie zrozumiałe. Jak 
głosi bowiem stare polskie przysłowie 
„bliższa ciału koszula niż marynarka”. 
Władze samorządowe muszą starać się 
jednak tym budżetem pokryć najpil-
niejsze potrzeby gminy i jej mieszkań-
ców, dbając przy tym o powiększanie 
budżetu poprzez pozyskiwanie nowych 
dochodów (są to miedzy innymi lepsza 
organizacja, inwestycje i środki ze-
wnętrzne). A co to są koszty stałe? Są 
to wydatki, które ponosić musi gmina z 
tytułu jej ustawowych obowiązków. To 
koszty związane z utrzymaniem przed-
szkoli i szkół – w skład których wchodzi 
subwencja oświatowa i dofinansowanie 
gminy. W roku 2007 zainwestowaliśmy 
jako gmina kwotę 2 mln PLN w rozbu-
dowę szkół i przedszkoli, w roku 2008 
prawie 1 mln. PLN, a w roku 2009 kwo-
tę 1.247.100,00 PLN. Na utrzymanie 
szkół w ramach wydatków bieżących i 
wynagrodzeń (poza subwencją oświa-
tową), wydano w roku 2007 kwotę 
ponad 600.000,00 PLN, a w roku 2008 
już kwotę ponad 650.000,00 PLN. Na 
utrzymanie przedszkoli w 2007 roku 
wydano kwotę 1.449.918,08 PLN (w tym 
195.694,77 PLN na przedszkola niepub-
liczne w innych gminach i mieście Po-
znaniu), w roku 2008 była to już kwota 
2.022.212,51 PLN (w tym 241.904,51 
PLN na dotacje do przedszkoli niepub-
licznych poza terenem naszej gminy). 
W roku 2009 i 2010 kwoty te ulęgną 
dalszemu zwielokrotnieniu, głównie za 
sprawą szybkiego wzrostu ilości dzieci, 
a więc i rosnących kosztów utrzymania 
oraz ustawowym obowiązkiem do-
konywania dopłat do pobytu naszych 
małych mieszkańców w przedszkolach 
niepublicznych poza terenem naszej 
gminy (w związku z tym, że na budowę 
i utrzymanie żłobków skarb państwa 
nie łoży żadnych środków, koszty w ca-
łości obciążałyby i tak już przeciążony 
budżet gminy). Koszty stałe to również 
nakłady na remonty dróg, budynków 
komunalnych, utrzymanie GOK, biblio-
tek gminnych, Urzędu Gminy (zapew-

niam że w roku 2010 nie przewiduje się 
podwyżek uposażeń urzędników nawet 
o wzrost inflacyjny z uwagi na wydatki 
inwestycyjne gminy), ustawowe koszty 
propagowania sportu poprzez działają-
ce organizacje pozarządowe, dopłata do 
kosztów odprowadzania ścieków (około 
700.000 PLN rocznie), do biletów komu-
nikacji publicznej (w samym roku 2008 
była to kwota 1.899.650,76 PLN w tym 
329.316,69 PLN na dowozy uczniów do 
szkół). Dokładne dane dotyczące przy-
chodów gminy (w tym zadań zleconych 
dotowanych przez instytucje rządowe 
i powiatowe) znajdziecie Państwo na 
naszej stronie internetowej pod pozycja 
budżet gminy. W związku z dużą iloś-
cią kierowanych przez Państwo zapy-
tań budżetowych, zlecę po zakończeniu 
roku budżetowego 2009, przygotowanie 
i rozpropagowanie dla naszych miesz-
kańców informacji (również w postaci 
graficznej), w formie folderu informa-
cyjnego. Musicie jednak Państwo przy-
jąć, że koszty stałe gminy ciągle rosną 
i to nie na skutek niegospodarności 
czy przejadania, ale przede wszystkim 
z powodu szybko rosnącej migracji 
ludności i potrzeby zapewnienia jej 
właściwych warunków do życia. Roz-
poczynając swoją pracę na stanowisku 
wójta w listopadzie 2006 roku, zastałem 
gminny budżet na poziomie 18,5 mln.
PLN. Gmina praktycznie pozbawiona 
była majątku w gruntach, nieruchomo-
ści gminne nadawały się do szybkiego 
remontu, występował całkowity brak 
nowo wybudowanych dróg asfalto-
wych (od roku 1990). Oświata nie była 
przygotowana do wzmożonej migracji 
nowych mieszkańców, spółki gminne 
stały na progu upadłości. Zastałem też 
wstrzymaną 11 lat temu inwestycję pod 
nazwą „budowa hali widowiskowo-
sportowej w Rokietnicy”, kilkadziesiąt 
milionów złotych w roszczeniach od-
szkodowawczych i wiele, wiele innych 
problemów. Obowiązkiem rady gminy i 
wójta nie jest narzekanie i rozkładanie 
rąk. Podjęliśmy się więc przeprowa-
dzenia wielu niepopularnych decyzji 
(jak choćby reorganizacja oświaty 
wg. koncepcji audytu, czy naliczania 
opłaty adiacenckiej). Nie bałem się po-
dejmować inwestycji o dużym stopniu 
ryzyka. Taką widoczną inwestycją jest 
rozpoczęcie budowy gimnazjum w Ro-
kietnicy w 2010 roku (fizycznie, gdyż 
projekt i pozostała dokumentacja zo-
stała już wykonana i zdana w Urzędzie 
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Marszałkowskim skąd uzyskaliśmy do-
finansowanie w kwocie prawie 7 mln.
PLN), a na którą to inwestycję planuje-
my zaciągnąć kredyt celem jej pełnego 
sfinansowania, jak również powołanie 
spółki gminnej ROS i wznowienie prac 
przy budowie hali z centrum handlo-
wo-usługowym. Planowany budżet po 
dochodach własnych na 2010 rok to po-
nad 27 mln złotych 

Zgodnie z wnioskiem , na budowę gimna-
zjum w Rokietnicy, zakładamy zaliczkę ze 
środków unijnych w wysokości 2,5 mln PLN 
i z tego już tylko powodu dochody gminy 
zbliżą się do kwoty 30 mln. PLN. Suma więc 
budżetu po stronie „wpływy” przekroczy 
znacznie 30 mln PLN. Dzięki nieprzerwa-
nemu wysiłkowi organizacyjnemu, pla-
nujemy też, że wydatki stałe w roku 2010 
będą niższe niż dochody własne. 

Jest to jednak olbrzymi wspólny 
wysiłek okupiony okrojeniem prawie 
wszystkich innych inwestycji. Dlatego 
też nie zawsze nasza gmina może dać 
Państwu od razu to na co czekacie. Pa-
miętać musimy, że inwestycje i remonty 
muszą przebiegać równomiernie. Naj-
bardziej zapuszczonymi w rozwoju do 
roku 2007 były sołectwa terenowe. Nic 
wiec dziwnego, że zgodnie ze strategią 
rozwoju gminy Rokietnica znaczna 
część budżetu inwestycyjnego skiero-
wana została dla zrównania szans do 
tych sołectw. Z pewnością zgodzicie 
się Państwo ze mną, że wszyscy jeste-
śmy pełnoprawnymi mieszkańcami tej 
samej gminy, z takim samym dostę-
pem do wspólnego budżetu. Niektórzy 
z tych mieszkańców, na przykład w 
miejscowości Dalekie, czy przy ulicy 
Tarnowskiej w Napachaniu, na kawałek 
przejezdnej drogi czy chodnika oczeki-
wali od 20 lat. Również przez taki okres 
czasu na swoja drogę oczekiwali miesz-
kańcy ulicy Krętej czy Mickiewicza w 
Rokietnicy. Mieszkańcy nowych, dewe-
loperskich osiedli posiadają wszystkie 
media, a czy posiadacie Państwo rów-
nież wiedzą, że 40% gminy pozbawiona 
jest kanalizacji i gazociągu? Czy wiecie, 
że 130 km dróg gminnych potrzebuje 
stałych remontów, a oświetlenie w gmi-
nie to częstokroć tylko główne drogi 
w poszczególnych miejscowościach, 
pomimo czynionych olbrzymich wysił-
ków na tym kierunku? 

Mieszkańcy naszych nowych osiedli są w 
dość komfortowej sytuacji, ale zawdzię-
czają to przede wszystkim deweloperom, 
którzy chcąc sprzedać swój produkt mu-
sieli go uzbroić i wyposażyć. Zdajecie sobie 
jednak Państwo sprawę, że zapłaciliście 
Państwo za to z własnej kieszeni, 

gdyż kwotę tą ujęto w cenie zakupu 
nieruchomości. Praktycznie przy tym 
deweloperzy nie budują dróg, a jeże-
li poczynią już takie nakłady (jak w 
przypadku drogi gminnej na osiedlu 
kalinowym gdzie przeprowadzono in-
westycje bez wiedzy i zgody właściciela 

- gminy Rokietnica), to żądają od gminy 
zadośćuczynienia, w tym konkretnym 
przypadku 1,5 mln. PLN. Macie jednak 
Państwo dostęp do sieci energetycznej, 
kanalizacyjnej i wodociągowej, oczysz-
czalni ścieków, komunikacji, przed-
szkoli, szkół, placówek kulturalnych 
i infrastruktury sportowej powstałej 
dzięki podatkom i pracy społecznej 
tych „starych mieszkańców”. Proszę 
więc tylko o uszanowanie tego trudu i 
zrozumienie potrzeb wszystkich miesz-
kańców naszej gminy. Pomimo zbliża-
jących się wyborów nadal podejmować 
będę działania w tym również te nie-
popularne. Nigdy nie byłem populistą 
i teraz (a może właśnie w roku wybor-
czym) też nie będę. 

Po prostu ktoś to kiedyś musi zrobić! Rok 
2010 to rok dużych wydatków inwesty-
cyjnych, głównie zlokalizowanych w Ro-
kietnicy. Jako gmina nie mamy po prostu 
wyjścia musimy zrealizować inwestycje 
strategiczne, a więc w pierwszym rzędzie 
gimnazjum i centrum z halą widowisko-
wo-sportową. 

Bez tego nie zmieni się też obraz cen-
trum Rokietnicy (chociaż obraz ten 
zależy w dużej mierze i od samych 
mieszkańców). Dopiero po wykonaniu 
tego olbrzymiego, finansowego wysił-
ku będziemy mogli przejść z etapu re-
montów dróg na ich budowanie, z etapu 
„łatania” oświetlenia na etap komplek-
sowej budowy sieci oświetleniowych, 
dróg gminnych zgodnie z kryterium 
bezpieczeństwa (tak jak Rokietnica 
ul. Szkolna, Rokietnica - Rostworowo 
ul. Kolejowa). Na zakończenie mojej 
pierwszej części wypowiedzi pragnę 
poinformować, że gmina nasza kończy 
uruchamianie kolejnych placów zabaw 
w pięciu sołectwach, inwestycji współ-
finansowanych na bazie jednego z wy-
granych przez nas konkursów progra-
mowych UE. Natomiast 

teren zielony przylegający do osiedla Kali-
nowego na którym odbywają się wszystkie 
gminne imprezy plenerowe przeznaczo-
ny jest na budowę parku z amfiteatrem. 
Wszelkie projekty zostały już wykonane, 
idąc krok po kroku zamontowaliśmy też 
oświetlenie parkowe w miejscach docelo-
wych. Środki na budowę tego parku w 
znacznej części zamierzamy pozyskać 
z dotacji unijnych dla Lokalnej Grupy 
Działania „Leader”. 

Odpowiadając na pozostałe py-
tania i uwagi naszych mieszkańców, 
pragnę zauważyć, że podzielam Pań-
stwa zdanie w kwestii nieciekawego 
wyglądu wsi Rokietnica. Od początku 
mojej kadencji podejmuje działania w 
celu zmiany tego stanu rzeczy. Rozmo-
wy ze starostą poznańskim i nasze pro-
pozycje do pakietu napraw dróg ZDP 
na lata 2010-2014 winny zaowocować 
wykonaniem kompleksowej przebu-
dowy przez Zarząd Dróg Powiatowych 
ulicy Golęcińskiej, Szamotulskiej 

i Obornickiej. Usunęliśmy już bałagan 
i część obskurnych drogowskazów przy 
głównych ulicach Rokietnicy. Prowa-
dzone są rozmowy z właścicielami 
nieruchomości przy dworcu PKP czyli 
mieszkańcami bloków kolejowych. Po 
sfinalizowaniu tych rozmów przystą-
pimy do montażu kanalizacji i likwi-
dacji toalet zewnętrznych i komórek 
gospodarczych przy tych budynkach. 
Niestety nie mamy żadnego wpływu 
(poza uprzejmymi prośbami) na kwe-
stie związane z uruchomieniem pocze-
kalni dworcowej czy renowacji budyn-
ku. Są to bowiem obiekty PKP. Budowa 
centrum handlowo-usługowego wraz 
z halą widowiskowo-sportową i zaple-
czem parkingowym winno zmienić ob-
licze wsi Rokietnica (Szanowny Panie 
Pawle to nie jak pan stwierdził „ruiny 
hali produkcyjnej” lecz wstrzymana 13 
lat temu inwestycja budowy hali wido-
wiskowo-sportowej, bliska sercu każ-
dego naszego mieszkańca). Czynimy 
też wysiłki by zachęcić mieszkańców do 
utrzymywania czystości przed swoimi 
posesjami. Jak już wspomniałem ZDP 
nie ma obecnie pieniędzy na remonty 
lub budowę chodników. W celu popra-
wy tego stanu rzeczy złożyłem Radzie 
Gminy Rokietnica projekt uchwały o 
przejęciu od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań z zakresu utrzymania 
dróg. Z uwagi na nasze szczupłe środ-
ki Rada Gminy ograniczyła te zadania 
do budowy i remontów niewielkich 
odcinków chodników i przystanków 
autobusowych w Sobocie, Rokietnicy 
i Kiekrzu. Po uzyskaniu zgody Rady 
Powiatu Poznańskiego, zamierzam roz-
począć realizacje tej uchwały w latach 
2010/2011. W tym pakiecie znajduje się 
też budowa chodnika przy ulicy Szkol-
nej w Rokietnicy naprzeciw Zespołu 
Szkół w Rokietnicy. Przepisy obowią-
zującego prawa narzucają jednak prze-
strzeganie pewnych procedur. 

Budowa ulicy Mickiewicza jest obecnie 

na ukończeniu. Powinna być ona zakoń-
czona we wrześniu 2009 roku. Niestety 
niedoskonałość zapisów ustawy „o zamó-
wieniach publicznych”, spowodowały jej 
przedłużenie z winy wykonawcy, cóż złe 
prawo ale prawo.

Do moich obowiązków należy jego 
przestrzeganie Jeżeli chodzi o budowę 
ronda w Rokietnicy, to jak Państwo pa-
miętacie planowane było jego wybudo-
wanie u zbiegu ulicy Szamotulskiej, Go-
lęcińskiej i drogi na Sobotę już w 2007 
roku i to siłami naszej gminy i powiatu 
(teren dróg powiatowych). Inwestycja ta 
została zablokowana przez PKP z uwagi 
na modernizację linii kolejowej. Kiedy 
będzie można powrócić do tematu zale-
ży niestety od PKP. 

Reasumując zapewniam Państwa, 
że czynimy i czynić będziemy wysiłki, 
w celu realizacji założeń równomier-
nego rozwoju gminy Rokietnica, zgod-
nie z przyjętą strategią. Wsłuchując 
się bacznie w Państwa głosy i na bazie 
ekspertyz, podejmować będziemy ko-
lejne działania na rzecz zapewnienia 
naszym mieszkańcom lepszych wa-
runków życia.

W związku z nadchodzącymi 
świętami Bożego Narodzenia, życzę 
Państwu dużo zdrowia, radości, spo-
koju i dostatku, oraz spędzenia tych 
dni w gronie osób najbliższych w oto-
czeniu miłości, dobroci i wzajemnego 
zrozumienia. 

Kiedy grudzień maluje na szybach białe 
kwiaty, w kominku strzela drzewo, na dwo-
rze skrzypi mróz, a dzieci, nad wyraz 
grzeczne, czekają na pierwszą gwiazdkę, 
jakaś cudowna siła zmienia nasze serca, 
topiąc w nich nie rzadko bardzo grube war-
stwy lodu. W lśniących czystością lustrach 
przesuwają się twarze bliskich, którzy nie mogą 
już zasiąść z nami przy wigilijnym stole, a pachnące rodzin-

nym ciepłem zielone drzewko z każdą zawieszaną nań ozdobą 

przypomina o tym, co w atmosferze świąt najważniejsze – po-

trzebie ludzkiej życzliwości rozdawanej sobie nawzajem nawet 

bez okazji. Z dźwiękiem kolęd, błogosławieństwem pasterki od 

betlejemskiego żłóbka, złóżmy sobie najserdeczniejsze życzenia i 

cieszmy się każdą spędzoną wspólnie chwilą w dobrym zdrowiu, 

w dobrym bycie, wspierani przez Bożą Dziecinę.
Redakcja „Rokickich Wiadomości”
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Kochana Halu!
Serdecznie Cię pozdrawiając, od razu pytam 
o Twoje zdrowie. Dlaczego tak na wstępie? 
Otóż tyle się u nas w mediach mówi o tej 
„świńskiej grypie” szalejącej na całym świe-
cie, że wręcz nie wypada nie spytać o zdrowie. 
Ja sama wpadłam już w lekką paranoję z tego 
powodu. Wyobraź sobie złapałam jakąś in-
fekcję i teraz codziennie rano poddaję swoje 
ciało szczegółowym oględzinom. Patrzę czy 
mi na czterech literach kręcony ogonek nie 
rośnie i czy mam nadal swoją facjatę, a nie 
świński ryjek. Na razie jest dobrze, ale mam 
nadzieję, że nasz kochany rząd sfinalizuje 
wreszcie zakup atestowanych szczepionek za-
nim przeistoczymy się… w małe chrumkają-
ce stworzonka. A propos, jak się będą nazy-
wać osoby rządzące trzodą? Tak sobie myślę, 
że jak nie będzie atestowanych to zgodzę się 
nawet na zaszczepienie tymi doświadczalny-
mi, z dwojga złego wolę już być mister Hyde. 
Słyszałam, że w Irlandii nie ma problemów ze 
szczepionkami, to może mi jedną przemy-
cisz? Kurczę pieczone za dużo tych niewiado-
mych, a sio czarne myśli! Proponuje przejść 
do czegoś weselszego. Otóż w dniu 26 paź-
dziernika 2009 roku o godzinie 15.00 odbyła 
się w naszej gminie czterdziesta druga Sesja 
Rady Gminy Rokietnica. Wyobraź sobie jak 
tylko weszłam na salę to aż mnie zamuro-
wało. Dominował bowiem zdecydowanie ko-
lor niebiesko-srebrny. A to za sprawą VIP-ów 
z policji. Oprócz pana kierownika Błażeja 
Matysiaka nikogo nie znałam, więc z nie-
cierpliwością oczekiwałam zabrania głosu 
przez panią Przewodniczącą, żeby powie-
działa kto jest kto i w jakiej sprawie przyszedł. 
Na szczęście gości w garniturach i ciemnych 
okularach nie widziałam, więc szybko poję-
łam, że to nie wspólny nalot CBA i policji na 
naszą gminę. Kilka minut po 15.00, Pani 
Przewodnicząca otworzyła posiedzenie ko-
lejnej, już czterdziestej drugiej, sesji Rady 
Gminy Rokietnica. Na wstępie powitała wła-
dze samorządowe gminy i przybyłych gości w 
osobach: I Z-cy Komendanta Miejskiego Po-
licji w Poznaniu – podinsp. Tomasza Trawiń-
skiego, Naczelnika Sekcji Prewencji KMP Po-
znań, Z-cę Komendanta Komisariatu Policji 
w Tarnowie Podgórnym i naszego Błażeja. No 
to – pomyślałam sobie – jestem w domu, 
pewnie przybyli na tą debatę o bezpieczeń-
stwie. I rzeczywiście. Zanim jednak do de-
baty doszło, Pani Przewodnicząca stwierdzi-
ła prawomocność obrad i odczytała 
proponowany porządek. Na wniosek pana 
wójta Rada Gminy jednogłośnie zdecydo-
wała o przyjęciu do proponowanego po-
rządku obrad, projektu uchwały w sprawie 
„przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Bytkowo”. Następnie radni 
przyjęli protokół obrad 41 Sesji Rady Gminy 
Rokietnica. W interpelacjach i zapytaniach 
radnych głos zabrali: radny Ryszard Lubka – 
składając interpelację o podjęcie rozmów z 
PKP o uruchomienie podmiejskiej linii kole-
jowej z Pniew do Poznania, Radny Sławomir 
Kieliszek – zgłaszając konieczność naprawy 
chodnika w Kiekrzu (naprzeciw boiska „So-
koła”), radna Jolanta Pankowska – zapytując 
o możliwość założenia lustra przy wyjeździe z 
ulicy Leśnej w Rokietnicy. Po wyczerpaniu 
tego punktu radni przystąpili do „przesłu-
chiwania” przybyłych szefów policji. Po 
dokonaniu prezentacji multimedialnej przez 
pana Naczelnika Piotra Bąbelka i wystąpie-
niu pana Komendanta Tomasza Trawińskie-
go, zaniemówiłam. Wyobraź sobie Kochana, 
że nasza gmina jest jedną z dwóch w powie-
cie poznańskim, w których nie doszło do 
wzrostu liczby popełnionych przestępstw! 

Pan Komendant Tomasz Jałowiecki z Komi-
sariatu Tarnowo Podgórne zapewnił przy 
tym, że tak dobry stan bezpieczeństwa w na-
szej gminie jest zasługą nie tylko policjantów, 
ale wręcz wzorowej współpracy z samorzą-
dem naszej gminy, jak również z dyrektorami 
szkół i przedszkoli. Podziękował też za współ-
finansowanie przez gminę Rokietnica zaku-
pu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych w 
Rokietnicy i udzielaną pomoc materialną. To 
mi się podoba, gmina wspomaga policję, ale 
też policja dzięki tej pomocy ma wymierne 
efekty pracy, co z kolei przekłada się na nasze 
bezpieczeństwo. Z ciekawszych rzeczy o ja-
kich się dowiedziałam podczas debaty, to fakt 
skutecznego działania płatnych patroli. 
Wiem, że nadal są problemy z naśladującymi 
Kubicę, ale ogólnie stwierdzić należy popra-
wę kultury jazdy (pewnie dzięki mandatom). 
Jak zauważyłam, nasz sekretarz jest gorącym 
zwolennikiem płatnych patroli. Stwierdził, że 
do czasu wybudowania chodników w całej 
gminie i zainstalowania sygnalizacji świet-
lnej, tylko w ten sposób można zapewnić mi-
nimum bezpieczeństwa. Oczywiście pod wa-
runkiem, że patrole te nie będą stały w 
jednym miejscu lecz się przemieszczały w 
najbardziej zagrożone miejsca. Ma chłop ra-
cję, gdyż na radary w każdym takim miejscu 
nas nie stać (koszt jednego to około 300 tys. 
złotych, a gdzie obsługa), a i tak kierowcy 
szybko się zorientują gdzie radar jest gdyż nie 
jest on „mobilny”. O dziwo to samo stwierdził 
pan Komendant Miejski Policji, wskazując na 
patrole jako najlepsze na dzień dzisiejszy roz-
wiązanie. Swój pogląd w sprawie przedstawili 
tez radni; Jolanta Pankowska, Ryszard Lubka, 
Sławomir Kieliszek, Sylwia Kiejnich, Jerzy 
Gmerek, Wojciech Mazurek, sołtys Mieczy-
sław Czerniejewski. Głos zabierał również 
pan Wójt wskazując na potrzebę utworzenia 
w przyszłości Komisariatu Policji w Rokietni-
cy. Pan podinspektor Tomasz Trawiński przy-
znał, że w powiecie tylko Kleszczewo, Rokiet-
nica i Dopiewo nie mają komisariatów. Na 
dzień dzisiejszy wystarczają dobrze działają-
ce rewiry dzielnicowych, lecz wobec szybkie-
go rozwoju naszej gminy należy już pomyśleć 
o komisariacie. Miłe to jak się słyszy, że tylu 
osobom na sercu leży bezpieczeństwo miesz-
kańców w naszej gminie. Byłam też zadowo-
lona, że mamy w gminie urzędnika z dużym 
doświadczeniem policyjnym. Dzięki temu 
możemy liczyć na wprowadzanie ciekawych, 
a niekiedy i nowatorskich rozwiązań dla po-
trzeb bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Potwierdziła to debata i bardzo dobrze rozwi-
jająca się współpraca z policją (a tak przy 
okazji, zgadnij kto to?). Po zakończeniu deba-
ty pani Przewodnicząca zarządziła przerwę. 
Po przerwie wznowiono obrady, ale już bez 
szefów policji. Tak od razu zrobiło się… mniej 
kolorowo. No cóż każdy ma swoją specjali-
zację, policja łapanie przestępców, a radni 
podejmowanie uchwał. Tak więc w drugiej 
części nasi radni zabrali się do „obrobienia 
swojej działki”. Najpierw Rada jednogłośnie 
podjęła uchwały w sprawie „zmian w budże-
cie gminy na rok 2009” oraz w sprawie przy-
znawania, obliczania i wypłacania nauczycie-
lom dodatków i nagród w prowadzonych 
przez gminę Rokietnicach przedszkolach i 
szkołach”. Następnie radni 11 głosami za, przy 
dwóch wstrzymujących się, podjedli uchwałę 
w sprawie „nadania nazwy ulicy w Krzyszko-
wie”. Wiesz, Rada Sołecka wnioskowała o na-
danie nazwy - ulica Sosnowa, ale że o nadaniu 

nazwy decyduje rada gminy to 
radni zmienili tą nazwę na - ulica 
Graniczna. Pewnie chodziło im o to, 
że ta ulica graniczy z ulicą Główną i 
Polną bo jeżeli nie, to o co? No chyba, że 
nie lubią sosen. Następnie radni podjęli 
uchwałę w sprawie „wyrażenia opinii o celo-
wości projektowanego przedsięwzięcia budo-
wy dróg dojazdowych do pól uprawnych w 
okręgach geodezyjnych Kiekrz i Rokietnica, 
dofinansowanego z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych”. Wiesz z tego funduszu 
gmina po podjęciu uchwały może otrzymać 
dotację w wysokości około 100 tys. złotych na 
budowę takiej drogi utwardzonej pofrezem. Z 
tego funduszu już korzystano w przeszłości i 
to z dobrym skutkiem. Ostatnio wybudowa-
no drogę do Dalekiego, na którą mieszkańcy 
czekali 20 lat! Za przyjęciem tej uchwały gło-
sowało 11 radnych, jeden radny głosował 
przeciw (radny Jerzy Gmerek), a jedna radna 
wstrzymała się od głosu (radna Jolanta Pan-
kowska). Dużą dyskusje wzbudził natomiast 
kolejny projekt uchwały w sprawie „Przejęcia 
od powiatu poznańskiego niektórych zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiato-
wymi”. Tak po prawdzie w gminie wszystkie 
główne drogi są albo wojewódzkie (droga 
184 tzw. „Szamotulska”), albo powiatowe. 
Stan tych dróg jest delikatnie mówiąc… dale-
ki od doskonałości. Od roku 2007, dzięki do-
brej współpracy pana Wójta ze Starostą Po-
znańskim, ZDP podjął wiele prac 
modernizacyjnych. Z tych ostatnio realizo-
wanych był kompleksowy remont drogi z 
Kiekrza do Rokietnicy i z Rokietnicy do Mro-
wina. Niestety ZDP nie ma wystarczających 
środków na remonty wszystkich dróg, nie 
wspominając o chodnikach, ścieżkach rowe-
rowych, przystankach. Wiadomo, że bezpie-
czeństwo mieszkańców wymaga wybudowa-
nia chodników i przystanków autobusowych 
z dojściami. Praktycznie wszystkie niebez-
pieczne miejsca znajdują się przy drogach 
powiatowych. W tej sytuacji pan Wójt musiał 
postawić sobie pytanie – czekać na wykona-
nie tych prac przez ZDP z uszczerbkiem dla 
bezpieczeństwa mieszkańców, czy podjąć 
trud budowy choć kilku chodników i przy-
stanków? Wytypowano więc do odwod-
nień, remontów i budowy w latach 
2010/2011 chodniki i wiaty przystankowe 
w Sobocie (ulica Poznańska), Kiekrzu (uli-
ca Kierska), Rokietnicy (ulica Golęcińska 
od skrzyżowania z Rolną), Rokietnicy (uli-
ca Szamotulska od Traktu Napoleońskiego 
do ulicy Leszka), Rokietnicy/Bytkowie ul. 
Obornicka. Głos w dyskusji zabierali radna 
Jolanta Pankowska, radny Sławomir Kieli-
szek, radny Ryszard Lubka, radna Elżbieta 
Brzeźniak i pan Wójt. Największe kontrower-
sje wzbudził projekt budowy chodnika przy 
drodze z Rokietnicy do Mrowina czyli od uli-
cy Trakt Napoleoński do ulicy Leszka. Praw-
dziwy bój stoczył w tej sprawie radny Ryszard 
Lubka i pan Wójt z radną Elżbietą Brzeźniak, 
która stwierdziła, że zamiast wydawać pienią-
dze na tą inwestycję można wyremontować 
inną drogę. Wnioskowała też o wykreślenie 
tej inwestycji z przedłożonego spisu. Radny 
Lubka i Wójt przekonywali, że trasa ta jest 
niebezpieczna dla dzieci i mieszkańców idą-
cych do szkół i sklepów w Rokietnicy. Pan 
Wójt zwrócił przy tym uwagę, że koszt budo-
wy będzie dużo niższy gdyż Zarząd Dróg Po-
wiatowych zbudował już odwodnienie i kra-
wężniki w tej drodze. Dla mnie logiczne, ale 

czy dla wszystkich? Za przyjęciem uchwały 
głosowało 8 radnych, 4 radnych wstrzymało 
się od głosu, jedna radna (pani Elżbieta 
Brzeźniak) głosowała przeciw. Po przegłoso-
waniu tej wydawałoby się logicznej uchwały, 
radni stosunkiem głosów 12 za przy 1 wstrzy-
mującym się przyjęli projekt uchwały w spra-
wie „zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działek w 
Rokietnicy” oraz jednogłośnie projekt uchwa-
ły w sprawie „przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowości Bytkowo”. I były 
to ostatnie z podejmowanych uchwał. Jeszcze 
tylko Wójt, pani Przewodnicząca, panie i pa-
nowie Przewodniczący Komisji Rady Gminy 
złożyli swoje sprawozdania z działalności w 
okresie międzysesyjnym i… przystąpiono do 
przedstawienia informacji z analiz oświad-
czeń majątkowych za 2008 rok, przeprowa-
dzonych przez Wojewodę i Naczelnika Urzę-
du Skarbowego. Nic z tego kochana, żadnych 
sensacji - wszyscy czyści. Kurczę wszędzie 
afery, a we władzach naszej gminy jakoś po 
Bożemu. Przez to nasze kochane media mu-
szą pisać o jakiś duperelach w naszej gminie i 
to jeszcze mocno naciągane. I dobrze im tak 
tym pismakom! W odpowiedziach na inter-
pelacje i zapytania radnych, pan Wójt udzielił 
wyczerpujących odpowiedzi, deklarując kon-
tynuowanie podjętych już działań w tema-
tach poruszonych przez radnych. W wolnych 
głosach i wnioskach, radny Arkadiusz Kla-
piński, przedłożył pod głosowanie propo-
zycję-stanowisko Rady, dotyczące inwesty-
cji kolejowych na terenie naszej gminy. 
Pamiętasz Kochana te dziwne plany PKP w 
sprawie budowy trasy szybkiego ruchu z Po-
znania do Szczecina i wybudowania wia-
duktów przy jednoczesnym zrównaniu 
z ziemią nowo pobudowanych domów, roz-
dzielenia Krzyszkowa na dwie części i wy-
burzenia części ulicy Szamotulskiej. Otóż 
pan Wójt był na rozmowach w Szczecinie 
i tam zdeklarowano pewną współpracę 
z Gminą. W tej sytuacji zarówno pan Wójt 
jak Rada przygotowali stanowiska (zbieżne) 
w sprawie sposobu przebiegu trasy szybkie-
go ruchu pociągów i wybudowania wiaduk-
tów oraz przejazdów kolejowych przez PKP. 
Czy PKP dotrzyma deklaracji i weźmie pod 
uwagę stanowisko naszego samorządu? 
Czas pokaże. Ważne, że takowe stanowiska 
zostały przez gminę wypracowane. Za przy-
jęciem stanowiska Rady głosowało 12 rad-
nych, jedna radna wstrzymała się od głosu 
(radna Elżbieta Brzeźniak).
Głos w wolnych głosach zabierali jeszcze: soł-
tys Maria Chojnacka, radny Ryszard Lubka, 
sołtys Wiesław Dziamski, sołtys Mieczysław 
Czerniejewski i sekretarz gminy. Po wyczer-
paniu porządku obrad pani Przewodnicząca 
zamknęła posiedzenie czterdziestej drugiej 
Sesji Rady Gminy Rokietnica. A ja poszłam 
grzecznie do domku i po sprawdzeniu, że nie 
jestem jeszcze mutantem, położyłam się spać. 
Na tym kończę, całuje Cię w ryjek, tfu - buźkę 
i pozdrawiam jeszcze w ludzkiej postaci.

Leokadia
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Oferta Rokietnickiego 
Ośrodka Sportu Spółka  
z o.o. dla handlu i usług.
Rokietnicki Ośrodek Sportu Spółka z o.o.  
62-090 Rokietnica ul. Golęcińska 1
tel.  061 8960-632,    601-091-959
KRS 0000331349    NIP  777-31-14-353
REGON      301120458

Osoby i firmy zainteresowane wynajmem po-
wierzchni, w nowo powstającym kompleksie 
sportowo-usługowo-handlowym w Rokietnicy 
(pomiędzy ulicami: Sportową, Szamotulską, Kole-
jową), prosimy o kontakt pod nr tel. 601-091-959, 
e-mail: biuro@ros-rokietnica.pl lub bezpośrednio 
w siedzibie ROS sp. z o.o.,   w Rokietnicy, ul. Golę-
cińska 1 /budynek B, na parterze/.
Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony in-
ternetowej, na której możecie Państwo wstępnie 
zapoznać się z naszą ofertą i uzyskać podstawowe 
informacje – www.ros-rokietnica.pl 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROKIETNICY – Co dalej?

Zachodnia Obwodnica miasta Poznania, uznana 
za inwestycję niezbędną do realizacji Mistrzostw 
EURO 2012, jest nieodzownym płucem, którego 
zarówno Poznań, jak i cała aglomeracja poznań-
ska potrzebuje już dziś. Sparaliżowany układ ko-
munikacyjny, poddawany codziennym próbom 
wytrzymałości z trudem potrafi udźwignąć zada-
nie drożnego układu. Szansa wyprowadzenia ru-
chu tranzytowego ze stolicy Wielkopolski i bez-
pośrednie połączenie z trasą S5 i autostradą A2 
staje się więc już nie tylko marzeniem kibiców, ale 
przede wszystkim wyczekiwanym przez miesz-
kańców aglomeracji poznańskiej lekarstwem na 
chorą rzeczywistość. O ratunek woła także śro-
dowisko naturalne zatruwane śmiertelną dawką 
i mieszkańcy zwartych terenów mieszkaniowych 
penetrowanych codziennie przez ciężarówki i sa-
mochody osobowe. 
Powstanie zachodniej obwodnicy miasta Pozna-
nia to z pewnością olbrzymia szansa dynamiczne-
go rozwoju aglomeracji poznańskiej, a zwłaszcza 
gmin; Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgór-
ne, Dopiewo i Komorniki. Włodarze tych właś-
nie gmin, na spotkaniu w dniu 8 października 
2009r. zorganizowanym przez wójta gminy Ro-
kietnica, Bartosza Derecha, postanowili zawią-
zać porozumienie. Jego głównym celem jest za-
inicjowanie rzetelnej kampanii informacyjnej 
na temat budowy  zachodniej obwodnicy i wy-
korzystania wiążących się z nią atutów, zwłaszcza 
inwestycyjnych.
Kolejny etapem podjętych w tej materii działań 
było robocze spotkanie pracowników wydziałów 
promocji  pięciu gmin, w dniu 29 października 
2009 r. w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie.
Wśród zaproponowanych konkretnych rozwią-

zań, pozwalających dotrzeć z informacją do jak 
najszerszego grona odbiorców, podjęto decyzję o 
stworzeniu portalu informacyjnego www.za-
chodniaobwodnica.pl. Współredagowany dzię-
ki współpracy gmin Suchy Las, Rokietnica, Tar-
nowo Podgórne, Dopiewo i Komorniki będzie 
zawierał między innymi ogólne informacje o ob-
wodnicy, związanych z nią perspektywach rozwo-
ju, przygotowanych zadaniach i etapach realiza-
cji inwestycji. Na stronie pojawią się informacje o 
przeprowadzanych aktualnie pracach oraz komu-
nikaty o utrudnieniach powstałych z tego tytułu. 
Strona www.zachodniaobwodnica.pl ma służyć 
przede wszystkim mieszkańcom gmin Suchy Las, 
Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Ko-
morniki. Zwłaszcza tym, których domy znajdują 
się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy obwod-
nicy. Jednak ma być także ułatwieniem dla osób, 
które korzystają z dróg zlokalizowanych w jej po-
bliżu oraz dla wszystkich przejezdnych. Stąd ko-

lejny pomysł. Wszyscy zainteresowani poprzez 
portal drogą mailową będą mogli przesyłać py-
tania dotyczące Zachodniej Obwodnicy, na któ-
re odpowiadać będą adresaci, czyli poszczególne 
Gminy. 
W celu promocji portalu, Gminy zamierzają prze-
prowadzić kampanię reklamową wspólnej ini-
cjatywy. Informacje o stronie www.zachod-
niaobwodnica.pl mają pojawić się w gminnej 
i poznańskiej prasie, na plakatach, ma powstać 
również spot reklamowy.
Zanim jednak portal ruszy, co ma nastąpić z po-
czątkiem stycznia 2010 roku, Wójtowie gmin Su-
chy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo 
i Komorniki, podpiszą oficjalne Porozumienie 
pod nazwą Inicjatywa Zachodnia Obwodnica.
pl. Zainauguruje ono pomiędzy pięcioma Gmi-
nami współpracę, której przyświecać będzie hasło 
www.zachodniaobwodnica.pl.

Oprac. red

Inicjatywa Zachodnia Obwodnica.pl – lokalny sposób na wspólne działanie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego 2010 Roku, 
w imieniu Zarządu Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o. składam wszystkim Miesz-
kańcom gminy Rokietnica, Radnym i Wójtowi najserdeczniejsze życzenia: Zdrowia 
i Pomyślności, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w otoczeniu najbliższych osób, 
a także sukcesów osobistych i zawodowych w nadchodzącym Nowym 2010 Roku.

Sławomir Patycki
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W świetlicy wiejskiej w Krzyszko-
wie pojawiły się nowe meble. Za-
kupiono szafy, wieszaki oraz krzesła. 
Pragnę, aby świetlica stała się miej-
scem spotkań dla nas wszystkich. W 
każdą sobotę w godzinach od 17.00 
do 20.00 dyżury w świetlicy pełnią 
mieszkańcy Krzyszkowa. Zapraszam 
dorosłych i młodzież. w jesienne dłu-
gie wieczory można miło spędzić czas 
w gronie przyjaciół i znajomych. W 
środy od godziny 16.00 do18.00 od-
bywają się zajęcia plastyczne dla naj-
młodszych dzieci. W dniu 5 grudnia 
w świetlicy odbędzie się spotkanie 
mikołajkowe, zaś 6 grudnia - jar-

mark mikołajkowy, podczas które-
go będzie można podziwiać świątecz-
ne dekoracje i wypieki. 19 grudnia 
w świetlicy spotkają się seniorzy. 
Już dziś wszystkich serdecznie za-
praszam. 3 grudnia zostanie otwar-
ty nowy plac zabaw. Wiele sołectw 
zapewne marzy o takim miejscu. 
W Krzyszkowie marzenia dzieci się 
spełniły. Zwracam się z ogromna 
prośbą do mieszkańców Krzyszko-
wa abyśmy wszyscy czuli się odpo-
wiedzialni i dbali o ład i porządek na 
placu zabaw. Miejsce to ma służyć na-
szym dzieciom przez długie lata. 

Sołtys Maria Chojnacka

Wieści z Krzyszkowa

Akcja „Znicz” na terenie gminy Rokietnica 
czyli krótka relacja z czynności profilaktycznych podjętych przez funk-
cjonariuszy Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym wraz z funkcjo-
nariuszem Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

W dniu 29.10.2009r. funk-
cjonariusze Zespołu Pre-
wencji Kryminalnej Nielet-
nich i Patologii Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgór-
nym sierż. Joanna Tecław 
i sierż. Izabela Socha wraz 
z funkcjonariuszem Komen-
dy Miejskiej Policji w Po-
znaniu sierż. Marcinem Ła-
komczykiem przeprowadzili 
działania profilaktyczne na 
cmentarzach na terenie gminy Ro-
kietnica, podczas patrolu osobom 
odwiedzającym i porządkującym 
groby bliskich wręczali ulotki i prze-
strzegali o zachowaniu bezpieczeń-
stwa. Informowali o odpowiednim 

zabezpieczeniu domów i mieszkań 
na czas nieobecności, o zabezpie-
czeniu pojazdów na parkingach przy 
cmentarzach i ostrzegali przed „kie-
szonkowcami”.

sierż. Joanna Tecław

Uczestnicy zajęć terapeutycznych 
stowarzyszenia „ ROKTAR”,  ich ro-
dziny oraz przyjaciele odbyli II piel-
grzymkę do swojej patronki w Pnie-
wach, św. Urszuli Ledóchowskiej.
Pielgrzymi wzięli udział w prelek-
cji na temat wartości życia, którymi 
kierowała się św. Urszula oraz po-
znawali i odkrywali sens tajemnic 

różańca świętego. Mszę świętą w in-
tencji pielgrzymów odprawił ksiądz 
kanonik Henryk Demut.
Członkowie stowarzyszenia kierują 
słowa wdzięczności do Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Tarnowie Pod-
górnym za możliwość odbycia po-
dróży do Pniew.  

Magdalena Jujeczka

II PIELGRZYMKA DO ŚW. URSZULI

III MIEJSCE  
W WIELKOPOLSCE
Dwa tygodnie po zdobyciu Pu-
charu Prezesa Polskiego Komi-
tetu Paraolimpijskiego w bocci, 
w Wagrowcu, zawodnicy sto-
warzyszenia ROKTAR, zajęli III 
miejsce w Wielkopolsce. Swarzędzu.
VIII Mistrzostwa Wielkopolski osób 
niepełnosprawnych w bocci, pły-
waniu i kręglarstwie - Memoriał 
Edwarda Niemczyka - tym razem 
odbyły się w gościnnym Swarzędzu 
(boccia i pływanie ) oraz w Pozna-
niu (kręglarstwo). Celem mistrzostw 
była promocja aktywności ruchowej 
osób niepełnosprawnych oraz pro-

mocja paraolimpizmu.
Drużyna ROKTARU wystąpiła w 
składzie: Małgosia Mruk, Monika 
Koralewska, Krzysiu Stępniak. W 
tym samym czasie odbywał się w 
Dopiewie turniej rangi powiatowej, 
w którym druga drużyna ROKTARU 
(M. Dębska, W. Szulc, K. Sadek) za-
jęła V miejsce. 

Magdalena Jujeczka

WOSP juz wkrótce  
w Zespole  
  Szkół w Ro- 
kietnicy przy  
ul. Szkolnej 3c!
Jak co roku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy będzie grała w Zespole Szkół 
w Rokietnicy. Zapraszamy 10 stycznia 2010 roku 
od 13.00 do 20.00. W roku 2010 pieniądze będą prze-
znaczone na onkologię dziecięcą. Wolontariusze w naszej gminie 
będą kwestowali już od 8.30.
Liczne atrakcje, licytacja, koncerty – to wszystko czeka na Państwa!
Pod adresem szkoły www.zsrokietnica.pl będzie można zapoznać się 
ze szczegółowym programem imprezy oraz z przeznaczonymi na aukcję 
przedmiotami.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy (wszelkich informacji 
udziela szef sztabu Ilona Głyda pod numerem telefonu  03076877)

Grajcie z nami!!!
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Wieści z Kiekrza

Dzień Seniora
Chociaż za oknem było szaro i smut-
no, a ulice tonęły w strugach desz-
czu w Restauracji „Pod Gruszą” Se-
niorzy z sołectw Kiekrz- Pawłowice 
i Starzyny – Rogierówko, świętowa-
li swój dzień. Życzenia złożyli Senio-
rom Pani Teresa Bartol – Przewod-
nicząca Rady Gminy, Pan Leszek 
Skrzypiński – Sekretarz Gminy re-
prezentujący Wójta Gminy Rokiet-
nica Pana Bartosza Derecha oraz 
organizatorzy imprezy Jadwiga Wa-

ligóra – Halke - dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, Pan Wiesław 
Dziamski i Członkinie Rady Sołe-
ckiej oraz Pani Anna Zimna. 
Przy kawie, ciastkach i napojach 
można było porozmawiać z daw-
no niewidzianymi znajomymi, za-
śpiewać ulubione piosenki i trochę 
potańczyć. Przez całą uroczystość 
przygrywała Kapela „Mały i duży” 
pod wodzą Macieja Kortusa. Impre-
za należała do udanych.

Informacja GOK

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  
Obsługuje miejscowości: Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo
Dzielnicowy Rejonu nr II: st. sierż. Daniel Ryczek, Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, 
Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: sierż. 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, 061-8146-997fax 061 841-48-65

1. W dniu 02.10.2009 r. o godz. 0:30 w 
Kobylnikach na drodze Wl 84 policjanci 
z WRD KMP i OPP KWP Poznań dokonali 
zatrzymania na gorącym uczynku męż-
czyzny, który kierował pojazdem BMW 
w stanie nietrzeźwości (wynik 0,29mg/
l). Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne.

2. W dniu 02.10.2009r. o godz. 11:00 w 
Rokietnicy ul. Rolna policjanci z Rew. Dz. 
Rokietnica i ZPK KP Tamowo Podgórne 
dokonali zatrzymania osoby poszukiwa-
nej. Sprawę prowadzi KP Tarnowo Pod-
górne.

3. W dniu 02.10.2009r. w godz. 11:00-
13:15 w Kiekrzu ul. Kierska dokona-
no kradzieży z włamaniem do pojazdu. 
Sprawcy zostali zatrzymani na gorą-
cym uczynku przez policjantów z Rew. 
Dz. Rokietnica i KP Tarnowo Podgórne. 
Sprawę prowadzi KP Tarnowo Podgór-
ne.

4. W dniu 02.10.2009r. o godz. 16:50 w 
Rokietnicy ul. Szkolna na stacji paliw 

Bliska dokonano kradzieży paliwa-olej 
napędowy przez kierującego pojazdem 
marki VW Tuareg. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

5. W dniach 05-06.10.2009r. w godz. 
19:00-10:00 w Bytkowie w kompleksie 
leśnym n/n sprawcy dokonali kłusowni-
ctwa, w wyniku którego ujawniono oskó-
rowanego dzika na szkodę Nadleśnictwa 
Łopuchówko. Sprawę prowadzi KP Tar-
nowo Podgórne.

6. W dniu 13.10.2009r. o godz. 19:26 w 
Rokietnicy ul. Szkolna na stacji paliw 
Bliska kierujący pojazdem BMW dokonał 
kradzieży paliwa. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

7. W dniu 14.10.2009r. o godz. 0:25 w 
Żydowie ul. Parkowa policjanci z Rew. 
Dz. Rokietnica i OPI KP Tarnowo Pod-
górne dokonali zatrzymania na gorącym 
uczynku nietrzeźwego (wynik 0,31mg/l) 
mężczyzny, który kierował pojazdem 
Ford Fiesta. Sprawę prowadzi KP Tar-
nowo Podgórne.

8. W dniu 14.10.2009r. o godz. 8:35 w 
Rokietnicy ul. Dworcowa policjanci z 
Rew. Dz. Rokietnica i OPI KP Tarnowo 
Podgórne dokonali zatrzymania na go-
rącym uczynku nietrzeźwego kierowcy 

(wynik-0,96mg/l), który kierował Re-
nault Trafic. Sprawę prowadzi KP Tar-
nowo Podgórne.

9. W dniu 21.10.2009r. o godz. 19:15 
w Krzyszkowie ul. Koszycy 2-óch męż-
czyzn dokonało pobicia jednej osoby -bez-
pośrednio po zdarzeniu sprawcy pobicia 
zostali zatrzymani przez policjantów OK 
KP Tarnowo Podgórne. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.

10. W dniu 25.10.2009r. w godz. 17:00-
21:00 w Kobylnikach ul. Kierska z te-
renu posesji dokonano kradzieży moto-
cykla Honda CBR1000 kol. czarno-biały 
rok produkcji 2008. Sprawę prowadzi 
KP Tarnowo Podgórne.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców 
wyżej wymienionych przestępstw proszone 
są o kontakt z dzielnicowymi Rewiru w Ro-
kietnicy. Anonimowość zapewniona. Zwra-
camy się również z prośbą do mieszkańców 
naszej Gminy o zwracanie szczególnej uwagi 
na osoby, których zachowanie i wygląd mogą 
wskazywać, że planują dokonanie przestęp-
stwa i informowanie 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 

kwiecień 2010 roku uroczy-
stością odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej ofiary po-

ległych policjantów podczas 
II Wojny Światowej, Rew. 

Dz. Rokietnica zwraca się 
z prośbą o kontakt członków 
rodzin poległych policjantów 

bądź znajomych poległych 
policjantów na terenie  

naszej gminy.
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19 października 2009 r. w Sali Sesyj-
nej Urzędu Gminy w Rokietnicy od-
było się Seminarium skierowane do 
dyrektorów szkół, radnych gminy 
Rokietnica, policji, pedagogów szkol-
nych, nauczycieli i przedstawicie-
li rad rodziców. Jego tematyka doty-
czyła szerokiego spektrum zagadnień 
i zagrożeń wynikających z sięgania 
po środki psychotropowe i ich dłu-
gotrwałego stosowania, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży. 
„Musimy wiedzieć, a wiele osób nie-
stety tego nie rozpoznaje, jakie są 
przyczyny sięgania przez młodzież po 
środki prowadzące w efekcie do uza-
leżnień w szkołach, pubach i innych 
miejscach, jak rozpoznawać pierwsze 
objawy i dlaczego nie można ich ba-
gatelizować. Wreszcie jak leczyć oso-
by uzależnione, jakie stosować terapie 

i gdzie zwrócić się z prośbą o fachową 
pomoc”, powiedział na wstępie konfe-
rencji jej inicjator  i organizator, Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Porządku Publicznego Rady Gminy 
Rokietnica, Ryszard Lubka.
Prelegentem i prowadzącym dysku-
sję w ramach seminarium był pan 
Kazimierz Różański, psycholog sty-
kający się na co dzień z problema-
tyką uzależnień, praktyk z bogatym 

zawodowym doświadczeniem pra-
cujący w Areszcie Śledczym w Po-
znaniu, przeprowadzający szczegó-
łowe analizy i opinie na temat osób 
uzależnionych od alkoholu i innych 
środków odurzających.
Uczestnicy seminarium, podczas 
wykładu i prezentacji, mogli zapo-
znać się ze szczegółowymi materia-
łami dotyczącymi podziału środków 
psychotropowych, faz ich stosowa-

nia, rodzajów uzależnień. Przede 
wszystkim jednak prowadzący kon-
ferencję położył nacisk na sposoby 
rozpoznawania pierwszych sygna-
łów sięgania po środki uzależniają-
ce oraz analizę jego przyczyn. Wśród 
powodów nie zabrakło tych leżących 
także po stronie dorosłych – rodzi-
ców, opiekunów i wychowawców. 
Oprócz bowiem ciekawości dozna-
nia „wyjątkowych” przeżyć, wpływu 
rówieśników, ucieczki przed nudą, 
częstą przyczyną odurzania jest 
stres, napięcie, nieumiejętność ra-
dzenia sobie z problemami, samot-
ność, zagubienie czy brak akceptacji 
i zły przykład dorosłych.
Pointą tego ważnego spotkania, sfor-
mułowaną w trakcie ciekawej dysku-
sji wywołanej zaprezentowanym bo-
gatym materiałem merytorycznym, 
było wskazanie potrzeby podej-
mowania działań profilaktycznych 
wszędzie tam gdzie może dojść do 
bezpośredniego zagrożenia podję-
cia próby sięgnięcia przez młodzież 
po środki odurzające oraz pomocy 
terapeutycznej w przypadkach już 
stwierdzonych uzależnień.

D.P.

Przeciw uzależnieniom – rozmawiamy o ważkich sprawach
O bezpieczeństwo w szkole i środowisku – seminarium na temat środków psychoaktywnych

„Musimy wiedzieć, a wiele osób niestety tego nie rozpoznaje, ja-
kie są przyczyny sięgania przez młodzież po środki prowadzą-
ce w efekcie do uzależnień w szkołach, pubach i innych miej-
scach, jak rozpoznawać pierwsze objawy i dlaczego nie można 
ich bagatelizować. Wreszcie jak leczyć osoby uzależnione, jakie 
stosować terapie i gdzie zwrócić się z prośbą o fachową pomoc”

„Czarować ludzi mogą tylko ar-
tyści (…) Artyści mogą ludzi robić 
w balona”, Za to tak kochamy lu-
bimy ich wszyscy, byle tego innym 
nie darować”, usłyszeli uczestnicy 
programu profilaktyczno-rozryw-
kowego, zgromadzeni 13.11.2009 r. 
w Klubie Sołeckim Mrowino-Cere-
kwica. To intrygujące i jakże prze-
wrotne stwierdzenie zaczerpnięte 
z tekstu napisanego przez Krzysz-
tofa Jaślara, znane publiczności ka-
baretowej z repertuaru poznańskie-
go TEY’a, mimo z górą 30 lat, które 
upłynęły od jego napisania, nie stra-
ciły nic na swojej sile i aktualności. 
Wyśpiewane ma mrowińskiej sce-
nie przez poznański kabaret „Pod 
Spodem”, były aluzją zarówno do 
oderwanej od realiów i pełnej absur-
dów sytuacji społeczno-politycznej 
naszego kraju, ale także do stereo-
typowego widzenia szeregu proble-
mów życia codziennego przez nas 

„Wybory czy „Wyborowa” – czyli o ważkich sprawach inaczej
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Z prac Rady Powiatu
W dniu 28 pażdziernika 2009r. odbyła się już 
XXXIV sesja Rady Powiatu, której bardzo uro-
czysty charakter nadało wręczenie stypen-
diów Rady Powiatu w Poznaniu uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych za wysokie wy-
niki w nauce. Wręczono stypendia 16 wy-
różniającym się uczniom: (7 z LO w Kórni-
ku, 2 - ZS w Bolechowie, 1 - ZS w Mosinie, 2 
- ZS w Rokietnicy, 2 - ZS nr 1 w Swarzędzu, 
2 - SZ nr 2 w Swarzędzu 1 z SOS-W w Owiń-
skach). Stypendium przyznawane jest na 
okres roku szkolnego w kwocie 200,00 mie-
sięcznie. Oprócz tego zostały wręczone Na-
grody Starosty uczniom za wybitne osiąg-
nięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, 
społecznej, kulturalnej. Anna Agaciak z LO 
w Puszczykowie – 4.500,00zł, za osiągnięcia 
sportowe, Anna Misterska z LO w Kórniku – 
�.000,00zł za osiągnięcia sportowe, Bogdan 
Mogilevski z ZS nr 2 w Swarzędzu 2.500,00, 
za osiągnięcia sportowe. Po tej bardzo do-
niosłej chwili rozpoczęła się debata „Oświa-
ta w Powiecie Poznańskim”, którą rozpoczął 

Starosta Jan Grabkowski. Obecnie na terenie 
17 gmin wchodzących w skład powiatu po-
znańskiego znajduje się 5 zespołów szkół, 2 
licea i 2 specjalne ośrodki szkoleniowo-wy-
chowawcze. Uczęszcza do nich ogółem po-
nad 4000 uczniów i jest to tendencja wzro-
stowa. W powiecie poznańskim działają trzy 
poradnie psychologiczno–pedagogiczne w 
Mosinie, Luboniu, Swarzędzu. Powołano 9 
filii poradni psychologiczno-pedagogicznych 
m.in. w Tarnowie Podgórnym. Szkolnictwo 
ponadgimnazjalne w powiecie poznańskim 
posiada szeroko profilowe kierunki kształce-
nia, umożliwiające młodzieży szybszą adap-
tację i poszukiwanie zatrudnienia na rynku 
pracy. Naukę zawodu wprowadzono po sze-
rokiej analizie lokalnego rynku pracy współ-
pracując z Powiatowym Urzędem Pracy. Od 
kilku lat powstaje „Raport o bezrobociu ab-
solwentów szkół ponadgimnazjalnych Po-
znania i powiatu poznańskiego. Ta publikacja 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem mło-
dzieży, nauczycieli i dyr. szkół. W trakcie de-
baty przedstawiono najważniejsze przedsię-
wzięcia inwestycyjne w oświacie.

W dalszej części obrad rada podjęła następu-
jące uchwały:

udzielenia Gminie Swarzędz pomocy fi-
nansowej na realizację zadania w ramach 
„Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych”.
powierzenia Gminie Dopiewo niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogą po-
wiatową Dopiewo – Więckowice
Powierzenia Gminie Kórnik niektórych za-
dań publicznego zarządzania drogami po-
wiatowymi Radzewice- Kórnik, Czmoń - 
Dąbrowa 
zabezpieczono środki finansowe na reali-
zację projektu pt. ”Renowacja i konserwa-
cja zbiorów tyflologicznych Specjalnego 
Ośrodka Szkoleniowego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach”.
zabezpieczono środki finansowe na reali-
zację projektu Pt. Przebudowa drogi po-
wiatowej Poznań – Bolechowo odcinek 
od mostu nad rzeka Wartą do skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką.
powierzenia Gminie Mosina niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogą po-

◊

◊

◊

◊

◊

◊

wiatową Głuchowo- Pecna.
dokonano zmiany uchwały nr XXVII/
III/2009 Rady Powiatu Poznańskiego 
z dnia 2� lutego 2009r. w sprawie określe-
nia realizowanych przez Powiat Poznański 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w roku 2009.

Na ten cel powiat otrzymał dodatkowe środ-
ki �0�.179,00 zł, dlatego konieczne było pod-
jęcie niniejszej uchwały. Środki te w całości 
przeznaczono na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej.
Na zakończenie Rada zapoznała się ze spra-
wozdaniem z pracy Zarządu Powiatu w Po-
znaniu za okres od 28. IX -2�.X 2009r.
 

Radna Powiatu  
Krystyna Semba

◊

samych. Śmiejemy się więc z niewie-
dzy, dyletanctwa, konformizmu, ka-
rierowiczostwa, lizusostwa, ulega-
nia manipulacji, wreszcie z naszej 
małostkowości, obojętności, a nawet 
znieczulicy, traktując te przywary 
jako obce – zdecydowanie nie swoje. 
Wszak wady to nie nasza domena, a 
skoro już są, to niech inni mają z tym 
problem – nam wypada ewentualnie 
się z nich pośmiać. I tak wpadając w 
wir ILUZJI, nie zauważamy, że czę-
stokroć ALUZJA dotyczy także nas. 
Również jeśli rzecz dotyczy wstydli-
wego tematu wszelakich uzależnień. 
Pojawienie się tej problematyki - jak-
by ze strachu czy zakłopotania - sta-
ramy się bowiem odsunąć od siebie, 
uruchamiając mechanizmy obronne: 
zniecierpliwienie, chrząkanie, nie-
rzadko oburzenie. Jak więc dotrzeć 
do naszej świadomości, by pozwoli-
ła, nad tak szerokim obecnie zakre-
sem tematyki uzależnień się pochy-
lić i ją zauważyć, nie mówiąc już o 
wywołaniu postawy pełnej poko-
ry i chęci stawienia im czoła? Ponoć 

każdy sposób jest dobry byle był sku-
teczny. Chyba jednak nie do końca. 
Można próbować zorganizować na-
ukowy wykład, opartą na studium 
przypadku prezentację z fachową 
terminologią. Tylko zaraz pojawia 
się pytanie – czy to wystarczy i jaki 
procent z nas nie odbierze tego jako 
bariery, od której wolałby się odciąć, 
bo jest zbyt bezpośrednia i drastycz-
na, a często także mało zrozumiała. 
A może spróbować inaczej – zaprząc 
do pomocy dobry humor, świetny 
satyryczny tekst, doskonałe umiejęt-
ności aktorskie, które poprzez obra-
zy i scenki z życia uświadomią, że na 
dobrą sprawę to przecież my jeste-
śmy ich autorami, a pisarz, poeta, 
kompozytor, satyryk i aktor – bacz-
ny i wrażliwy obserwator naszych i 
swoich zachowań – po prostu ubrał 
je w słowa i dźwięki. 
„Papkin naszych wad pomnikiem”, 
mówi Andrzej Czerski, ale Alek-
sander Maria Gołębiowski doda-
je – „lecz ten pomnik nas pogrąży”. 
I taka powinna być nasza refleksja. 

Dobrze, gdy możemy do niej dojść i 
potraktować ją jako impuls do prze-
myśleń, zmiany poglądów i zacho-
wań, zwłaszcza wobec tych, któ-
rzy są na nas niejako skazani, także 
dzięki dobrej sztuce kabaretowej. 
I dobrze gdy z kolei ta sztuka, chce 
być obecna wszędzie – nie koniecz-
nie tylko na wielkiej scenie, w świet-
le licznych reflektorów i tysięcznej 
widowni. A jeśli towarzyszy temu 
dodatkowo żywa muzyka (Krzysz-
tof Gruszka), a nie wzorem nowo-
mody podkład z płyty CD, dialog z 
publicznością jest żywy, błyskotliwy, 
zmuszający do przemyśleń, odwołu-
jący się do skojarzeń z wielu dziedzin 
życia, tekst zaś oryginalny, daleki od 
naśladownictwa popularnych wzo-
rów, wystarczy być tylko zadowolo-
nym i dumnym z tego, że w takim 
wydarzeniu – w dodatku za darmo 
- mogliśmy uczestniczyć.

D.P.  

Kabaret „Pod Spodem”:
Andrzej Czerski - satyryk. Współtwórca i 
naczelny autor kabaretu. Od przeszło dwu-
dziestu lat, jako autor, jest stałym współ-
pracownikiem Programu III Polskiego Radia 
w satyrycznym magazynie „Parafonia”. Jego 
skecze i piosenki wykonywali tam m.in. Ewa 
Cichocka, Danuta Stenka, Bogusz Bilewski 
i Krzysztof Kowalewski, a magazynów wy-
emitowano na trójkowej fali ok. pięciuset.
Aleksander Maria Gołębiowski – aktor 
z dyplomem podpisanym przez samego 
prof. A. Bardiniego. Współtwórca, wraz z 
Zenonem Laskowikiem legendarnego ka-
baretu „TEY”. W sposób mistrzowski potrafi 
wcielić się na scenie w postać nieudolnego 
dygnitarza, tępego biurokraty, szefa, dyrek-
tora czy administratora nie tylko z minionej 
epoki PRL-u. 
Krzysztof Gruszka: absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Pianista i kompo-
zytor w kabarecie „Pod Spodem”. W dobie 
występów z taśmą, jego gra na „żywym” 
instrumencie podczas spektakli kabaretu 
jest, oprócz dobrego tekstu i wspaniałej gry 
aktorskiej, niewątpliwym atutem poznań-
skiej grupy profesjonalistów.
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11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
Jak jest jego historia? Pogmatwana i bardzo symboliczna. Także trudna – 
jak pierwsze lata odzyskanej niepodległości, jak czas budowania jej praw-
nego i gospodarczego ładu, udowadniania światu prawa do stanowienia 
o kształcie granic, obrony niezależności, prawa do pamięci i własnej 
historii.
Odwołuje się z pewnością swą genezą do podpisanego właśnie 
11 listopada 1918 r. przez przedstawicieli Niemiec rozejmu w 
Compiĕgne pod Paryżem, który oznaczał zakończenie I wojny 
światowej i nieco wcześniejszego rozpadu Austro-Węgier. Jed-
nak przede wszystkim symbolizuje otwarte działania niepodległoś-
ciowe Polaków – powstanie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, 
rządu Ignacego Daszyńskiego w Lublinie, rozbrajanie niemieckich garni-
zonów, wreszcie powrót z internowania Komendanta I Brygady Legionów 
Polskich, Józefa Piłsudskiego i przekazanie mu przez Radę Regencyjną peł-
ni władzy państwowej oraz naczelnego dowództwa nad wojskiem. 
Codzienność pierwszych dni wolności, przebiegająca pod sztandarami 
walk o właściwy kształt granic Rzeczypospolitej sprawiła, że o pierw-

szych obchodach odzyskania niepodległości można mówić dopiero 
po roku 1921. Zresztą do 11 listopada 1936, jako święto wojskowe, miały 
one przede wszystkim charakter militarny – odsłaniano pomniki boha-
terom walk, wręczano sztandary jednostkom wojskowym, odbywały się 
defilady i rewie wojskowe.
Jako święto państwowe – Dzień Niepodległości 11 listopada obcho-
dzony był po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. Kiedy przyszły trudne 
lata wojny i okupacji Polskie Państwo Podziemne zachowało nadal tra-
dycję i zwyczaj 11 listopada, świętując ten dzień, na miarę możliwości, na 
terenie obu okupacji. 
Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej zastąpiły Święto Niepodle-
głości świętem 22 lipca, które miało symbolizować prawdziwe wyzwole-
nie i początek nowego ładu. Jednak usunięte od 1946 roku z kalendarza, 
pozostało głęboko w sercach Polaków, a środowiska niepodległościowe 
nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. 
Dopiero w 1989 roku Sejm IX kadencji restytuował dzień 11 listopa-
da jako Narodowe Święto Niepodległości.

Spoglądając na postać Chrystusa w kamiennym wcieleniu pomnika ufundo-
wanego przez kierskich parafian w 1929 roku, wskazującego na swe miłujące 
serce, każdego kto zna historię trudnych lat walki o niepodległość Polski za-
dziwia i wzrusza niezwykła umiejętność definiowania własnych przekonań 
przynależna ówczesnym pokoleniom Polaków.
Bez szukania wysublimowanych i trudnych do odczytania symboli potrafi-
li bowiem zamknąć w obchodach, uroczystościach, pomnikach i innych ak-
tach pamięci to, co w pierwszych dniach, odzyskanej po 123 latach zaborów 
wolności, przepełniało ich serce. Nie była to z pewnością potrzeba analizowa-
nia skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i zastanawiania się nad tym, 

które z jej ogniw pozwoliło zakończyć zwycięstwem peł-
ną poświęcenia i pracy walkę o powrót państwa polskie-
go na arenę polityczną. Nie była to także dążność do od-
dawania czci jednostkom, noszącym znamiona mężów 
opatrznościowych. Była nią natomiast wielka wdzięcz-
ność, za kolejny cud, który pozwolił znowu z nadzieją 
patrzeć w przyszłość, dając powtórną szansę na pracę 
dla wolnej ojczyzny. W owym cudzie wolności, utoż-
samianym z Sercem Jezusowym zawierało się prze-
cież wszystko – ponad stuletnia, pełna ofiarności, 
męstwa i honoru, walka powstańcza, zabiegi dy-
plomatyczne na arenie międzynarodowej, praca 
organiczna, której celem było ocalenie narodu, 
więź pokoleń pozwalająca zachować pamięć i 
tożsamość Polaka, wreszcie zawsze podtrzy-
mująca nadzieję wiara. Kiedy więc przyszło 
dziękować za Polskę, na kierskim pomniku 
obok nazwisk poległych w walce o jej odzy-
skanie, a później obronę, wyrytych na trzech 
tablicach, nie wahano się umieścić postaci Chry-
stusa z miłującym sercem. Pełen ciepła i dobroci jest 
symbolem Opatrzności, strażnikiem cudu i pamięci 
o pokoleniach tego cudu autorów.
Ojczyzna nie jest niemym obszarem zarysowanym 
konturem kreski na mapie. Jest wartością wypracowa-
ną przez pokolenia oparte na łączących je więzach, za 
którą musimy dziękować i o pomyślność której 
powinniśmy się modlić – to przesłanie 
skierowane przez księdza kano-
nika Janusza Buduj, probosz-
cza kierskiej parafii w uroczy-
stej mszy świętej odprawionej 
w kościele p.w. Michała Archanioła 
11 listopada 2009 r.  
W 91. rocznicę odzyskania niepod-
ległości z pewnością zapadły one w 
sercach zgromadzonych w tej inten-
cji Polaków. Ich obecność w koście-
le i pod Pomnikiem Serca Jezuso-
wego, w oprawie patriotycznych 
tekstów i pieśni przygotowanych 
przez uczniów i nauczycieli Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w 
Kiekrzu, z wiązankami biało-
czerwonych kwiatów na pewno 
nie była przypadkowa.

D.P.

Pod kierskim pomnikiem
uroczysta msza święta w Kościele  
p.w. Michała Archanioła w Kiekrzu
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  Na stronie
11 listopada  

Narodowe Święto  
Niepodległości  

- o patriotyzmie 
O miłości do ojczyzny można mówić wiele. Zdecydowanie 
trudniej o niej świadczyć, zwłaszcza nam współczesnym, 

którzy historię 123 lat zaborczej niewoli znają tylko  
z podręczników historii. 

Kolejna, już 91 rocznica odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, skłania przeto do zastanowienia - czym jej obcho-

dy powinny być dla nowoczesnego społeczeństwa. Bardzo 
powszechne przeświadczenie o potrzebie świętowania tego 

dnia jako wyrazu hołdu dla patriotyzmu przodków, rozu-
mianego jedynie jako  powinność walki o utraconą pań-

stwowość i pełną narodową suwerenność, jest daleko idącym 
uproszczeniem. W takim ujęciu bowiem patriotyzm stałby się 

pojęciem archaicznym, przywoływanym niejako na potrzebę 
chwili w momentach zagrożenia niepodległości. Tymcza-

sem nawet, a może przede wszystkim, w czasach uznanych 
za stabilne, wolnych od zbrojnych konfliktów i tendencji 

zaborczych, przynajmniej w naszym najbliższym sąsiedztwie, 
powinniśmy mówić o patriotyzmie, ale w znaczne szerszym 
odniesieniu. Jego istota, w kontekście silnych procesów globa-

listycznych, wspartych deklaracją woli mieszkania i pracy w 
każdym kraju, który tylko stwarza poczucie ekonomicznej sta-
bilizacji, musi osądzać się na najgłębszych i niepodważalnych 
wartościach. Stanowić muszą one bazę, bez której niemożliwe 

staje się budowanie i patrzenie w przyszłość.
Witold Gombrowicz mawiał: „Zarówno sztuka, jak i ojczy-

zna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo 
wiele, gdy człowiek poprzez nie, wiąże się z istotnymi, naj-
głębszymi wartościami bytu”. Kiedy odczytać te słowa jako 
pełną i świadomą przynależność do wspólnoty, pozwala-

jącą określić własną tożsamość, uczynić z niej siłę zdolną 
pokonać meandry dziejów i odczytać sens swego istnienia, 

patriotyzm staje się zrozumiałym pojęciem. Staje się ko-
dem – wartością łączącą pokolenia, kształtującą postawę 
pełną szacunku dla historii, tradycji, języka, wiary, ho-

noru, męstwa, siebie nawzajem – dla Matki Ojczyzny.  
To ten kod pozwolił uczynić z Narodowego Święta Nie-

podległości rodzaj relikwii. Nie potrafił jej pokonać 
czas Polski Ludowej – usunięta z kalendarza trwa-
ła w świadomości Polaków jak najświętsza wartość. 

I taką musi pozostać także w naszych sercach.
D.P.

Dnia 3 grudnia 1918 roku odbył się w Po-
znaniu, pierwszy w niepodległej Polsce, 
Sejm Dzielnicowy poprzedzony nabożeń-
stwem sejmowym. Kazanie dla posłów i 
zgromadzonych wygłosił wówczas ksiądz 
prałat Stychel. Słowa, które padły z jego ust 
91 lat temu są tak samo ważne i aktualne 
dzisiaj. Niech posłużą więc za komentarz 
do obchodów kolejnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości przy grobie powstań-
ców wielkopolskich na Starym Cmentarzu 
w Cerekwicy.
„Bogu niech będą dzięki nieustanne, że 
kres położył wiekowej niewoli!
Dosłużyliśmy się zmiłowania Bożego, lecz 

trwałość Bożej łaski, pewność rozwo-
ju i szczęścia w Ojczyźnie, która ku nam 
idzie, wysłużyć jeszcze należy w pracy 
nad sobą i w pracy dla zbiorowego do-
bra. Więcej niż zewnętrznego wroga 
strzec się nam trzeba rozkładowych 
czynników, które drzemią w naro-
dzie: słabości woli, braku wytrwa-
łości, niekarności, niezgody.
Niechaj przepadnie wszystko, 
co nas dzieli, niechaj się święci 
wszystko, co nas łączy!”

Magdalena Jujeczka

W rokietnickim Kościele p.w. Chrystusa 
Króla Wszechświata o godzinie 16.00 zo-
stała odprawiona przez Księdza Probosz-
cza Tadeusza Lorka Uroczysta Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. Po Mszy Wójt gminy 
Rokietnica, Pan Bartosz Derech, przybli-
żył przybyłym „Polskie drogi do wolności” 
oraz złożył hołd „tym, którym wolność za-
wdzięczamy”. 

W drugiej części uroczysto-
ści odbył się koncert kameral-
ny w wykonaniu „Kwartetu Pa-
łacowego” w składzie: Marzena 
Popytalska- skrzypce, Maciej 
Sójka – klarnet, Katarzyna No-
waczewska – Manthey – for-
tepian i Radosław Manthey – 
kontrabas.

W wykonaniu mu-
zyków usłyszeliśmy 
m.in. Poloneza „Po-
żegnanie Ojczyzny” 
Ogińskiego, Ma-
zurka F-dur Chopi-
na, Kujawiaka Wie-
niawskiego oraz w 
instrumentalnym 
wykonaniu Mazura 
i dumkę „Szumią jod-
ły” z Opery „Halka” Sta-
nisława  Moniuszki,  a na-
stępnie muzykę filmową 
polskich kompozytorów.
Uroczystości zakończyły się 
złożeniem okolicznościowej 
wiązanki kwiatów pod krzy-
żem z tablicą upamiętniającą 
walkę niepodległościową Pola-
ków o powrót na mapę Europy 
i świata.

Informacja GOK.

Cerekwica – Słowa, które nie umierają

Rokietnica – „Tym, którym  
wolność zawdzięczamy”
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ROCZNICE
D o Was Drodzy i Kochani Mieszkańcy 

naszej Gminy zwracam się z począt-
kiem grudniowych dni kończącego się 

roku 2009, by podzielić się rozważaniami, prag-
nieniami i prośbami związanymi z okresem no-
wych miesięcy już nadchodzącego 2010 roku.
Według zwyczaju naszych przodków przede 
wszystkim dziękuję Wam Wszystkim – bez wzglę-
du na ilość posiadanych lat – za Wszystko Dobro, 
które przekazaliście swoim najbliższym. Niech 
Wasze domy będą pełne pogodnych i dziękczyn-
nych pieśni zanoszonych do Niepokalanej Królo-
wej Korony Polskiej za obfitość darów nieba, a Wa-
sze Rodziny zostaną nagrodzone jeszcze większą 
ilością wszelkiego rodzaju dóbr i pełnią zdrowia. 
Aby wyjaśnić krótki tytuł mojej pisemnej wypo-
wiedzi – „Rocznice”- wesprę się na cytacie z utwo-
ru Juliana Tuwima „Prośba o piosenkę”:
„Jeżelim Stwórco, posiadł Słowo, dar Twój święty,
Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów.
Bym, jak dawni poeci, prosty i szlachetny,
Wichurą krwi uderzył w możnych i tyranów(…)
Słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki,
Abym Ci, w których palnę, prosto w łeb dostali,
Kulą z sześciostrzałowej, błyszczącej piosenki”.

T   ermin „Rocznica” niesie w sobie nie 
tylko określenie jakiegoś zjawiska, które 
zaistniało w jednostce czasu – krótkiej 

czy długiej. Jest równocześnie naładowane uczu-
ciami – radosnymi, smutnymi czy tragicznymi; 
informacjami dla utrwalenia zdarzeń minionych 
w pamięci ludzkiej; a przede wszystkim nauką dla 
pokoleń, by nie popełnić  błędów i zła w życiu oso-
bistym, rodzinnym, społecznym, a nawet między-
narodowym (historia – nauczycielką życia).
Wiele mieliśmy okazji, by obdarzyć minione fak-
ty czy zdarzenia historyczne należną czcią, a ich 
twórców czy bohaterów, serdeczną pamięcią, 
czy nawet pomnikami. Jednak niestety wiele też 
było takich, które ominęły nas bez echa. Spędza-
my to zjawisko „pominięcia”, „zapomnienia” – na 
„szybkie” tempo naszego współczesnego życia. 
Komu ono jest jednak tak bardzo potrzebne? Czy 
powszechna gonitwa za pieniądzem jest w stanie 
je usprawiedliwić?

W   takim tempie rodzącego się zła 
nie ma czasu na historię dobra, na na-
ukę mądrości, rozumianą jako umie-

jętność odróżniania dobra od zła i nie ma czasu na 
obchodzenie ROCZNIC. A jeśli już trzeba obcho-
dzić  - to obchodzimy, odfajkowując uroczystość 
prymitywną zabawą czy „odgrzewaniem” starych 
filmów lub co gorsza – szukamy nowomodnych 
importów w stylu „Halloween”. „Odpowiedzialni” 
napiszą sprawozdanie z „odbytych uroczystości” i 
będzie wszystko na bardzo dobrze. A że, dla przy-
pomnienia, n.p. w 2008 roku była rocznica 600-le-
cia I polskiego hymnu narodowego „Bogurodzica”, 
to kto przypomniał na skalę całej Polski i Polaków 
w kraju i wśród naszej emigracji? Nie było czasu. 
Czy ktoś wspomniał, że w 1980 roku minęło 500 
lat od zakończenia przez Jana Długosza „Rocz-
ników”? Smutną refleksją staje się niestety coraz 
częstsze przekonanie, że dla zmaterializowanego 

świata, opanowanego konsumpcjonizmem – war-
tości ducha, szlachetności, piękna, dobra, a prze-
de wszystkim prawdy i mądrości stają się termi-
nami pustymi. W naszym kalendarzu zaczyna 
brakować na nie miejsca, a pamięć o historii mi-
nionych wieków staje się zbędną przeszkodą dla 
radości życia. 
Wracam jednak mimo tych smutnych realiów do 
naszych narodowych rocznic, pragnac przywró-
cić im należne w naszych sercach miejsce. Niech 
w tę część artykułu wprowadzi mnie syn biedne-
go chłopa – robotnika spod Inowrocławia – poeta, 
rektor i profesor uniwersytetu lwowskiego w la-
tach 1909-1923 – Jan Kasprowicz – wstępem i za-
kończeniem do XI wiersza z „Księgi ubogich”:

„Przestałem się wadzić z Bogiem – 
Serdeczne to były zwady;
Zrodziła je ludzka niedola,
Na którą nie ma już rady.
Lecz już nie wadząc się z Bogiem,
Mam jeszcze cichą nadzieję,
Że na dnie mojego spokoju
Żar świętej wojny tleje”

N   am Wszystkim – Rokietnickim 
Mieszkańcom – tym od najmłodszych 
lat aż do tych ze śnieżnym kolorem 

włosów, chce choć w części przypomnieć – wiel-
kość i zasługi Ojców i Praojców naszych dla Na-
rodu Polskiego i Niepodległej Ojczyzny. Nawet w 
odległych rocznicach naszej historii. Tym boha-
terom często bezimiennym oddać musimy cześć 
i serdeczną modlitwę za złożona nam, przed wie-
kami, daninę ze swego życia. W powadze uroczy-
stości, z narodową pieśnią na ustach, w długiej i 
mądrej zadumie, w dostojnych pochodach czy 
licznych akademiach niech zawsze towarzyszą 
nam flagi narodowe. Niech one przystroją nasze 
domy, zakłady pracy, szkoły i świątynie.

D rogą i Kochaną  naszą Młodzież, tą 
od przedszkola aż do ław uniwersyte-
ckich – z całego serca proszę: porzuć-

cie obchodzenie polskich narodowych uroczystości 
w stylu – powiem bardzo delikatnie – nam całko-
wicie obcym. Niech nasi kolejni następcy zasłużą w 
przyszłości również na godne uroczystości roczni-
cowe. Taka jest rola historii – nauczycielki życia.
Przypomnijmy sobie rocznice godne pamię-
ci i uczczenia, które czekać będą na nasze serca 
u umysły w najbliższych miesiącach.
Bieżący 2009 rok, ustanowiony decyzją Parlamentu 
jako „Rok Juliusza Słowackiego” – uczcijmy odno-
wieniem naszego pięknego języka polskiego. Wy-
rzucić musimy i to jak najszybciej zalewającą nas 
falę terminologii zapożyczonej z obcych języków.
Kończą się rocznicowe dni Wielkopolskiego Po-
wstania Niepodległościowego. Wiele popełniono 
błędów w historycznych faktach. Będzie czas na 
ich poprawienie. 
Jak uczcimy 600-lecie (1410) zwycięstwa wojsk 
polskich i litewskich z Krzyżakami pod Grunwal-
dem? Czy wystarczy tylko po raz kolejny „odświe-
żyć” film „Krzyżacy” i obchody rocznicy uznamy 
za „załatwione”? kiedy Parlament i Rząd zacznie 
pracować nad zorganizowaniem powagi dla tak 
wielkiego wydarzenia? Wszak obchodom na-
szej „grunwaldzkiej wiktorii” należy nadać pełną 
oprawą dokumentów zgodnych z absolutną praw-
dą zdarzeń i sprawozdań. 
Podam jeszcze parę dat, które należałoby umieś-

cić w kalendarzu uroczystości rocznicowych.
1010 lat temu na zaproszenie Bolesława Chrobre-
go przybywa z pielgrzymką do Polski, do grobu 
św. Wojciecha w Gnieźnie, Cesarz Rzymski Na-
rodu Niemieckiego Otton III wraz z liczną asy-
stą duchowieństwa i świeckich dostojników. 
I Zjazd Gnieźnieński miał wielki program. Bole-
sław Chrobry otrzymał cesarskie zezwolenie na 
koronację; utworzono niezależne od Magdebur-
ga arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz biskupstwa: 
w Krakowie, Wrocławiu, i Kołobrzegu. Otton III 
w rozmowach z Bolesławem Chrobrym powraca 
do koncepcji „Renowatio imperii Romano – Od-
nowienie Imperium Rzymskiego”, rozpoczętej już 
w 994 roku, której treścią jest zjednoczenie, pod 
władzą cesarza, całego świata chrześcijańskie-
go. Dodajmy, że Cesarz Otton III, mający moc-
ne poparcie papieża Sylwestra II, jako jedynego i 
pierwszego następcę po sobie na tronie Cesarza 
widział  - wśród kandydatów – tylko króla pol-
skiego – Bolesława Chrobrego. On jeden miał pra-
wo noszenia chorągwi ze srebrnymi orłami w oto-
czeniu cesarskim. 

Z achęcam wszystkich Drogich Czytelni-
ków „Rokickich Wiadomości” do prze-
czytania w długie zimowe wieczory po-

wieści Teodora Parnickiego „Srebrne Orły” z 
równoczesnym poszerzeniem życiorysu papieża 
Sylwestra II, którego określano mianem „Wszech-
stronnego geniusza i politycznego wizjonera”.
Wiele naszych Polskich Rocznic jest przed nami w 
2010 roku, a wiele niepostrzeżenie czas już nam 
zabrał. Z tych największych, przyszłorocznych 
wymienić należy 160- rocznicę śmierci Fryderyka 
Chopina, którego koncert fortepianowy z orkie-
strą na temat arii z „Don Juana” Mozarta – słyszał 
Robert Schumann i napisał na partyturze Chopi-
na: „Czapki z głów, panowie. To geniusz”. On jest 
i dziś geniuszem fortepianu, uwielbianym przez 
wybitnych pianistów całego świata.
Nie będę robił spisu rocznic i nazwisk naszych 
poetów, pisarzy, twórców, wynalazców, naukow-
ców, żołnierzy i oficerów, świętych kapłanów, za-
konnic, zy świeckich mieszkańców polskiej ziemi 
– bohaterów cichej pracy i wzorowych rodziców. 
Są ich niezliczone postaci tak w obszarach gmin, 
województw, czy w całej naszej Ojczyźnie. Wydo-
bądźmy ich sami. Niech będą dla nas wszystkich 
wzorami do naśladowania. Dla dobra własnego 
Polskiego Narodu, dla Niepodległej, Nieujarzmio-
nej, Niezależnej Ojczyzny, ze Srebrnymi Orłami 
na czerwonym polu.

W   szystkim mieszkańcom naszej 
gminy – bez względu na wiek, zakład 
pracy czy czas zamieszkania – skła-

dam w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
2009 roku, swe skromne, ale ze szczerego i zatro-
skanego serca płynące  życzenia: niech Dziecię Je-
zus obdarzy Was spokojem, zdrowiem, radością i 
obfitym błogosławieństwem w Rodzinną Wigilij-
ną Noc i Święta;
- niech piękne polskie kolędy i pastorałki uspokoją 
Wasze Serca i przeniosą w krainy wszelkiego do-
bra, piękna, uśmiechu i ukoje-
nia Wasze dusze.

Wasz Serdecznie Oddany
Stanisław Florian Sikorski
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Nie zabiegał o uznanie. Nie manifestował swojej dobroczyn-
ności, a towarzyszącą Mu na każdym prawie kroku filantro-
pię określał zwykłym obowiązkiem. 

A jednak tylu doświadczyło dobra właśnie 
przez Niego.
Podziwiałam Go zawsze za nadzwyczajną wręcz umiejęt-
ność robienia – zupełnie niezauważalnie dla otoczenia – 
błyskawicznego business-planu dla określonej sprawy. Był 
z góry przygotowany na fiasko swoich różnorodnych przed-
sięwzięć i może dlatego swoje nawet małe sukcesy określał 
mianem „niespodziewanych zwycięstw”.
Józef Rzepka był jednym z tych nielicznych już dzisiaj lu-
dzi interesu, który potrafił kosztować życie i zachwycać się 
jego smakiem; znajdował czas, by zatrzymać się i podziwiać 
piękno chwili. Pamiętam, gdy przed trzema laty z niekłama-
ną dumą oprowadzał mnie po swoim domu, zatrzymał się w 
pokoju tonącym w promieniach zachodzącego słońca i jak-
by oderwany od ziemi powiedział – „Ładnie tu, prawda? 
Przychodzimy tu z żoną na zachody słońca latem i zimą, gdy 
chcemy uciec od codziennej pracy”.
I właśnie takiego Józefa Rzepkę wspomniałam wchodząc li-
stopadowego dnia do tego samego pokoju, tak samo wypeł-
nionego zachodzącym słońcem…Już bez Niego. 

Zwyczajny nadzwyczajny.
Spotkanie przyjaciół Józefa, jakby niechcący „Józefowym re-
quiem” się stało, bo choć żona, Bogusia, pokorna, cicha pa-
tosu nie lubi i o rozgłos nie zabiega, przygotowała wszystko 
uroczyście i z takim namaszczeniem, iż nastrój powagi i sku-
pienia sam się wręcz narzucił. Zostaliśmy wybrani przez Bo-
gusię jako ci, których do końca nazywał „najbliższymi” ludź-
mi z gminy, „którzy Go nie zawiedli”. Jurek Gmerek, Gerard 
Heckert, Marek Kliszkowiak no i ja, pisząca te słowa.
Mimo, że wszyscy byliśmy Mu bliscy, On sam był dla nas nie do 
końca rozpoznany…Wszyscy odnosiliśmy wrażenie, że Józef, 
choć znany w Rokietnicy działacz, nie kryjący swoich sporto-
wych i politycznych sympatii, zawsze coś ze swojej życiowej 
filozofii skrzętnie ukrywał. Tak, jakby swoje największe prag-
nienia, marzenia, oczekiwania zachował tylko dla siebie. 

Bo jak można było pogodzić… rzemiosło, 
sport i muzykę?
Urodzony w Rokietnicy związał z tą gminą swoje życie ro-
dzinne i zawodowe. Przejąwszy w latach 70-tych blacharski 
interes po ojcu, rozwinął go w kwitnącą dziś firmę rodzinną, 
produkującą na rynek ogólnopolski blachy i formy piekarni-
cze. Prowadził także placówki handlowe na terenie gminy. 
Załatwiał niemalże perfekcyjnie kontrakty z kooperantami 
i z wrodzoną sobie zdolnością wciąż rozwijał zakres działa-
nia firmy. Lista klientów wciąż rosła. „Potrafił świetnie pro-
wadzić interesy i jednocześnie znajdować czas na rozmowy 
z kontrahentami o sporcie i polityce” – wspomina z uśmie-
chem Bogusia i dodaje – „Czuł się spełnionym przedsiębior-
cą, który dbał nie tylko o interes firmy, ale i tych, którzy dla 

niej pracowali. W każdy Wielki Czwartek wszyscy nasi pra-
cownicy mieli czuć nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Mu-
siało być radośnie i obficie na stole, a Wielki Piątek był obo-
wiązkowo dniem wolnym od pracy. Lubił gdy ludzie w jego 
otoczeniu cieszyli się z życia.’
Z pasją dobrego przedsiębiorcy rywalizowały w Józefie dwie 
fascynacje, którym pozostał wierny do końca: sport i muzy-
ka. Piłkę kochał od dzieciństwa, w drużynie piłkarskiej grał 
od wczesnej młodości i sprawami futbolu zajmował się ca-
łodobowo. Nawet taras swojego domu tak zlokalizował, by 
mieć z niego najlepszy punkt obserwacyjny na boisko, gdzie 
trenował zespół klubu „ROKITA”, któremu prezesował.

Doskonale zorientowany w umiejętnościach piłkarskich ro-
kietnickiej młodzieży, walczył w jej imieniu o rozwój tej 
dyscypliny na tzw, wyższych szczeblach. W latach 80-tych 
piastował funkcję Przewodniczącego Rady Gminnego LZS 
(Ludowego Zespołu Sportowego) doprowadzając do po-
wstania swego ukochanego klubu „ROKITA”. Chociaż pogar-
szający się stan zdrowia nie pozwalał mu już na aktywne 
uprawianie sportu, tym bardziej zajmował się problema-
mi futbolu na terenie gminy, zachęcał młodzież do wstę-
powania do klubu i biegania za piłką. Milczący dotąd Marek 
Kliszkowiak, którego Józef Rzepka pozyskał dla „podrepe-
rowania” rokietnickiego futbolu, opowiada o swojej drodze 
z Józefem: „Zabiegał o Klub, chyba najbardziej ze znanych 
mi prezesów. Jego piłkarska pasja zafascynowała mnie od 
pierwszego spotkania. Byłem w tym czasie trenerem Note-
ci – Czarnków, ale gdy Józef zaprosił mnie do współpracy na 
stanowisku trenera, zgodziłem się, bo wiedziałem, że z ta-
kim prezesem będę mógł dużo zdziałać. Rzeczywistość prze-
rosła moje oczekiwania: wspólnie udało nam się odbudować 
pozycję Klubu i stworzyć nowe zastępy młodzieży, kochają-
cej piłkę. Prezes nikomu z chłopaków nie odmówił pomocy. 
Finansował sprzęt, ubiór, wyjazdy na mecze.”
Józef intuicyjnie niemal wyczuwał potrzebę wspierania ro-
kietnickiego sportu. Hanna Wocko, prezes UKS „Błyskawi-
ca”, tak wspomina Jego zaangażowanie: „W czasie prezesu-
ry pana Józefa Rzepki rozpoczęła się budowa bazy dla sekcji 
kajakowej, która posuwała się w błyskawicznym tempie 
przy współudziale i współfinansowaniu prezesa Rzepki. W 
trakcie Jego kadencji młodzież odnosiła sukcesy, przybywa-
li nowi zawodnicy, klub stał się centrum sportu w gminie. 
Dziękujemy!”
Józef znany był także ze swojego zamiłowania do tenisa sto-
łowego (to dzięki Niemu odbyły się w Rokietnicy Turnieje Te-
nisa Stołowego Amatorów w1997 i 1998 roku) oraz bilardu (w 
piwnicy własnego domu zorganizował aktywnie działający 
klub bilardowy). Bogusia – „Libił młodzież, bo byli dla niego 

tchnieniem beztroskiego życia, które zbyt wcześnie było mu 
zabrane, gdyż to ciężka praca wyznaczała mu już od wczes-
nej młodości rytm jego codzienności.” 
Może dlatego uciekał od prozy życia w organizowanie spor-
towej aktywności młodzieży, w biegi po boisku, a także w… 
muzykę. „Do dzisiaj wielu Rokietniczan starszego pokolenia 
wspomina grające duo Rzepków: ojca (akordeon) i syna (Jó-
zef – klarnet, skrzypce, saksofon), bez których nie obywa-
ła się żadna większa uroczystość w Rokietnicy i okolicach” 
– dołącza swój głos Jerzy Gmerek – wieczny druh Józe-
fa, który do dziś nie może wybaczyć lekarzom, że nie zrobi-
li wszystkiego, by go ratować. – „I nie była to pierwsza lep-
sza amatorszczyzna! Józef kształcił się w poznańskiej szkole 
muzycznej w klasie akordeonu. Prześpiewaliśmy razem wie-
le godzin” – dodaje, a Bogusia wspomina, iż ten instrument 
pozostał mu do końca najbliższy.  – „Bywały dni, gdy wbie-
gał do domu, brał akordeon i mnie za rekę i grał godzinę, 
może dwie. To co lubiłam. W milczeniu”.

Aktywnie uprawiał także… politykę.
Mimo napiętego wciąż od zajęć kalendarza Józef Rzep-
ka znajdował czas także dla polityki. Najbardziej bliski był 
mu Lecha Wałęsa, gdyż tak jak on chciał „wszystkich rów-
no obdarować”, ale z biegiem lat oddanie Wałęsie przerzucił 
na bardziej liberalną obcję demokracji i w 2005 roku został 
Przewodniczącym Koła Gminnego Platformy Obywatelskiej, 
a krótko potem członkiem zarządu Powiatu PO. „W doborze 
partyjnych kolegów był bardzo ostrożny, ale z czasem prze-
konywał się do ludzi i można było liczyć na jego wsparcie. 
Był moim najbliższym przyjacielem…” - Jurek Gmerek z tru-
dem opanowuje wzruszenie gdy mówi: „Józef miał prawie 
ułańską fantazję. Gdy w środku zimy proponował mi wypad 
nad morze po wędzonego łososia albo sandacza prosto z ku-
tra, czułem się beztrosko jak młodzież na wagarach. Albo gdy 
zabierał mnie na grzyby wprost z mojego biura, gdy ślęczałem 
nad tabelami podatków. Do dzisiaj wierzę, że mógł żyć…”

Najbardziej cieszyło Go życie.
Czy istnieją zwyczajni pasjonaci? Józef Rzepka był nim na 
pewno. Jego pasją było życie – we wszystkich jego przeja-
wach. Bo Józef umiał ze wszystkiego co go zainteresowało 
uczynić pasjonujące zajęcie, któremu oddawał się bez resz-
ty. Nie istniała dla niego żadna hierarchia ważności spraw w 
życiu, pod warunkiem, że zgodne były z jego maksymą: „To 
co mnie w życiu cieszy, może innym pomóc i nie może mi za-
szkodzić.”
Pasjonaci delektują się na ogół jednym rodzajem fascynacji, 
podporządkowując jej swoje całe życie. Józef Rzepka uczynił 
ze swojego całego życia wielka pasję. Ci, którzy żyli z Nim, 
obok Niego, mogli czerpać garściami z owoców jej realiza-
cji. Dlatego tez Józef Rzepka pozostanie na długo w pamię-
ci Rokietnicy, której dawał tak wiele, biorąc tak mało. Zwy-
czajny pasjonat.

Wspomnienia Bogusławy Rzepki  
– żony Józefa 

oraz Jurka Gmerka, Gerarda Heckerta,  
Marka Kliszkowiaka – jego przyjaciół 

spisała i komentarzem opatrzyła
Teresa Bartol

„Tym, którzy odeszli się nie dziękuje,
Dziękuje się Bogu,

Że przez nich uczynił tyle dobrego,
Tyle światła pozapalał.”

Ks. J. Twardowski

Ludzie, których nie zdążyliśmy poznać – wspomnienie o Józefie Rzepce
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W świątecznym nastroju
TRADYCJE POLSKIE

„Z wielkiej kuchni gospodyni
Śle delicję za delicją,

Sutą ucztę pilnie czyni
Uważając na tradycję”

„Pan Zbawiciel nam zrodzony – świętowania 
nie żałować!”
Starodawna tradycja świat Bożego narodzenia na-
leży w narodzie polskim do szczególnie barwnych 
i bogatych. Zwłaszcza dzień wigilijny nie stanowił 
nigdy jedynie okazji do wieczornych ceremonii z 
jadłem i napitkiem w rolach głównych. Zawsze wi-
dziano w nim dzień pełen różnorakich, szczegól-

nych znaczeń  i zawsze miał cechy wręcz 
wielkiego widowiska, które kończąc 

się po północy gloriami pasterki, 
zaczynał się na nowo już o świ-

cie. Wierzono, ze kto w wi-
gilijny poranek zerwie się 

dzielnie z łoża, ten potem 
przez cały rok nie bę-
dzie miał problemu z ry-
chłym wstawaniem.
Niestety ta i wiele in-
nych czynności w wigi-

lijny dzień i wieczór mają 
swoje korzenie w wierze-

niach starosłowiańskich, 
pogańskich i ich obecność 

w chrześcijańskich obrzędach 
i uroczystościach jest wręcz po-

wszechna. Bogu dzięki, że dzisiaj 
jest ona tylko symboliczna. 

Wigilia jako dzień narodzin Zbawiciela Ludz-
kości była i jest uważana za najważniejszy dzień 
w roku. I nic dziwnego, że wszystko co się w ten 
dzień wydarzy, ma szczególnie niepowtarzalny 
wymiar. W wigilię los człowieka może zyskać jak-
by swój nowy wymiar i dlatego Melchior Wańko-
wicz, tak wyczulony na najlżejszy podmuch trady-
cji, napisał ładnie w jednym ze swoich felietonów, 
że w dzień ten, „gdzieś na Mlecznej Drodze Sza-
farz Niebieski odwraca klepsydry naszych żywo-
tów.” 
Według dawnych wierzeń, wszystko, co się tego 
dnia wydarzyło miało mieć swoje tylko pozy-
tywne konsekwencje w nadchodzącym roku: 
panna, która mak ucierała – z pewnością wyj-
dzie za mąż, myśliwy, który upolował zwie-
rzynę – będzie mógł liczyć na pewne łupy, 
podebranie sąsiadowi siekiery, pługa czy 
wozu zwiastowało, iż odtąd wszelkie 
dobro będzie mu lgnęło do rąk. A 
jakże mogło być inaczej: „Zba-
wiciel dziś na świat przycho-
dzi i wszystko ino dobrem się 
godzi!”
Jakkolwiek największe pole do 
popisu miały w Wigilię gospo-
dynie, przygotowując „specja-
ły” tym razem szczególnie wy-

jątkowe – zwycięski dzień w dziejach ludzkości 
musi obfitować w nadzwyczajne doznania sma-
kowe! A wreszcie, jak zawsze w tym cudownym 
dniu, zapadał niecierpliwie wyglądany zmierzch, 
gdy dom cały zmieniał się w arcydzieła ładu, po-
gody i wystawności. Stół bielał świątecznie i cze-
kał na pierwszą gwiazdkę. Dzisiaj, gdzieś z boku, 
kładziemy kosmyczek siana ściśnięty srebrną ta-
siemką, lecz dawniej stół obwiązywało się powro-
zami, siana pod obrus wciskano naręcze, a do tego 
w kątach izby wstawiano dorodne snopy.
Całodzienna głodówka skończona, czas na obiad – 
wieczerzę, inaugurowany okolicznościową mod-
litwą na głos przez gospodarza lub przez inną 
znaczną i zwykle leciwą osobę. Łamano się opłat-
kiem i składano sobie życzenia. Przypomina-
no tych, którzy odeszli na zawsze.  Bywało też 
– zwłaszcza w legendach – że skądś nad-
chodził w ostatniej chwili strudzo-
ny wędrowiec, ze nieśmiało zapu-
kał do drzwi syn marnotrawny, 
albo przykuśtykał o kuli wia-
rus z dawno skończonej wojny. 
Radość, łzy… i już pachniało, 
dzwoniło talerzami, pokryw-
kami, parowało, chlupało, zło-
ciło się i brązowiało.
Czczenie świąt szczególnymi po-
trawami i dostatkiem jedzenia w 
ogóle, to specyfika – wbrew opiniom 
wielu – wcale nie polskiego świętowania. Na-
kazy Starego Testamentu odnoszące się do czcze-
nia określonych dat związanych z nadzwyczajny-
mi wydarzeniami, najwięcej miejsca poświęcają 
właśnie regułom kulinarnym. 
Również 5 tysięcy lat temu świętowanie oznacza-
ło tłusto, dużo i radośnie! Obowiązywała zasada 
nieparzystości wobec wiktuałów.  Magnaci fundo-
wali sobie jedenaście potraw, szlachta – dziewięć. 
Wieś pilnowała siedmiu: barszcz z grzybami, ka-
pusta z grochem lub z fasolą, kluski z makiem, cu-
krem albo miodem, rzepa suszona lub gotowana, 
polewka z suszonych śliwek, gruszek, bądź jabłek, 
zupa z nasion konopi, strucle i ryby. Różnorod-
ność i rodzaje potraw uzależnione były od stanu 
posiadania, ale przede wszystkim od regionu. Bo-
gata i najwyżej pod względem ekonomicznym sto-
jąca Wielkopolska, miała więcej potraw, wykwin-
tnych produktów, zaś wschodnie i południowe 

regiony obfitowały w potrawy o skromniejszych, 
prostszych ingrediencjach jak np. mąka, kasza, 

nasiona zbożowe, warzywa.
Jeść należało dużo, żeby głód nie doskwie-

rał w nadchodzącym roku. Po wie-
czerzy nie zaszkodziło napić się 

„miodku”, ale i „gorzałki” nie 
wylewano, choć godziło się tego 
dnia spożywać alkohol w bar-
dzo umiarkowanych ilościach.
Godzi się poświecić również 

miejsce na bardzo kolorowe, 
współczesne symbole Bożego 

Narodzenia: choinkę i podarunki. 

Choinka pojawiła 
się w Polsce nie-
wiele ponad sto lat 
temu jako „Christ-
baum” wymyślone 
przez Niemców. Za-
nim powstała choinka 
czy „drzewko”, jak nazy-
wało się ją w Galicji, jej deko-
racyjne funkcje pełnił „sad” lub „podłaźniczka”  
czyli jodełka zawieszona u sufitu, wierzchołkiem 
w dół. Choinka musiała błyszczeć i kolorowieć od 
ozdób.
Nie wcześniej niż pod koniec XVIII w. pojawił się 
w Polsce zwyczaj obdarowywania dzieci poda-
runkami w wigilijny wieczór, nieco później zwy-

czaj ten objął także dzień św. Mikołaja. Na pol-
skiej wsi był on rzadko praktykowany, a 

i to tylko tam, gdzie wpływy dworu 
były wyjątkowo silne. Podarunki 

dawano głównie dzieciom, gdyż 
to one jako istoty „najmniej zło 
czyniące na nagrody w  Dzień 
Narodzin Zbawcy zasłużyły.” 
Radosnemu świętowaniu obo-
wiązkowo muszą towarzyszyć 

śpiewy. – Zewsząd słychać było 
kolędy. „Wśród nocnej ciszy głos 

się rozchodzi – Wstańcie Pasterze! 
– Bóg się Wam rodzi!” Rozlegały się uf-

nie chóralne prośby, by Boże Dziecię pobłogo-
sławiło „krainę miłą, wioski i miasta, dom i ma-
jętność całą…”
Nie zapominano, by dzień ten był i dla pozosta-
łych stworzeń Bożych łaskawy. – Bydłu dawa-
no resztki z wigilijnego stołu, dzielono się z 
nimi opłatkiem, niektórzy gospodarze nie-
skromnie wyczekiwali ludzkiego języka 
od krasul, choć i tak wiadomo było, że 
tylko ci, co nie grzeszą mogą je usły-
szeć…
Ubolewali z tego powodu zwykli pa-
robcy przy studniach, wiedząc, że o 
północy woda zamienia się w nich 
w najprzedniejsze wino, i że wia-
drami mogą z nich czerpać jedynie 
„mężowie doskonali o anielskich du-
szach.”
C a ł a  n a t u r a  c i e s z y  s i ę  z  n a r o -
d z i n  P a n a  i  g o d z i  s i ę  w s z y s t k i m  r a -
d ow a ć  i  ś w i ę t ow a ć !
Do czego gorąco zachęcam, życząc wszystkim 
Mieszkańcom gminy Rokietnica, by radość z 
największego wydarze-
nia w dziejach ludzkości 
– narodzin Jezusa – Me-
sjasza, była zawsze obec-
na w życiu Was i Wa-
szych Rodzin. 

 Wasza Przewodnicząca
Teresa Bartol
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Zeszłoroczna Wigilia miała dla naszej rodzi-
ny podwójny wymiar. Święta Bożego Narodze-
nia to czas odnowy i początku nowego życia. 
My spędziliśmy je po raz pierwszy w na-
szym nowym, już wykończonym 
domu w Rokietnicy, do którego 
dumni zaprosiliśmy naszych 
najbliższych. Pierwszy raz 
dekorowaliśmy świątecz-
nie nasze miejsce na zie-
mi, pierwszy raz w domu 
unosił się zapach wigilij-
nych potraw, a choinka 
iskrzyła wszystkimi ko-
lorami tęczy.
Ale najważniejszy dla 
nas był fakt, że była to 
pierwsza Wigilia w no-
wej roli – roli rodzica. Po 
raz pierwszy był z nami nasz 
półroczny synek Hubert. Biały 
obrus i sianko pod nim przypomi-
nają o dzieciątku ułożonym na sianku ubo-
giej stajenki. Nasza rodzinna wieczerza była 
jakże szczególnie uhonorowana - nasze dzie-
ciątko było już z nami. Jego radosny śmiech i 
ochocze gaworzenie rozchodziło się po całym 
domu napawając nasze serca radością. Nasza 
rodzina była w wyczekiwanym komplecie! 
To dla naszego synka pragnęliśmy przygoto-
wać prawdziwie tradycyjną Wigilię. Na sto-
le odzianym białym obrusem pojawiło się 12 

potraw wigilijnych symbolizujących 12 apo-
stołów – wśród nich barszczyk z uszkami, 
pierogi, karp na kilka sposobów, tradycyjny 

śledzik, makówki – wymienić wszyst-
kich nie sposób. Atmosferę żłob-

ka betlejemskiego dopełniał 
zapach sianka ukrytego pod 

obrusem. Dodatkowe pu-
ste miejsce przy stole cze-
kało na zagubionego wę-

drowca i symbolizowało 
tych bliskich, którzy nie 
mogli już z nami w tym 
dniu zasiąść do sto-

łu. Nasz synek nie mógł 
jeszcze spróbować tych 

wszystkich smakołyków, 
ale jakże był zadowolony 

pałaszując jabłuszko star-
te z bananem. Na stole nie za-

brakło również tej najważniej-
szej „potrawy” opłatka wigilijnego, 

którego dzielenie rozpoczął najważniejszy 
mężczyzna naszej rodziny – dziadek Tade-
usz. 
Po kolacji wigilijnej nastał czas na rozpako-
wanie prezentów i wspólne śpiewanie kolęd 
i pastorałek. Tu nie mogło zabraknąć wtóro-
wania naszego psiaka Kluski – ochoczo mer-
dającego ogonem i wydającego sobie tylko 
znane dźwięki. Kluska była na tyle zmęczo-
na śpiewaniem, że bardzo szybko spoczęła 

Moja pierwsza Wigilia - pamiętam

Przyszła mi na wigilię, zziębnięta, głuchociemna,
z gwiazdą jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna,
z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii,
z sercem, co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi,
z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kałamarzu,
z przedpotopowym świętym – z Piłsudskim w kalendarzu,
z mamusią, co od nieszczęść zasłonić chciała łzami –
podając barszcz czerwony, co śmieszył nas uszkami,
z lampą, z czajnikiem starym wydartym chyba niebu,
z całą rodziną jeszcze, to znaczy sprzed pogrzebów.
Nad stołem mym samotnym zwiesiła czułą głowę –
nad wszystkie figi z makiem – dziś już posoborowe.
Przyszła, usiadła sobie. Jak żołnierz pomilczała,
Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podała.

Joanna i Tomasz Kubiak, dumni rodzice Huberta  
10-tys mieszkańca gminy Rokietnica, 

którzy korzystając z okazji pragną złożyć  
wszystkim Państwu życzenia zdrowych 

i rodzinnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

„Świeciła gwiazda na niebie,

srebrna i staroświecka,

świeciła wigilijnie,
każdy zna ją od dziecka.

Zwisały z niej wysokie
długie, błyszczące promienie

a każdy promień to było

jedno świąteczne życzenie.”

Leopold Staff

Niech Wigilijny Wieczór i niepo-

wtarzalna świąteczna atmosfera 

przyniosą do Państwa Rodzin pokój 

dobro i radość, które pozostaną z 

Państwem w całym nadchodzącym 

Nowym 2010 Roku.

Sołtys Józef Fudala
i Rada Sołecka Sołectwa Rokietnica

„Niebo - ziemi, niebu - ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie” 

{Seweryn Krajewski i „Czerwone Gitary”}

Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz spełnienia wszelkich marzeń w Nowym 2010 Roku 

wszystkim mieszkańcom sołectwa Mrowino-Cerekwica 

oraz Przybrody 
Życzą Radni:

Arkadiusz Klapiński    Ryszard Lubka  

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Mrowino-Cerekwica!Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2010 Roku mam przyjemność złożyć Pań-stwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Niech przy wspólnie śpiewanej kolędzie,  w rodzinnym, pełnym radości i ciepła gronie upłyną Państwu piękne chwile Polskiej Wigilii.
Życzy Sołtys Róża Lubka wraz  z Radą Sołecką

W imieniu Gminnego Stowa-rzyszenia Rokietnica 2000 na zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia pragnę wszystkim mieszkańcom naszej Gminy 
złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdro-
wiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś 2010 rok niech 
będzie dla nas wszystkich 
czasem pokoju oraz realizacji osobistych oraz zawodowych 
zamierzeń.

Piotr Hałas  
Przewodniczący 
GSRokietnica 2000

„Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy 

Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia.”

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Krzyszkowa i całej Gminy 

Rokietnica życzy Sołtys Maria Chojnacka wraz z Radą Sołecką 

na swoim posłaniu i nie doczekała północy, kiedy to mia-
ła przemówić do nas ludzkim głosem. Ale kto wie może w 
tym roku uda jej się tego dokonać.
Chcemy żeby właśnie taką tradycyjną Wigilię jako wspo-
mnienie  dzieciństwa miał w pamięci nasz synek. Ciepły i 
bezpieczny dom. Kochający rodzice. Miejsce, gdzie zawsze 
znajdzie wsparcie i ciepłe słowa swoich rodziców. Dziad-
ków, którzy swoimi radami i życiowym doświadczeniem 
będą dla niego oparciem w życiowych wyborach. Tego 
chcemy nie tylko w Wigilię. Ale ten dzień jest tak szcze-
gólny i rodzinny, że niech stanie się dla naszego dziecka 
symbolem miłości i pojednania. Ten obraz niech mu towa-
rzyszy przez całe życie niczym z „Dawnej Wigilii” ks. Jana 
Twardowskiego: 

„Niebo - ziemi, niebu - ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”
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Karp w piwie
· karp o wadze 1,5kg

· butelka jasnego piwa 
· duża cebula

· goździki · łyżka masła 
· ½ szklanki rodzynek 

· łyżka roztartego suchego ciemnego 
chleba

· łyżeczka skórki z cytryny 
· sól, · pieprz, 

· cukier 

Sprawionego karpia dzielimy na dzwonka przekładamy plasterkami 
cebuli z wbitymi goździkami, odstawiamy na godzinę w chłodne 
miejsce.
Do szerokiego rondla wlewamy piwo dodajemy masło zagotowujemy. 
Do wrzątku wkładamy porcję karpia dodajemy cebulę, rodzynki, suchy 
chleb i stawiamy na niewielkim ogniu aż ryba będzie miękka. 
Rybę wyjmujemy na półmisek, sos doprawiamy sokiem i otartą skórką 
cytryny, solą, pieprzem i cukrem. Gorącym polewamy karpia. 
Podajemy z chrzanem lub smażonymi borówkami.

Boże Narodzenie w kuchni
Boże Narodzenie to czas wyjątkowy także w kuchni. Wszak według polskiej tradycji najważniejszym wie-

czorem tych świat jest oczywiście Wieczór Wigilijny, a skoro jego magię tworzy pięknie nakryty, zawsze bia-
łym, ukrochmalonym obrusem stół także i to, co się na nim znajdzie, musi być wyjątkowe. Wraz z pierwszą 

gwiazdką wkraczają więc nań postne potrawy, sporządzone wedle przekazywanych z pokolenia na pokolenie 
przepisów, a każda gospodyni dwoi się i troi, by ich smak odzwierciadlał obok kulinarnego kunsztu także szacunek 

dla tradycji. Potraw powinno więc być 12 – oczywiście postnych, wśród których królują przyrządzone na wiele sposobów ryby, pierogi z kapustą i grzybami, zupy – postny czer-
wony barszcz z uszkami lub grzybowa z łazankami oraz do popicia kompot z suszu. Nie może w takim dniu zabraknąć oczywiście deseru – wspaniałego makowca i pierników.
Na wigilijny wieczór „Rokickie Wiadomości” polecają przepisy naszych kulinarnych mistrzyń – Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Żydowie. Obok przepisu na 
karpia w piwie i zupę grzybową przemycamy także sekretne receptury na dwa wspaniałe pasztety, które rozsławiły nasze rodzime mistrzynie na ogólnopolskich zmaganiach 
pasztetników w Ostrzeszowie, deklasując konkurentów. Polecamy je wszystkim „nowym” rokietnickim gospodyniom, by mogły zadziwić swych gości, oczywiście 
już po wigilii, w trakcie dwóch kolejnych świąt, wyjątkowym daniem z „rokietnickim”, a właściwie „żydowskim” duchem.

Zupa grzybowa cioci Irki
· 15 dkg suszonych podgrzybków

· ½ kostki masła
· 2 litry wody

· 1 średnia cebula
· 1 śmietana �0%

· Sól, zmielony pieprz,  
· 1/2 liścia laurowego,  

· 1-2  ziaren ziela angielskiego 

Podgrzybki namoczyć w gorącej wodzie na dwie godziny. Odcedzić i 
drobno posiekać. Roztopić masło, na którym zeszklić drobno pokrojo-
na cebulkę i posiekane wcześniej grzybki. Całość razem przez chwilę 
podsmażyć. Dwa litry wody połączyć z przecedzonym wywarem z na-
maczania grzybów oraz zeszkloną na maśle cebulką i podgrzybkami. 
Dodać przyprawy: sól, zmielony pieprz, liść laurowy i ziele angielskie 
oraz maggi – według uznania. Odstawić garnek z ognia i po małej 
chwili zupę delikatnie połączyć z kremówką.

Pasztet z królika
· mięso z królika ok. 1,5kg

· 40 dkg wątróbki (sparzonej)
· 0,5 kg boczku 

· 1 mały por 
· 4 średnie marchwie

· 2 pietruszki, 
· 1 seler mały 

Mięso smażymy. Warzywa gotujemy do miękkości, dodajemy 
namoczoną bułkę, 1 surowe jajko, sól, pieprz, majeranek do smaku. 
Wszystkie składniki przepuszczamy 2 razy przez maszynkę. 
Przekładamy masę do podłużnej formy. 
Pieczemy w temp.160° ok. 80 min. 
Po wystudzeniu podajemy z dodatkiem pikantnych sosów. 

Pasztet z borowikami 
· 1 kg chudego boczku 

· 25 dag tłustego schabu
· �0 dag wątróbki drobiowej 

· 25 dag mrożonych borowików
· 1 por 

· 1 duża pietruszka
· 4 marchwie
· 1 seler mały  

Boczek, schab i warzywa gotujemy do miękkości przyprawiamy 
solą, pieprzem, gałką muszkatułową, dodajemy ziele angielskie, liść 
laurowy. Wątróbkę parzymy, grzyby gotujemy osobno. Dodajemy 
jedną bułkę namoczoną.
Wszystkie składniki przepuszczamy 2 razy przez maszynkę. Prze-
kładamy masę do formy. Układamy na wierzchu wzorek ze słoniny 
i wstawiamy do nagrzanego piekarnika.
Pieczemy ok. 80 min w temp. 160°.
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Uczestniczka warsztatów  
„Pracowni zręcznych rąk”  
wśród laureatów  
konkursu plastycznego
Wśród opinii na temat wrażliwości i wyobraźni 
naszych milusińskich przeważa pogląd o jej za-
wężeniu i ograniczeniu tylko do przestrzeni wir-
tualnej, znanej z gier komputerowych, ekranu te-
lewizyjnego czy kinowego. Że jest to przekonanie 
głęboko krzywdzące dowodzą warsztaty plastycz-
ne prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Rokietnicy, cieszące się wśród dzieci i ich rodzi-
ców niesłabnącym zainteresowaniem. Podczas 
zajęć dzieci z wielką pasją i przynależną tylko ich 
światowi fantazją, urealniają swoje nietuzinkowe 

wizje, wykorzystując szeroki wachlarz poznawa-
nych technik plastycznych. Nic dziwnego, że zgła-
szane przez opiekunki warsztatów do różnych 
konkursów zewnętrznych prace, odnoszą sukcesy. 
Jednym z nich jest z pewnością zakwalifikowa-
nie się przez Alicję Staśkiewicz z Rokietnicy, do 
grona finalistów konkursu plastycznego organi-
zowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu „Moja 
ksiażka – Moja Ilustracja do książki”. Uroczyste 
rozstrzygnięcie plastycznych zmagań miało miej-

sce 18 listopada 2009 r., w siedzibie WBPiCAK w 
Poznaniu, przy ul. Prusa,  podczas którego Alicja, 
młoda adeptka rokietnickich „warsztatów wyob-
raźni” miała możliwość uczestniczenia w swoim 
pierwszym wernisażu razem z pozostałymi fina-
listami konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – tak-
że wszystkim pozostałym „artystom” „Pracowni 
zręcznych rąk” w Rokietnicy.

Red.  

Odwiedziny w gościnnym Nowym Tomyślu
Dnia 3 listopada odwiedziliśmy 
gościnny Nowy Tomyśl, a to za 
sprawą wystawy stołów „Kolo-
ry jesieni…”.
Impreza rozpoczęła się koncer-
tem, na który złożyły się piosenki 
Czesława Niemena oraz kompo-
zycje własne wykonawców.
Następnie podziwialiśmy cieka-
we aranżacje stołów, utrzymane 
w jesiennej kolorystyce.
Sprzyjająca aura umożliwiła nam 
zrobienie pamiątkowych zdjęć 
pod nowotomyskim” rekordo-
wym” koszem.

Jadwiga Waligóra - Halke
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zapraszamy na wystawê sto³ów œwi¹tecznych
oraz

kiermasz rêkodzie³a i wyrobów tradycyjnych

Wystawa i kiermasz:

Kiekrz ul. Kierska 47 w godz. 11.00-17.00Sołectwo Kiekrz - PawłowiceKrzyszkowo Świetlica Sołecka godz.12.00 – 17.00Sołectwo KrzyszkowoNapachanie Świetlica Sołecka- OSP godz.12.00 – 17.00Sołectwo Napachanie- DalekieCerekwica Dom Parafialny im. E. Bojanowskiego godz.9.00-17.00Zjednoczone Siły Przybrody i „ROKTAR”Rokietnica Ośrodek Kultury ul. Szkolna 3a godz.10.00 – 17.00Klub Kobiet Aktywnych i Sołectwo RokietnicaŻydowo Świetlica Sołecka  godz.12.00 – 17.00Koło Gospodyń i Sołectwo Żydowo- RostworowoKobylniki Świetlica Sołecka godz.13.00-17.00Sołectwo Kobylniki

Impreza organizowana z inicjatywy Mieszkanek Sołectwa Kiekrz - PawłowiceImpreza pod patronatem: Teresy Bartol Przewodniczącej Rady Gminy RokietnicaOrganizatorzy:      Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy     Sołectwa Gminy Rokietnica

2 0  
6.1 .2 09 r.

Patronat 
medialny:

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rokietnicy

zaprasza
Mieszkańców Gminy Rokietnica

do udziału 
w wystawie stołów, dekoracji  

i produktów bożonarodzeniowych

„Jarmark Mikołajkowy”
Inicjatorkami imprezy „Jarmark Mikołajkowy”
są Mieszkanki Sołectwa Kiekrz – Pawłowice.
Impreza ma na celu zachowanie pięknej polskiej 
tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zaprezentowanie umiejętności Mieszkańców 
Gminy.

Warunki uczestnictwa:
1. Impreza  przeznaczony jest dla  sołectwa.
2. Prezentacja stołu odbywa się na terenie sołe-

ctwa, a w przypadku braku takiej możliwości 
w innym miejscu na terenie Gminy Rokietni-
ca- wskazanym w karcie zgłoszenia.

3. Stoły, dekoracje i produkty prezentowane 
będą (z możliwością sprzedaży produktów 
i dekoracji) dnia 6 grudnia  2009 roku w 
godzinach 12.00-17.00 w miejscu ogólnodo-
stępnym dla mieszkańców.

4. Patronat nad imprezą zgodziła się przyjąć 
Pani Teresa Bartol – Przewodnicząca Rady 
Gminy.      

5. Jedno sołectwo może zgłosić do-
wolną ilość stołów do pokazu.

6. Dekoracje świąteczne i produkty 
spożywcze wykonane lub wypro-
dukowane przez Mieszkańców 
Sołectwa mogą być sprzedawane.

7. Zgłoszenia udziału w imprezie  
będą przyjmowane do dnia 13 li-
stopada br w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Rokietnicy ul. Szkolna 
3a tel.0618145-171,kom.697-
888-348

8. Zgłoszenie powinno zawierać:
· Nazwę sołectwa;
· Miejsce prezentacji;
· mię i nazwisko, telefon 

osoby do kontaktu.

O szczegółach przedsięwzięcia i 
miejscu organizacji „Jarmarku Mi-
kołajkowego” w poszczególnych 
sołectwach gminy Rokietnica infor-
mować będziemy na stronie www.
rokietnica.pl w zakładce sekcji 
obywatela - „wiadomości bieżące”, 
„kalendarium” i „Tylko w Rokietni-
cy”. Wszelkich informacji i wyjaś-
nień udzielają także sołtysi oraz 
GOK Rokietnica, tel: 61 8145 171.
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Ze szkicownika  
„rokietnickiego”  
melomana 
Czyli… jak muzyka  
łagodzi obyczaje

Kiedy myśleć o muzyce w kategoriach skojarzeń, 
pierwszym, które niejako bezwiednie wciska się 
do głowy jest stwierdzenie, że łagodzi ona obycza-
je. Sformułowane jeszcze w czasach starożytnych 
przez Arystotelesa w jego „Polityce”, w naszych 
czasach popularne stało się dzięki parafrazie uży-
tej przez niezapomnianego piewcę i popularyza-
tora kultury muzycznej na łamach prasy w radiu 
i telewizji – Jerzego Waldorffa. I choć jego bar-
wne muzyczne opowieści kraszone historyjkami 
z życia artystów i wytwornej socjety dotyczyły w 
przeważającej mierze muzyki poważnej, to znala-
zło się w nich również miejsce na jej odmianę ła-
twą, lekką i przyjemną. Wspominając z łezką w 
oku wspaniałe „lata dwudzieste, lata trzydzieste” 
polskiego międzywojnia, opowiadał m.in. o Han-
ce Ordonównie i innych artystach scen kabareto-
wych, tworzących niepowtarzalny klimat Warsza-
wy, Lwowa czy Lublina. „Czarny Kot”, „Sfinks”, 
„Pikador”, czy „Qui Pro Quo”, ze znanym konfe-
ransjerem Fryderykiem Jarosy, a przede wszyst-
kim pełnymi literackiego kunsztu tekstami Julia-
na Tuwima, niedwuznacznie nawiązującymi co 
codziennych przywar i ludzkich słabości Polaków, 
przyciągały widzów spragnionych spędzić czas w 
miłej i przyjemnej atmosferze.
Jak się okazuje czar tamtych lat pozostał, a „Mi-
łość, która Ci wszystko wybaczy” oraz inne utwo-
ry i teksty kabaretowe, nadal potrafią przyciągnąć 
na koncerty tłumy. Nie może być zresztą inaczej 
gdy na scenie pojawia się piękna młoda dziewczy-
na z sopranowym głosem (Kalina Perz – absol-
wentka poznańskiej Akademii Muzycznej), której 
towarzyszą zawodowi muzycy (Karina Jakubow-
ska – skrzypce, laureatka wielu konkursów, w 
tym międzynarodowych i Mariusz Matuszewski 
– fortepian, kompozytor muzyki poważnej i roz-
rywkowej, autor wielu piosenek, współpracujący 
na co dzień choćby z Hanną Banaszak), a scena-
riusz koncertu oparty jest na starej przedwojen-
nej zasadzie budowania bezpośredniej relacji ak-
tor – widz. Kiedy więc w scenerii starej, dobrej 
kawiarni, przez dym z papierosa trzymanego z 
wdziękiem w lufce, trzepot rzęs zza wachlarza ze 
strusich piór i czerwonego boa, snuje się kolejna 
pieśń przeplatana barwną opowieścią, przenoszą-
cą słuchacza jakby za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki w inne czasy -  tak trudno się nam rozstać. 
Trzeszcząca analogowa płyta, czarno-biała klatka 
ze starego kina, przesuwająca się trochę nieregu-
larnie na ekranie, wcale nie „Przeminęła z wia-
trem” – jakby na przekór pięknej piosence Adama 
Lewandowskiego, którą przed wojną w takt pięk-
nego walca angielskiego śpiewała Wiera Gran.
Do zobaczenia na kolejnych koncertach muzyki, 
która przecież i dla nas łagodzi obyczaje.

D.P.

W dniu 6 grudnia 2009 r., o godzinie 11.00 w Gim-
nazjum w Napachaniu odbędzie się niezwykłe wy-
darzenie muzyczne. Z mikołajkowym koncertem, 
będącym połączeniem muzyki, tańca i słowa, skie-
rowanym w głównej mierze do dzieci i młodzieży, 
ale także do ich rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców oraz wszystkich miłośników wspaniałej muzy-
ki w mistrzowskim wykonaniu, wystąpią muzycy 
Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus 
pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W programie 
zrealizowanym ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, który ubarwiony zosta-
nie występem 10 tancerzy, w efektownych kostiu-
mach, melomani będą mogli wsłuchać się i okla-
skiwać dzieła muzyczne Modesta Musorgskiego, 
Gioacchino Rossini’ego Georges’a Bizeta, Stani-
sława Moniuszki i Edvarda Grieg’a. W muzycz-

nej wędrówce po świecie, opatrzonej słownym ko-
mentarzem Pani Agnieszki Duczmal, poznamy, w 
malowanych muzyką obrazkach, atmosferę ryn-
ku w francuskim Limoges, gdzie na targu kłócą się 
przekupki, wrażenia z wystawy akwarel i rysun-
ków Wiktora Hartmanna, legendę Wilhelma Tel-
la, czy pełną hiszpańskiego temperamentu historię 
miłosną z opery - Carmen. Usłyszymy także pol-
skie dźwięki pochodzące z I Kwartetu Smyczkowe-
go Stanisława Moniuszki oraz suitę Edvarda Griega 
poświęconą Ludwigowi Holbergowi – skandynaw-
skiemu komediopisarzowi.

Koncert organizowany przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Rokietnicy i Urząd Gminy w Rokietnicy od-
bywać się będzie pod patronatem wójta gminy Ro-
kietnica, Bartosza Derecha.

Wykonawcy:
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Agnieszka Duczmal – dyrygent
Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej  
im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu
Mirosław Różalski – choreografia
Prowadzenie słowne koncertu – Agnieszka Duczmal

D.P.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus  
pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w gminie Rokietnica

Kilka słów o koncercie - „Miłość Ci wszystko wybaczy” i nie tylko…
Na program złożyły się najsłynniejsze piosenki 
przedwojenne wykonywane w warszawskich ka-
baretach. Usłyszeliśmy takie szlagiery jak: ”Ada to 
nie wypada”, „Ta mała pila dziś”, ”Czy Pani Mar-
ta”, „Ja się boję utyć”, „Pensylwania”, „Mały bia-
ły domek”, „Przeminęło z wiatrem” oraz wiele 
innych do tekstów M. Hemara i J. Tuwima i wspa-
niałej muzyki Z. Warsa i J. Petersburskiego.
Wykonawcami koncerty byli: Kalina Perz – so-
pran, Karina Jakubowska – skrzypce oraz Ma-
riusz Matuszewski – fortepian, który tego wie-
czoru bawił publiczność opowiadając anegdoty z 
życia gwiazd „starego kina”. Koncert podobał się licznie przybyłej do Klubu So-

łeckiego w Mrowinie publiczności.
W drugiej części wieczoru wystąpił zespól śpie-
waczy Klubu Emerytów i Rencistów „Pod Kasz-
tanem”, w którego wykonaniu usłyszeliśmy sześć 
piosenek.

Jadwiga Waligóra-Halke

Bardzo dziękuję Państwu Róży i Ryszardowi Lub-
ka oraz Osobom wspomagającym za udostępnie-
nie i przygotowanie obiektu na potrzeby imprezy.

J.W.-H.

„Pomyłki być nie może: Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia jest jednym z najwspanialszych ze-
społów naszych czasów.”

The Gazette Montreal (Kanada)

„Zespół należy do najlepszych światowych or-
kiestr tego typu, posiada wyjątkowe brzmie-
nie, wspaniałe legato i niezrównanego dyrygenta 
w osobie p. Duczmal,[...].”

The Independent, Londyn (Wielka Brytania)

„Jak burza spadły na oczekującą w Conservato-
rio publiczność smyczki polskie z Orkiestry Kame-
ralnej Amadeus i zmusiły ją do magnetycznego 
słuchania, dzięki energii różnorodnych i błyska-
wicznie zmieniających się obrazów. Ich żywotnym 
natchnieniem jest Agnieszka Duczmal, która za 
pomocą oszczędnych, szybkich i wyrazistych ge-
stów egzorcyzmuje ich swą jasnością i sugestyw-
nością. Entuzjazm.”

Corierre della Sera, Mediolan (Włochy)
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Spotkaliśmy się po raz piąty, tym razem na 
wielkim finale. Jaki był? Deszczowy, a właściwie 
dżdżysty. Ale nie to przecież było ważne. Rozkła-
daliśmy namioty i realizowaliśmy przyjęty plan 
jakby na przekór uporczywie powracającej my-
śli o pogodowym fatum krążącym nad tym miej-
scem od września. Niepokój? Powracał co chwilę 
– czy walczyć z jesienną aurą przyjdzie tylko nam 
samym? Czy pasja biegania okaże się silniejsza od 
domowego ciepełka? Czy przyjęte cele i założenia 
rocznego cyklu spotkań w plenerze, uznające wyż-
szość ruchowej rekreacji, zdrowego sposobu spę-
dzania wolnego czasu, rodzinnej integracji i moż-
liwości konfrontacji uzyskanego wyniku z innymi, 
nie okażą się imaginacją lub wyssanym z palca pu-
stym hasłem dalekim od rzeczywistości? 
Idzie nam naprawdę nieźle, a wyczarowane za sta-
cją „Bliska” w Rokietnicy, kolorowe miasteczko 
wygląda zachęcająco. „Róbmy swoje, pewne jest 
to jedno, że – róbmy swoje (…) może to coś da kto 
wie?” To Wojciech Młynarski w swoim ponadcza-
sowym tekście  - pomaga jak zwykle. Pojawiają się 
pierwsi zawodnicy, pytają o trasę. Jedni zastana-
wiają się czy dadzą radę, drudzy są zadowoleni, że 
podnosimy poprzeczkę. Warto? Z pewnością tak 
– udział w ćwierć maratonie jest przecież dla nie-
jednego biegacza-amatora nobilitacją, pozwalają-
cą choć na 12,5 kilometrowej trasie poczuć smak 
zmęczenia towarzyszący wielkim olimpijskim 
mistrzom i wielu anonimowym uczestnikom ma-
ratonów ulicznych organizowanych w miastach 
całego świata. Tydzień temu był przecież Poznań 
– jesteśmy więc tuż obok, jakby „za miedzą” wiel-
kiej biegowej imprezy. Czyżby dlatego odwiedziła 
nas telewizja? Jak wypadła konfrontacja małej lo-
kalnej imprezy z wielkim, masowym sportowym 
światem?

Patrzymy na coraz liczniejsze grono rozgrzewa-
jących się biegaczy – skłony, ćwiczenia rozciąga-
jące, krótkie przebieżki. Pełen profesjonalizm. To 
znak, że przybyli na nasz finał biegacze traktują 
ją naprawdę poważnie. Z biura zawodów zlokali-
zowanego jak zwykle w Zespole Szkół w Rokiet-
nicy, prowadzonego z wielkim doświadczeniem 
przez Renatę Chlebowską, nauczycielkę wycho-
wania fizycznego i zaprzyjaźnione wolontariusz-
ki, przybywają kolejni zawodnicy i kibicujący im 
przyjaciele. Przyszli wspierać swoich, ale i pomóc 
innym – oddali krew i wpisali się do rejestru po-
tencjalnych dawców szpiku. Zainicjowana przez 
strażaków z jednostki OSP w Rokietnicy, akcja 
„Dar krwi – darem życia” dzięki osobistemu zaan-
gażowaniu Magdy Jankowiak, wywodzącej się ze 

strażackich szeregów druhny, służbom Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
oraz pracownikom administracyjnym Zespołu 
Szkół w Rokietnicy, przebiegała bardzo sprawnie. 
Krew pobrano od 28 dawców. Jak mogło być ina-
czej? Przecież jednym z pierwszych krwiodawców 
był proboszcz rokietnickiej parafii – słowa uczą, 
ale to przykłady pociągają. Niezastąpiona okazała 
się obecność poznańskiej „Drużyny Szpiku”. Wie-
dzieni przez panią Marię Homan „szpikowi bra-
cia”, zachęcali do dzielenia się nadzieją powrotu 
do zdrowia, objaśniając niezdecydowanym celo-
wość i metody pobierania szpiku do transplantacji 
(przeprowadzono ok. 30 testów) .

Pobiegli też z nami, wyznając zasadę, że wszę-
dzie tam, gdzie trwa akcja niesienia pomocy cho-
rym na białaczkę, muszą być obecni. Podarowa-
ne sympatykom czerwone koszulki sprawiły, że 
na trasie biegu zrobiło się czerwono, a „Druży-
na Szpiku” powiększyła się o nowych członków. 
Pobiegliśmy. Dla siebie. Dla innych. Dla Domi-
niki.

Czy było ciężko? Na pewno niełatwo. Siąpił deszcz, 
na malowniczej trasie, która nie miała tym razem 
szczęścia do pięknych barw jesieni, mijaliśmy ka-
łuże, uważając, by się nie potknąć. Rodziny, któ-
re kończyły biegiem rywalizację w całorocznym 

Grand Prix, dzielnie zniosły 5 kilometrową trasę, 
wykazując niezwykły hart ducha i godną podzi-
wu konsekwencję – zwłaszcza maluchy dociera-
jące na metę w zachlapanych po plecy spodniach, 
kurtkach i zmoczonych często adidasach. Reszta 
zawodników pobiegła dalej – przez osiedle Par-
kowe do Starzyn (wspólnie z rodzinami), a potem 
wzdłuż spowitych mgłą pól do Rogierówka i z po-
wrotem.

Jakie towarzyszyły nam uczucia? Radości – gdy 
mijając na trasie biegnących z dużą przewagą mi-
strzów dystansu pozdrawialiśmy się przyjaź-
nie, słysząc z ich ust: „brawo”, „podziwiam”, „tak 
trzymać”. Zmęczenia – gdy wydobywając z płuc 
kolejny oddech zdawaliśmy się wątpić, czy „za-
braliśmy” w trasę odpowiedni zapas tlenu. Nie-
nazwanego jednym słowem i zawsze subiektyw-
nie odczuwanego triumfu – gdy przebiegając linię 
mety otrzymywaliśmy złoty medal za udział, za-
wieszony na szyję każdemu uczestnikowi biegu 
przez Mistrzynię Świata  w kajakarstwie – Małgo-
się Chojnacką naszą mieszkankę, której dzielnie 
sekundował Leszek Skrzypiński, sekretarz gminy
A potem była wielka biegowa gala. Najpierw 

Pobiegłem z Wami – Wielki Finał 
I Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach – Rokietnica biega 2009
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wspólne zdjęcie - wszystkich: rodzin, biegaczy 
startujących indywidualnie, seniorów z Akade-
mii Wieku Dostojnego z kijkami do „Nordic Wal-
king”, honorowych patronów, strażaków, poli-
cjantów, przyjaciół i kibiców. Dzięki rodzinie 
Dominiki Gawron, dla której wielu z nas w tym 
dniu pobiegło i oddało krew badając się w kierun-
ku możliwości przeszczepu szpiku, mięliśmy moż-
liwość napić się ciepłej herbaty i posilić pysznym 
spaghetti. I jakby niebo stało się dla nas bardziej 
przychylne – przestało bowiem padać. Na przy-
gotowane prawdziwe podium, przy dźwięk fanfar 
(to młodzi strażacy przygotowali oprawę muzycz-
ną biegu; z pewnością i ona rozgoniła ołowiane, 
deszczowe chmury) wchodzili zwycięzcy kolej-
nych kategorii. Oprócz przyjmowanych z miłym 
zaskoczeniem nagród, medali i statuetek, wiel-
ką nobilitacją była możliwość przyjęcia gratula-
cji z rąk patronów honorowych biegowego Grand 
Prix – starosty poznańskiego, Jana Grabkowskie-
go i wójta gminy Rokietnica, Bartosza Derecha, 
towarzyszącego czynnie biegaczom w czerwonej 
koszulce „Drużyny Szpiku” na całej 12,5 kilome-
trowej trasie oraz Małgosi Chojnackiej. 
Gala była zdecydowanie wielkim triumfem ro-
dzin. Te, które znalazły się na pierwszych trzech 
miejscach – rodziny Kaniewskich, Piechalaków 
i Rybińskich wytrwale uczestniczyły w co naj-
mniej 4 biegach, zbierając punkty w klasyfikacji. 
Państwo Kaniewscy byli zaś jedyną rodziną, która 
towarzyszyła nam zawsze – od początku do koń-
ca imprezy, angażując do biegowych zmagań co-
raz nowych swych członków. Przyjemnie było 
dzierżyć w ręku piękne szklane puchary staro-
sty poznańskiego. Wszyscy zapewniali, ze za rok 
wystartują znowu. Dlaczego? Bo tak dobrze być 
razem z tymi, którym do podjęcia wysiłku wy-
starczy nie podszyta żadnym podtekstem i intere-
sownością mobilizacja i przekonanie, że atmosfe-
rę każdego przedsięwzięcia tworzą życzliwi sobie 
uczestnicy.
Do zobaczenia za rok!

Ze sportowym pozdrowieniem, 
Danuta Potrawiak

Organizatorzy I Rodzinnego Grand Prix Ro-
kietnicy w biegach -  Zespół Szkół w Rokiet-
nicy i Referat Organizacyjny i Promocji Urzę-
du Gminy w Rokietnicy serdecznie dziękują za 
zaangażowanie, bezinteresowną pomoc i serce 
oddane biegowej akcji:
· Panu Staroście Poznańskiemu i Wójtowi Gmi-

ny Rokietnica za patronat, obecność, wsparcie, 
wspaniałe nagrody i puchary;

· Panu Ryszardowi Lubce, dzięki któremu za-
wsze spokojni byliśmy o dach nad głową, na-
głośnienie, wszelką aprowizację i zabezpiecze-
nie logistyczne;

· Pani Aleksandrze Bartnik, wykwalifikowanej 
pielęgniarce przemierzającej dzielnie trasę z 
medycznym zabezpieczeniem, zawsze gotowej 
udzielić wszelkiej fachowej pomocy i duchowe-
go wsparcia;

· Pani Renacie Chlebowskiej i jej wolontariusz-
kom za profesjonalne prowadzenie biura zawo-
dów;

· Druhom strażakom z Jednostek OSP Gmi-
ny Rokietnica, dbającym o organizacyjny ład 
na trasie, bezpieczeństwo i spokojny przebieg 
każdego biegu;

· Policjantom z Rokietnicy, otwierającym i za-
mykającym biegowy peleton, czuwającym nad 
„drogowym” ładem i porządkiem, dzielnie i 
czynnie towarzyszącym uczestnikom biegu, 
zwłaszcza w jego finałowej odsłonie;

· Panu Józefowi Gawronowi za ciepły poczęstu-
nek na mecie biegu;

· Pracownikom Zespołu Szkół w Rokietnicy za 
pomoc w przeprowadzeniu akcji „Dar Krwi 
darem życia” – towarzyszącej biegowemu fina-
łowi

· Pracownikom Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Rokietnicy za pomoc w utrzymaniu 
porządku na starcie i mecie biegu.

· Firmie Suples.pl – fundatorowi nagrody głów-
nej dla zwycięzcy biegu finałowego;

· PZU Życie S.A. – Oddział Poznań-Jeżyce za 
ufundowanie nagród niespodzianek;

· Panu Tomaszowi Ratajczakowi – Drukarnia 
„Aleksander Print” za ufundowanie nagród 
niespodzianek;

· Panu Karolowi Czerniakowi – Drukarnia Poli 
Druk Poznań za interesujące pozycje książko-
we przeznaczone dla uczestników biegu;

· Panu Januszowi Nowickiemu – za ufundowa-
nie nagród niespodzianek.

Na stronie
Refleksje  
o integracji  
– ciąg dalszy
Integracji  nie  potrzeba  wielkich  słów  i 
teatralnych  gestów.  Wystarczy  uśmiech, 
przyjazny  znak,  wyciągnięta  dłoń.  Wy-
starczy  zwykły  ludzki  solidaryzm,  któ-
ry  sprawia,  ze  gdy  drugi  cierpi  –  odpo-
wiadasz pomocą, wspierając słowem, ale 
i czynem. Tym najprostszym – nie wyma-
gającym pieniężnych nakładów czy pod-
niosłej  oprawy.  Gdy  z  twojej  ręki  płynie 
krew, która za chwilę ratuje czyjeś życie, 
ale  i  wtedy  gdy  zmęczony  biegniesz  ra-
zem z innymi, których wcale nie musia-
łeś wcześniej znać,  okazując  im zwykłą 
przyjaźń,  odczuwasz coś naprawdę nie-
zwykłego.  Odczuwasz  sens  i  autentyzm 
ludzkiej  natury.  Nie  pytasz    czym  jest 
człowieczeństwo,  bo  wiesz,  że  jest  nim 
darowanie siebie innym.

D.P.
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Ludzie,
których mogliśmy poznać

Twarze Wielkiego Finału I Rodzinnego Grand Prix w biegach 
- uznali, że sport pozwala realizować pasje, łączyć ludzi, walczyć 
o szczytne idee, pokonywać wiele barier i przeciwności, budo-
wać prawdziwe rodzinne więzy, korzystać z dobrych wzorów 
i przekładać obowiązujące w nim zasady na wiele innych dzie-
dzin – także w sferze polityki.

Maciej Łucyk – zwycięzca biegu finałowego, 
26 letni zawodnik z poznańskiego klubu 
Intersport Team, zdobywca czołowych miejsc 
i najlepszych wyników w wielu średniody-
stansowych biegach ulicznych w całej Polsce

„O organizowanej  w Rokietnicy biegowej impre-
zie dowiedziałem się z Internetu. Stronę poświę-
coną maratonom polskim przeglądam bowiem 
prawie codziennie. Bieganie jest moją prawdziwą 
pasją, której od ośmiu lat oddaję na regularne tre-
ningi każde popołudnie.  Bogata wiedza na temat 
tej dyscypliny sportu, zwłaszcza ta praktyczna,  
pomogła mi znaleźć pracę, którą lubię – pracuję 
bowiem w sklepie sportowym w Starym Browarze 
w Poznaniu. Tu także mieszkam, choć moje ro-
dzinna miejscowość to Stałężyn koło Wągrowca. 
Dystansem, który najbardziej mi odpowiada jest 
pół maraton i na nim właśnie sprawdzam najchęt-
niej swoje biegowe możliwości uczestnicząc w za-
wodach na terenie całego kraju. Regularnie sta-
ram się brać udział w 10 imprezach tego typu. W 
tym roku do swoich największych sukcesów mogę 
zaliczyć zajęcie III miejsca w pół maratonie „Sło-
wak”, organizowanym w Grodzisku Wielkopol-
skim oraz II miejsce zdobyte na podobnej imprezie 
w Łodzi. Rokietnicki bieg, w którym wystartowa-
łem po raz pierwszy, jest bardzo ciekawą impre-
zą. Poza atrakcyjną ofertą skierowaną do rodzin, 
pozwala bowiem wystartować także profesjonali-
stom. Dystans 10 – 12 kilometrów jest bardzo lu-
biany przez biegaczy. Oprócz tego jest się z nim w 
stanie zmierzyć także każdy amator, który po pro-
stu lubi ruch na świeżym powietrzu, a do biegania 
podchodzi rekreacyjnie, niekoniecznie poprzez 
codzienny, systematyczny trening. Rokietnicką 
imprezę polecam każdemu, ze względu na sym-

patyczną atmosferę i sprawność organizacyjną. 
Jeśli miałbym podpowiedzieć coś na przyszłość, 
to tylko w kwestii poprawienia oznaczenia trasy, 
zwłaszcza odcinka przebiegającego przez osiedle 
mieszkaniowe. Tu osoba nie znająca terenu mogła 
się trochę pogubić.” 

Maria Homan – z „Drużyny Szpiku”.  
27 miejsce; wynik - 1:14:23; 

„17 X w Rokietnicy biegaliśmy dla oczekującej 
na przeszczep, dziewięcioletniej Dominiki Ga-
wron. Podczas finału I Rodzinnego Grand Prix 
w Biegach miała miejsce akcja „Dar krwi - da-
rem życia”. Nie mogło więc tu zabraknąć SZPI-
KOWCÓW. Byliśmy, niestety, w bardzo, bardzo 
okrojonym składzie: moja córka Ewa, mąż Paweł 
i ja. Na szczęście na miejscu zastaliśmy drużyn-
nika, dyrektora tutejszego Zespołu Szkół i współ-
organizatora imprezy - Romana Mis. Nasza ekipa 
szybko urosła w siłę dzięki młodym biegaczom z 
tutejszych szkół i na starcie było już czerwoniut-
ko od szpikowych koszulek. Biegliśmy malowni-
czym Traktem Napoleońskim, dzieci i rodziny na 
5 km, młodzież i dorośli na 12,5 km. Mimo zim-
na i siąpiącego deszczu panowała radosna atmo-
sfera. Razem z nami w drużynowej koszulce biegł 

wójt Rokietnicy Bartosz Derech, a na mecie czekał 
Starosta Poznański Jan Grabkowski i tegoroczna 
Mistrzyni Świata w kajakarstwie, mieszkanka Ro-
kietnicy i nasza drużynniczka Małgorzata Choj-
nacka. Oczywiście były też wspaniałe nagrody, 
piękne albumy i sprzęt sportowy. Pyszne, gorące 
spaghetti przygotowała rodzina Dominiki.
W tym samym czasie w budynku szkoły spraw-
nie przebiegała, zainicjowana przez strażaków 
z OSP, zbiórka krwi. (…) I tu przydała się nasza 
obecność. Niezdecydowanym objaśnialiśmy celo-
wość i metody pobierania i transplantacji szpiku. 
Tematem tym zainteresowana była również mło-
dzież, a nawet dzieci.”

Bartosz Derech – wójt gminy Rokietnica.  
24 miejsce; wynik 1:09:14;

„Cieszę się, że o wrażeniach z biegowej imprezy 
mogę mówić jako jej czynny zawodnik. Po raz ko-
lejny okazało się, że przyświecające organizatorom 
przesłanie przywiodło na start wielu mieszkańców 
naszej lokalnej społeczności i gości z zewnątrz, w 
tym biegaczy, posiadających na swym koncie nie 
lada osiągnięcia i wyniki. Choć przygotowana na 
wielki finał trasa, była ze względu na dzisiejsza aurę 
niezwykle trudna, pozwoliła pokonać w nas uczest-
nikach wiele barier. Tych fizycznych - związanych 
ze zmęczeniem, ale i tych wywołujących opór i dy-
stans wobec inicjatyw wymagających przełamania 
stereotypów i codziennych przyzwyczajeń. Z pew-
nością szczytem naszych marzeń byłoby zgroma-
dzenie na starcie rokietnickiego ćwierć maratonu 
tłumów biegaczy. Mam nadzieję, że dobra opinia o 
panującej wśród nas atmosferze i przyjaznych flu-
idach trafi szybko do kolejnych amatorów długo-
dystansowych biegów, a amatorów i nowicjuszy 
zachęci do dołączenia do grona śmiałków, którzy 
startując w imprezie biegowej po raz pierwszy, już 
dziś deklarują udział w kolejnej edycji rokietnickie-
go Grand Prix w roku przyszłym”. 
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Danuta Potrawiak: Panie Starosto, jak 
ocenia Pan inicjatywę i pomysł zorga-
nizowania biegowego Grand Prix?
Jan Grabkowski: Wszystkie działa-
nia, które mają na celu rozwój sze-
roko rozumianej kultury fizycz-
nej, sprzyjające organizowaniu się 
miejscowej społeczności, kierującej 
swoją ofertę także do grona odbior-
ców spoza lokalnej wspólnoty, jest 
niezwykle cenne. Dlatego na każdą 
prośbę o patronat nad takimi przed-
sięwzięciami odpowiadam pozytyw-
nie. Jeśli istnieje możliwość staramy 
się dodatkowo, z ramienia powiatu, 
współfinansować takie projekty lub 
przynajmniej fundować ciekawe na-
grody i cenne puchary. Mimo dzi-
siejszej niesprzyjającej pogody bar-
dzo cieszę się, że mogłem znaleźć się 
wśród uczestników rokietnickich za-
wodów, którzy kończąc bieg z uśmie-
chem zadowolenia na twarzy, tworzą 
dzięki pozytywnemu nastawieniu 
bardzo ciepłą i przyjazną atmosferę. 
Taki wymiar powinna mieć praw-
dziwa integracja.

D.P.: Zwykliśmy oceniać każdą pod-
jętą inicjatywę przede wszystkim w 
kategoriach wymiernych. Dla orga-
nizatorów wszelkich przedsięwzięć 
liczy się więc wyrażony konkretną 
liczbą uczestników zasięg i pobi-
cie kolejnego rekordu. Czy w impre-
zach takich jak rokietnickie biegowe 
Grand Prix jest to rzeczywiście naj-
bardziej istotne?
Jan Grabkowski: Myślę, że nie. Oczy-
wiście w naturze każdego z nas zapi-
sane jest dążenie do współzawodni-
ctwa – bycia lepszym. Jednak w tego 
typu przedsięwzięciu chodzi głównie 
o możliwość spotkania się większej 
grupy osób, w duchu sportowej walki 
przede wszystkim z własną słabością, 
związaną z coraz bardziej zakorze-
nionym stereotypem biernego spę-
dzania wolnego czasu. Skala jest waż-
na, ale rozumieć ją trzeba w szerszym 
kontekście. Po pierwsze jako efekt 
podjętego trudu ćwiczeń, wytrwało-
ści, pracy nad sobą, a po drugie jako 
swego rodzaju sukces czy porażkę or-
ganizatorów, pokazującą stopień za-
angażowania uczestników i umiejęt-
ność zdobycia ich zaufania.
D.P.: Czy z perspektywy powiatu 
poznańskiego, składającego się z 17 
różnorodnych gmin, czynnik inte-
gracyjny – bardzo ludzki może od-
grywać w Pana ocenie ważną rolę?
Jan Grabkowski: Powiat poznański 
jest trudnym powiatem. Inne intere-
sy reprezentują przecież mieszkań-
cy Rokietnicy, zgoła odmienne spo-

łeczność Kórnika czy Puszczykowa. 
Dlatego tak istotne jest oparcie się 
we wszelkich działaniach na czynni-
ku integrujących – scalającym wo-
kół danego pomysłu jak najszersze 
grono odbiorców, wykraczające poza 
regionalne ramy. Oczywiście nie za-
wsze się to udaje, ale wiele już mamy 
takich imprez jak choćby rokietnicki 
rumpuć, dzisiejsza akcja biegowa, su-
choleski ruch miłośników rowero-
wych kółek, zawody pływackie i wie-
le innych, których organizatorom to 
przesłanie udaje się zrealizować. Je-
śli ich misją jest dotarcie do jak naj-
większej rzeszy mieszkańców całego 
powiatu i skupienie ich wokół cennej 
idei, to zawsze znajdują one przychyl-
ność i poparcie ze strony powiatu.
D.P.: Czy takiego sposobu myślenia 
nie należałoby przełożyć na szerszy 
związek, zamykający się w grani-
cach aglomeracji poznańskiej? Jak 
zastąpić usilne próby szukania dla 
poparcia idei unifikacyjnej przede 
wszystkim zewnętrznych grup do-
celowych, koniecznością wprowa-
dzania rozwiązań najprostszych 
ułatwiających życie mieszkańcom 
samej aglomeracji?
Jan Grabkowski: Niejednokrotnie 
błędem wielu osób sprawujących 
władzę jest patrzenie na daną zbioro-
wość tylko z punktu widzenia insty-
tucji czy urzędu takich jak miasto, 
gmina, powiat czy szerzej - związek 
aglomeracyjny. Dlatego do całości 
spraw związanych z funkcjonowa-

niem danej społeczności, czy wyka-
zującej tendencje unifikacyjne grupy 
wspólnot, trzeba podchodzić bardzo 
elastycznie. Na pewno podejmując 
działania dalekosiężne, odsunięte 
w czasie, trzeba najpierw wsłuchać 
się w to o czym mówią sami miesz-
kańcy. Dopiero na bazie rozwiązań 
wychodzących naprzeciw najprost-
szym, a przez to niezwykle ważnym 
dla funkcjonowania wspólnoty wyż-
szego rzędu potrzebom i inicjaty-
wom można próbować wprowadzać 
wielosystemowe i perspektywiczne 
strategie.
D.P.: dziękuję bardzo za rozmowę 
i już dziś zwracam się do Pana Sta-
rosty z prośbą  o patronat nad przy-
szłoroczną edycją rokietnickiego 
Grand Prix w biegach.
Jan Grabkowski: Ja również dzię-
kuję i obiecuję, że z przyjemnością 
ją spełnię.

Specjalnie dla „Rokickich Wiadomości” – rozmowa ze starostą poznańskim, Janem Grabkowskim, 
gościem wielkiego finału i patronem honorowym rokietnickiego Grand Prix w biegach.

Piłkarska Liga 
Szkolna
Dnia 7.11.2009r. w Hali Sportowej 
w Kiekrzu, został  zorganizowany, 
przez kolegów z Arki Kiekrz, pierw-
szy z cyklu turniejów piłki nożnej 
Szkół Podstawowych rocznika 2000-
2002.

W turnieju wzięło udział 5 drużyn:
1. Arka Kiekrz I
2. Arka Kiekrz II
3. SP Mrowino 
4. SP 62 Dzieci Kolejorza  

(Lech  Poznań) 
5. Rokita Rokietnica 

Zawody były rozgrywane na zasa-
dzie każdy z każdym, a mecze trwa-
ły 2 x 7,5 minuty.

Po zwycięstwie z 
Arką I (2:0), re-
misie z SP Mro-
wino (1:1), zwy-
cięstwie 
z Arką II (3:0) 
oraz zwycięstwie 
z drużyną Le-
cha (SP 62 Dzieci 
Kolejarza) (2:0), 
pierwsze miej-
sce zajął zespół 
Rokity Rokiet-
nica przed Le-

chem i SP Mrowino. 
W składzie zespołu Rokity wystapili: 
Krzysztof Kaczmarek, Dawid Koniu-
szy, Dawid Kożuchowski (strzelec 1 
gola), Kasper Łochyński (bramkarz), 
Kevin Nowak, Daniel Płóciennik 
(strzelec 1 gola), Marcin Pohl (strze-

lec 1 gola), Jędrzej Ryster (strzelec 
5 goli), Wojciech Styranka, Artur 
Tychmanowicz. Kierownikiem ze-
społu był Przemysław Bochyński, a 
trenerem, piszący te słowa, Marek 
Kliszkiwiak. 
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W roku ubiegłym „Rokickie Wiado-
mości” przedstawiły sylwetkę Dawi-
da Sierżanta, obecnie ucznia V klasy 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, 
zafascynowanego sportem moto-
crossowym, któremu poświęca swój 
wolny czas wspierany szczególnie 
przez dziadka, Zbigniewa Sierżan-
ta. Okazuje się, że przedstawione 
Państwu wówczas sukcesy młodego 
sportowca z Rokietnicy były zapo-
wiedzią jeszcze lepszych wyników.
Dawid startuje w barwach klubo-
wych MKO Oborniki w klasie mło-
dzik, przemierzając trasy treningo-
we i te z najbardziej prestiżowych 
zawodów crossowych w kraju, na 
dwóch profesjonalnych motocyklach 
- quadach marki YAMAHA o poj. 
250 cm3.
Jednak to przede wszystkim talent i 
okupione ciężką pracą umiejętności 
pozwoliły mu na zajęcie bardzo wy-

sokich pozycji w tegorocznej edycji 
Pucharu Polski i Mistrzostw Strefy 
Zachodniej Polski. 
Pierwsze z wymienionych zawodów, 
wymagały startu w 14 wyścigach, z 
których 4 Dawid zaliczył ze złama-
ną ręką. I to właśnie ta kontuzja nie 
pozwoliła mu na pełne wykorzysta-
nie motocrossowych zdolności. Choć 
jednak nie udało się 
wykorzystać dwóch 
szans na zdobycie 
tytułu mistrza Pu-
charu Polski, to jed-
nak zdobyty z ta-
kim poświęceniem i 
wytrwałością tytuł 
II wicemistrza jest 
powodem do wiel-
kiej dumy i chwały.
Z d e c y d o w a n y m 
tego potwierdze-
niem był start w Mi-

strzostwach Strefy Zachodniej Polski. 
Tutaj Dawid Sierżant był bezkonku-
rencyjny, zdobywając na trudnym to-
rze motocrossowym w Pile zasłużony 
tytuł Mistrza Strefy Zachodniej.
Wielkim marzeniem młodego mi-
strza na rok przyszły jest „odegranie 
się” w Pucharze Polski i zdobycie ty-
tułu jego mistrza. Dlatego już teraz, 
nawet w sezonie zimowym wolnym 

od startów na torze, wytrwale tre-
nuje na pływalni i siłowni w Obor-
nikach, wsłuchując się w cenne rady 
trenerów. Czekają przecież na niego 
także międzynarodowe areny moto-
crossowe – w przyszłym roku w Cze-
chach i Belgii.
„Rokickie Wiadomości” nadal będą 
śledzić ta imponującą karierę mło-
dego sportowca z Rokietnicy. – Da-
widowi i wspierającemu go zawsze 
dziadkowi życzymy, aby jego japoń-
ski rumak mknął jak strzała – „ile 
fabryka dała”.

D.P.

Co słychać u naszych mistrzów
Dawid Sierżant – motocrossowy II wicemistrz 
Pucharu Polski 2009 w klasie młodzików

Andrzej Barski  
zwycięża!!!
W dniu 18 października w Akade-
mii Bilardowej odbył się kolejny tur-
niej dla mieszkańców Rokietnicy i 
okolic. Na starcie stanęło wielu mi-
łośników tej wspaniałej gry, jaką jest 
bilard. Jednak zwycięzca mógł być 
tylko jeden. Z kilkugodzinnej rywali-
zacji przy stole bilardowym wyłonio-
no triumfatora, którym okazał się do-
brze znany w Akademii Bilardowej, 
Andrzej Barski. W finale pokonał 
Piotra Judkowiaka, swojego kolegę z 
drużyny. Na trzecim miejscu podium 
stanęli: Szymon Duda i Tomasz Ta-
raba. Wygrana Andrzeja Barskiego 
spowodowała, iż powrócił na pierw-

sze miejsce w rankingu, które dzie-
li wraz z Tomaszem Tarabą. Kolejny 
turniej odbędzie się 13 grudnia. Już 
wszystkich GORĄCO ZAPRASZA-
MY!!! Przypominamy, iż, zagrać może 
każdy, kto przyjdzie do Akademii i ze-
chce wziąć udział w zawodach. Nie ma 
żadnych barier wiekowych. Dla po-
czątkujących bilardzistów jest atrak-
cyjna forma rozgrywek ułatwiająca im 
rywalizację z bardziej zaawansowany-
mi zawodnikami. Początkujący gracze 
otrzymują handicap w postaci wygra-
nych kilku partii.
 
Ranking po drugim TURNIEJU:
 1. Andrzej Barski - 36 pkt
1. Tomasz Taraba - 36 pkt
3. Piotr Judkowiak - 34 pkt
4. Krzysztof Koralewski - 28 pkt

4. Daniel Wieszczeczyński - 28 pkt
6. Norbert Tokłowicz - 24 pkt
6. Jerzy Zieliński - 24 pkt
8. Szymon Duda - 16 pkt
9. Marcin Mucha - 14 pkt
10. Adrian Babica - 12 pkt
10. Bartosz Wawrzyniak - 12 pkt
12. Robert Osypowicz - 10 pkt
12. Jarek Szynklewski - 10 pkt

Szkółka Bilardowa
Zapraszamy wszystkie dzieci do 
wzięcia udziału w Szkółce Bilardo-
wej organizowanej w Rokietnickiej 
Akademii Bilardowej. Zajęcia będą 
prowadzone przez wykwalifikowa-
nych instruktorów bilardowych. 
Koszt udziału to 40zl na miesiąc, w 
co wliczone jest 12 godzin lekcyjnych 
przy stole bilardowym. Szczegóło-
we informacje dostępne bezpośred-
nio w Akademii lub pod numerem 
0618144085.

UKS „Błyskawica” 
zaprasza na ferie  

w górach
I termin 17.01 do 24.01.2010 roku  

koszt 680zł
II termin 24.01 do 30.01.2010 roku 

koszt 630zł

l Miejsce Borowice k/Karpacza 
ośrodek wczasowy Łokietek.
l Pokoje z łazienką i TV. Na miejscu 
do dyspozycji narty biegowe, zjaz-
dowe, sauna, bilard, tenis stołowy, 
siłownia. W programie w cenie: wyj-
ścia w góry oznaczonymi szlakami 
(między innymi schronisko Samotnia, 
Strzecha Akademicka, jeżeli będzie 
możliwe wejście na Śnieżkę, zamek 
Chojnik) nauka jazdy na nartach zjaz-
dowych, nauka jazdy na nartach bie-
gowych, z dodatkową zgodą rodziców 
przejażdżki konno, ognisko góralskie, 
dyskoteka, tenis stołowy i bilard. Za 
dodatkową opłatą kulig oraz wyjazd do 
kompleksu basenowego w Karpaczu.
l Wyjazd z dworca głównego w Po-
znaniu w dniu 17.01 i 24.01 ok. godz. 
2.00 do Jeleniej Góry (ok.9.00)  na-
stępnie dojazd do Borowic wynajętym 
autokarem, zakwaterowanie, zajęcia 
rozpoczynają się tego samego dnia po 
obiedzie. 
l Organizator  UKS „Błyskawica” Ro-
kietnica  odpowiedzialny Paweł Dan-
kowski tel. kontaktowy 604620722
l Deklaracja uczestnictwa w obozie 
do dnia 23.11.09r. z wpłatą 200zł po-
brać można u Pawła Dankowskiego. 
Wszyscy uczestnicy będą dodatkowo 
ubezpieczeni. 
l Ilość miejsc jest ograniczona do 20 
osób. 
l Przy wpłacie uczestnik musi podać 
następujące dane; Imię i nazwisko 
datę urodzenia, adres i nr PESEL. 
Pierwszeństwo mają zawodnicy UKS 
Błyskawica Rokietnica. Reszta pie-
niędzy musi być wpłacona na konto 
klubu do 05.01.2010r.
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Można śmiało stwierdzić, że wrze-
sień obfitował w imprezy wędkar-
skie organizowane przez Koło PZW 
w Rokietnicy. Średnio zawody odby-
wają się raz na dwa miesiące, a prze-
łom lata i jesieni przyniósł dwie im-
prezy w odstępie dwóch tygodni.
Do pierwszej rywalizacji wędkarze 

stanęli 13. września w Szamotu-
łach, nad miejskim stawem. Zawody 
rozegrano w trzech kategoriach: se-
niorów, juniorów i kobiet.
Klasyfikacja przedstawiała się na-
stępująco:
- SENIORZY
I miejsce - Artur Winkel (3960g)

II miejsce- Paweł Zieliński (3360g)
III miejsce - Rafał Gabryś (3100g)
IV miejsce- Dawid Baum (2880g)
V miejsce - Marek Kożuchowski 
(2020g)
- KOBIETY
I miejsce – Katarzyna Zachciał (1280g)
II miejsce – Marlena Powałowska (1260g)
- JUNIORZY
I miejsce – Jacek Walkowiak (3060g)
II miejsce – Maciej Oleszuk (1560g)
III miejsce – Piotr Poborski (1320g)
Dwa tygodnie później, 27.09. od-
były się pierwsze zawody o Puchar 
Prezesa Koła nr 118. Były to pierw-
sze w tym roku zawody na zbiorni-
ku Radzyny, jednak jest to akwen 
doskonale znany wędkarzom z na-

szej okolicy. Jednocześnie były to 
ostatnie w tym roku zawody w dy-
scyplinie spławikowej. 
Mimo dobrej opinii o łowisku w Ra-
dzynach i dopisującej pogody, ryb 
złapano mniej niż dwa tygodnie 
wcześniej w Szamotułach.
- SENIORZY
I miejsce – Dawid Baum (2430g)
II miejsce – Rafał Gabryś (1710g)
III miejsce – Paweł Zieliński (1580g)
IV miejsce – Teresa Szymlet (1120g)
V miejsce – Artur Winkel (1070g)
- JUNIORZY
I miejsce – Jacek Walkowiak (1180g)
II miejsce – Piotr Poborski (1100g)
III miejsce – Marcin Bryl (910g)
IV miejsce – Maciej Oleszuk (870g)
V miejsce – Michał Stefaniak (820g)

Wrzesień był intensywnym miesiącem dla rokietnickich wędkarzy

Zespół Szkół w Rokietnicy

Dnia 30 października dzieci z ze-
rówki w Zespole Szkół w Rokiet-
nicy zaprezentowały dla rodziców 
przedstawienie pt.”Przyszła do nas 
Pani Jesień...”. Wszyscy wspania-
le przygotowali się do recytowania 
wierszy i śpiewania piosenek o je-
sieni. 
Po części artystycznej nastąpiło 
pasowanie i nadanie nazwy grupy. 

Spośród bohaterów wierszy Brze-
chwy podczas głosowania dzieci 
wybrały sobie nazwę „Tygry-
ski”. Dzieciom serdecz-
nie gratuluję, a rodzicom 
dziękuję za zaangażowa-
nie w przygotowa-
niach.

M.Pawlisiak

Zerówkowe „Tygryski”  
przyjęte do szkolnej braci

Gimnazjum w Napachaniu
Jest tyle spraw do powiedzenia 
w poezji, chociażby… śmierć

Trudno mierzyć się tematem odchodzenia, listo-
padowej zadumy, problemu utraty najbliższych, 
gdy w naszych sercach maj i wiosna, ale podjęli-
śmy się tego zdania zgłaszając swój udział w no-
wym projekcie nauczycieli z LO w Tarnowie Pod-
górnym zatytułowanym  „Pomiędzy”. Celem 
całego programu jest uświadomienie młodzieży 
konieczności dokonywania w życiu ciągłych wy-
borów, kształtowanie wrażliwości na problemy 
współczesnego świata oraz rozwijanie zaintereso-
wań i umiejętności artystycznych.

Już od września młodzież z grupy teatralnej 
w naszym gimnazjum poszukiwała inspiracji 
i pomysłu dla scenicznej adaptacji tekstów o 
przemijaniu. Pomogli nam w tym T. Różewicz, 

W. Broniewski, H. Poświatowska. I tak 27 paździer-
nika o 16.30 rozpoczął się przegląd etiud teatral-
nych poświęconych tematowi „Pomiędzy życiem a 
śmiecią”, w którym braliśmy udział (obok grup tea-
tralnych z Tarnowa Podgórnego, z Baranowa, Kaź-
mierza, Smochowic, Grzybieńska, Dusznik). Po 
chwilach tremy, tuż przed wyjściem na szkolny ko-
rytarz, na którym przygotowano scenę, pełni powa-
gi i skupienia dotknęliśmy zaledwie tematu odcho-
dzenia, bo ciężko mówić o sprawach ostatecznych, 
gdy „w sercu maj i wiosna”.

Kinga Kusa i Karolina Król 
oraz inni członkowie koła teatralnego

Trzynasty października  
– pechowy dzień dla  
wszystkich nauczycieli 
Wygrywają warzywa. Piąta lekcja i zamiast mate-
matyki noże w dłoń (o, drżyjcie pedagodzy!). Na 
szczęście dla nich, nie było tak źle. Pod ostrze po-
szły niczemu niewinne i nieświadome grożącego 
im niebezpieczeństwa dynie – powoli zmieniając 

się ze zwykłych warzyw w upiory, które mogą nas 
straszyć po nocach . Mieliśmy tylko 45 minut, 
więc od razu wzięliśmy się do pracy. Łyżki w dłoń 
i… drążymy! Wiele pestek, miąższu nie tylko na 
podłodze, ale także na suficie i drzwiach klas. Woj-
na, w której bronią były składniki organiczne. Na-
reszcie szkoła dostanie za swoje. Można było wresz-
cie wszystko odreagować i się powyżywać. A na 
koniec wielka wystawa dyń zdobiąca dzień nauczy-
ciela. Co jakiś czas cząstki dyń atakowały pracow-
ników oraz uczniów tej „niewinnej” szkoły, widok 
wewnątrz budynku stawał się coraz bardziej upior-
ny. A biedna pani Irenka momentami zastanawiała 
się czy nie wezwać eskadry czarownic. W dwóch ce-
lach oczywiście: by dopełniły wystroju i może po-
mogły trochę ogarnąć rozrastający się chaos. Na 
szczęście obyło się bez tego. Siły nieczyste okazały 
się zbędne, gdyż już w dwa dni po tzw. dniu nauczy-
ciela niektórzy uczniowie sami orzekli, że sytua-
cja staje się niepokojąca. Wzięli worki w dłoń i usu-
nęli najgroźniejszych  przeciwników ze schodów. 
Później w niespodziany i nieznany nikomu sposób 
zniknęły osobniki straszące na parapetach. Chciej-
my wierzyć, że już żadne upiory nie krążą wśród 
nas. (patrząc jednak na niektórych kolegów mam 
wątpliwości. Nasilają się one również przed niektó-
rymi lekcjami, ale o tym chyba lepiej milczeć).

Martyna Olzacka
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Wizyta nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Hiszpanii

W ramach znanego już programu Co-
menius ze Szkoły Podstawowej w Ro-
kietnicy na spotkanie wszystkich 
partnerów programu zostały wydele-
gowane do Hiszpanii dwie nauczyciel-
ki. Pani Katarzyna Pohl – koordyna-
tor projektu oraz pani Ilona Śpiewak 
– opiekun szkolnego Koło Comenius. 
Wyjazd rozpoczął się 27 paździer-
nika, a zakończył 1 listopada. Celem 
podróży, było malownicze miasto 
Tres Cantos, całkiem młodziutkie, 
można by rzec niepełnoletnie bo ist-
niejące dopiero 17 lat. Z racji swego 
wieku trudno mówić o historii mia-

sta czy też jego korzeniach, ale za to 
można mówić o wspaniałej przyszło-
ści z rozwijającymi się nowymi tech-
nologiami. Tres Cantos leży tylko 18 
km. od Madrytu, z którym łączy go 
bardzo dobrze rozwinięta sieć ko-
munikacyjna. 
W szkole (CEIP Aldebaran) ucznio-
wie zwykle spędzają czas od godzi-
ny 9.30 do 17.00. Mają ustalony rytm 
dnia. Pierwsze dwie lekcje trwają od 
9.30 do 11.30 i kończą się czasem na 
śniadanie. Kolejna lekcja od 12.00 do 
13.00, po której dzieci mają dwie go-
dziny wolne, w tym czas na zjedze-

nie obiadu. Od 15.00 do 17.00 przy-
chodzi pora na dwie ostanie lekcje.
Czas spędzony w Hiszpanii był okre-
sem pracowitym, ale i owocnym, 
a plony będziemy zbierać przez ko-
lejne dwa lata trwania projektu. 
W spotkaniach uczestniczyli przed-
stawiciele wszystkich szkół partner-
skich a więc Belgii, Włoch, Niemiec, 
Hiszpanii i oczywiście Polski.
Ustaliliśmy zadania do realizacji, 
czyli stworzenie „Książki talentów 
uczniów”, „Europejskiej Ulicy” czy 
albumu piosenek na „Dobry Hu-
mor”. Wybraliśmy także LOGO pro-
jektu, które można będzie znaleźć na 
stronie internetowej naszej szkoły 
oraz na stronie projektu. 
Dzięki projektowi wybraliśmy także 
maskotkę naszej szkoły, którą zosta-
ła „stonoga”, jedna z bohaterek wier-
szy Jana Brzechwy. Teraz szukamy 
dla niej imienia. Mamy kilka propo-
zycji – może Janusia lub Nuśka!!!!
Oprócz pracy znalazła sie także chwi-
la na przyjżenie się pięknym krajo-
brazom i zabytkom Hiszpanii, takim 
jak starożytne miasto Toledo, zamek 
w Manzanares el Real czy oczywi-
ście Madrytowi z jego słynnym mu-
zeum del Prado, Świątynią Debod i 
wielkim stadionem, na którym gry-

wa drużyna Real Madrid. Pochwali-
my się także, iż aura pogodowa nam 
sprzyjała racząc nas słoneczną pogo-
dą i temperaturą średnią 26oC.
W tej chwili na tyle informacji. Na-
stępne już niedługo!!!

Zapraszamy do galerii zdjęć z nasze-
go pobytu w Hiszpanii.

Ilona Śpiewak
Katarzyna Pohl

IMIENINY SZKOŁY
Niecodzienny, oryginalny i bar-
dzo kolorowy bukiet kwiatów ucz-
niowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Rokietnicy złoży-
li pod pomnikiem patrona dnia 14 
października, kiedy to obchodzono 
IMIENINY SZKOŁY.
Każdego roku w Dzień Komisji Edu-
kacji Narodowej w Szkole Podsta-
wowej nauczyciele wraz z ucznia-
mi realizują projekt mający na celu 
uczczenie Dnia Patrona. Była już nie-

samowitej długości barwna girlanda, 
którą przystrojono budynek szkoły, 
olbrzymi tekturowy tort wykonany 
z laurek dla szkoły, zoo składające się 
ze zwierzęcych bohaterów bajek Brze-
chwy i wiele innych ciekawych pomy-
słów urzeczywistnionych przez spo-
łeczność szkolną. Tym razem każda 
klasa wykonała ekologiczne kwiaty. 
Niezwykły bukiet z nich stworzony 
długo można było podziwiać, odwie-
dzając Szkołę Podstawową.

Wiesława Haliasz
Iwona Speina

Jestem sobie  
przedszkolaczek…
Dla Przedszkola w Mrowinie dzień 30 
października stał się dniem niezwy-
kłym. Tego dnia miało miejsce bardzo 
ważne wydarzenie: dzieci z naszego 
przedszkola stały się Prawdziwymi 
Przedszkolakami. Z tej okazji razem 
ze swoimi Paniami przygotowały 
przedstawienie dla rodziców i zapro-
szonych gości. Na widowni zasied-
li między innymi: Pani Beata Dukat, 
jako Koordynator Oświaty w Gminie 
Rokietnica, przewodniczący Komisji 
Oświaty – Pan Ryszard Lubka wraz z 

małżonką, piastu-
jącą urząd Sołtys 
Mrowina, a tak-
że dyrektorzy za-
przyjaźnionych 
placówek- Pan Ja-
cek Welman, Pani 
Ewa Piotrow-
ska, Pani Emilia 
Świst, Pani Teresa 
Wieczorek. Dzię-
kujemy za przybycie i okazane zain-
teresowanie.
Barwny korowód Pszczółek, Biedro-
nek i Motyli wmaszerował na salę w 
rytm piosenki: Jestem sobie Przed-
szkolaczek. Szybko przekonaliśmy 

się, że nasi milusińscy to prawdziwe 
przedszkolaki, potrafią tańczyć, zna-
ją niejeden wierszyk i dbają o zdro-
wie, ćwicząc codziennie w przed-
szkolu i na dworze. Najmłodsze 
dzieci - Pszczółki przepięknie bzy-

czały i  fruwały w rytm znanej pio-
senki „Pszczółka Maja”, a Biedron-
ki zachwyciły energicznym tańcem 
z gitarami do przeboju Majki Je-
żowskiej „Ciastka”. Motyle czarowa-
ły i to niezwykle skutecznie, wystar-
czyło tylko spojrzeć na oczarowane 
twarze rodziców.
Niezwykle uroczystą i jednocześnie 
wzruszającą chwilą był sam moment 
pasowania. Pani Kierownik Bogdana 
Krajewska każdego nowego członka 
przyjęła do naszego grona słowami: 
„Pasuję Ciebie na dzielnego, wesołe-
go przedszkolaka”. Były oczywiście 
życzenia, dyplomy, słodycze i drob-
ne upominki – słoniki na szczęście.
Przedstawienie było kolorowe, roz-
śpiewane i pełne łez, ale tych słod-
kich, świadczących o wzruszeniu i 

Przedszkole Mrowino

SP w Rokietnicy
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W przedszkolu trudno sobie wyob-
razić codzienną pracę bez odwołania 
się do literatury dziecięcej. Opowia-
dania i wiersze dla najmłodszych, 
baśnie i legendy są podstawą do or-
ganizowanych zajęć dydaktycznych, 
stanowią inspirację do prac plastycz-
nych, zabaw twórczych i odgrywania 
scenek teatralnych. 
Właśnie dlatego nasze przedszko-
le zaangażowało się w działania na 
rzecz kampanii „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Przystąpiliśmy rów-
nież do programu Klubu Czytają-
cych Przedszkoli, w ramach którego 
promujemy i realizujemy codzien-
ne czytanie dzieciom w przedszkolu, 
przez co najmniej 20 minut dziennie 
o stałej porze. Czytają nauczycielki, 
pracownicy przedszkola, chętni ro-
dzice oraz zaproszeni gości.
Dnia 12.11.2009r gościliśmy pisar-

kę literatury dziecięcej, Panią Miro-
sławę Woźną – autorkę wielu cieka-
wych książek dla dzieci. Spotkanie 
zorganizowaliśmy w Klubie Sołe-
ckim w Mrowinie. W przygotowa-
niach pomógł nam Pan Ryszard 
Lubka – Przewodniczący Komisji 
Oświaty. Podczas spotkania pisarka 
przybliżyła dzieciom kolejne etapy 
„powstawania” książki. Przeczyta-
ła kilka napisanych przez siebie ba-
jeczek: Tajemnica motyla, Klusecz-
ka, Pies Kangurek, a także zdradziła 
kilka ciekawostek, które towarzyszy-
ły ich pisaniu. Na zakończenie każ-
dy przedszkolak otrzymał w prezen-
cie  wybraną przez siebie książeczkę, 
którą mógł zabrać do domu.
Doceniając konieczność bliskiego, 
osobistego kontaktu dziecka z książ-
ką zadbaliśmy w naszym przedszko-
lu o grupowe kąciki książek. Ogłosili-

śmy zbiórkę makulatury, a uzyskane 
pieniądze przeznaczymy na zakup 
nowych pozycji, dostosowanych do 
wieku i poziomu rozwojowego dzieci.
Wspólne spotkania, wspólne czyta-
nie, zabawy i działalność dzieci in-

spirowana utworami literackimi to 
ważny element działań w zakresie 
promowania głośnego czytania dzie-
ciom w naszym przedszkolu.

Kierownik Przedszkola w Mrowinie
Bogdana Krajewska

Cała Polska czyta dzieciom – nasze przedszkole też

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
Projekt partnerski 
szkół florystycznych 
Leonardo da Vinci
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich 
w Rokietnicy był 12.10.br gospoda-
rzem spotkania w ramach partner-
skiego projektu Leonardo da Vin-
ci pod tytułem ,,Międzynarodowa 
współpraca w kreatywnych zawo-
dach (florysta, malarz)”, który ma na 
celu podnoszenie poziomu kształce-
nia florystów poprzez wymianę do-

świadczeń. W semi-
narium uczestniczyły 
delegacje szkół flory-
stycznych  z Drezna, 

Wilna i Lovosic (Czechy). Nauczycie-
le spotkali się już po raz czwarty w 
trakcie realizacji tego projektu. 
Zgodnie z programem współpracy 
poszczególne szkoły przygotowu-
ją seminaria prezentujące opraco-
wanie i realizację projektu dekora-
cji wnętrz. Na ich bazie omawiane 
są sposoby kształcenia florystów w 
poszczególnych krajach, co pozwala 
na wymianę doświadczeń i wspólne 
wypracowanie najkorzystniejszych 
sposobów kształcenia. 
W trakcie spotkania w Rokietnicy 
swoją wizję dekoracji wnętrza za-
prezentowały słuchaczki II roku Po-
licealnej Szkoły w zawodzie florysty. 
Przygotowały florystyczną dekorację 
jednej z sal klasycystycznego pałacu, 
w którym mieści się administracja 
szkoły. Wcześniej, w okresie wakacji 
na podstawie założeń wyjściowych 
opracowały indywidualne projek-
ty. W trakcie seminarium słuchacz-

ki omówiły w oparciu o prezentację 
multimedialną etapy przygotowa-
nia i realizacji projektu. Wizja deko-
racji oraz sposób jej realizacji i pre-
zentacji zostały wysoko ocenione 
przez gości. Dla uczestniczek tego 
przedsięwzięcia było to z pewnoś-
cią ciekawe doświadczenie, możli-
wość sprawdzenia w praktyce zdo-
bytej wcześniej na zajęciach wiedzy 
i umiejętności. 

Maria Matuszczak 

Dzień Patrona i KEN 
w ZS w Rokietnicy
14 października w ZS im. J. i W. Za-
moyskich obcho-
dzone było Święto 
Patronów Szkoły 
i KEN. Młodzież 
wraz z opiekunami 
przygotowała pro-
gram artystycz-
ny przybliżają-
cy społeczności 
szkolnej postać Ja-
dwigi – wybitnej 
nauczycielki i wy-
chowawczyni oraz 

jej syna Władysława – w 85 rocznicę 
śmierci. Nauczycielom bardzo podo-
bał się „Koncert życzeń i podzięko-
wań” w wykonaniu szkolnego Koła 
żywego słowa. 

Dorota Filipiak

dumie rodziców, patrzących na swo-
je pociechy.
Tym samym dzieci rozpoczęły chyba 
najbardziej emocjonujący i magicz-
ny etap swojego życia. Odtąd zabawa 
i edukacja będą stałym elementem 
ich życia. Wszyscy życzymy im wielu 
słonecznych chwil i sukcesów!
Chcieliśmy także serdecznie podzię-
kować tym wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że uroczystość 
stała się niezapomnianym przeży-
ciem. Dziękujemy rodzicom za włą-

czenie się w przygotowania, naszym 
sponsorom: właścicielowi Piekar-
ni w Rokietnicy, Panu Piotrowi Ła-
komemu, Panu Arturowi Lisiakowi, 
właścicielowi Cukierni „Kamilek” 
w Rokietnicy oraz Panu Michałowi 
Janowiczowi, właścicielowi Sklepu 
Spożywczego w Mrowinie.
Dziękujemy wszystkim gościom za 
przybycie i już dziś zapraszamy do 
naszego przedszkola w przyszłym 
roku!

Beata Kucharska
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Otóż wiadomość taka powinna być 
zagadkowa, pochodzić z wyższych 
sfer i mieć posmak erotyczny. Naj-
lepszy przykład to news: „Księżnicz-
ka jest w ciąży. Kto jest sprawcą - nie 
wiadomo”. Dziś jednak musimy za-
jąć się kapustą, ale w wymiarze szer-
szym społecznym i historycznym. W 
tym momencie pomyślą sobie Pań-
stwo, że autor sobie kpi, ale spra-
wa jest poważna. Argumentem na 
poparcie mojej tezy jest mądrość 
ludowa, która w kapuście widzi 
panaceum na wiele dolegliwości, 
a liście kapusty od wieków leczą 
schorzenia reumatyczne, bóle sta-
wów i owrzodzenia. W XVII wie-
ku brytyjscy żeglarze zaczęli za-
bierać na pokłady statków kiszoną 
kapustę w beczkach i dzięki temu 
powstało Imperium, nad którym 
„słońce nie zachodzi” – bez tego 
wynalazku marynarze chorowa-
li na szkorbut. W tamtych czasach 
nikt nie wiedział co to są witaminy, 
ale to właśnie kapusta zapewniała 
ich ilość potrzebną do przetrwania. 
Tą mądrość posiedliśmy na długo 
przed Brytyjczykami, a kapusta goś-
ciła na naszych stołach już w Śred-
niowieczu. Żupy  solne w Wieliczce 
służyły nie tylko do konserwowania 
mięsa, ale też do kiszenia kapusty. 
W reymontowskich „Chłopach” 
znajdujemy piękny opis zbioru ka-
pusty późną jesienią. Każda gospo-
dyni wiejska wiedziała, że beczka 
kapusty jest równie ważna jak za-
pas mąki i oliwy. Czytelnik zastana-
wia się po co nam te wspomnienia 
historyczne, gdy żyjemy w czasach 
gdy hamburgera popija się sokiem, 
który dostarcza nam witamin. 
Pora więc na konkrety: kapusta gło-
wiasta biała – brassica oleracea L. 
var. capitata L. forma alba pocho-
dzi od kapusty dzikiej występującej 
na wschodnich wybrzeżach Morza 

Śródziemnego i wy-
brzeżach Atlantyku. 
Została ona udomo-
wiona przez Celtów w 
pierwszym tysiącleciu p.n.e. Jest ro-
śliną dwuletnią, która w pierwszym 
roku uprawy tworzy skrócony pąk z 
dużymi zwiniętymi liśćmi zwany-
mi głową. Skrócona łodyga nazywa-
na jest głąbem, a kilkanaście najstar-
szych liści tworzy rozetę. Następne 
liście zachodzą na siebie, a ich nerw 
główny łukowato się wygina. W re-
zultacie pąk wierzchołkowy rośliny 
zostaje zamknięty wewnątrz two-
rzącej się główki. W drugim roku 
wegetacji roślina wytwarza rozga-
łęzione pędy kwiatostanowe podob-
ne do rzepaku. Kapusta głowiasta 
biała jest uprawiana w Polsce na po-
wierzchni ponad 20% obszaru za-
jętego pod uprawę warzyw. Kapu-
sta zarówno świeża jak i kwaszona 
jest spożywana masowo. W struk-
turze spożycia warzyw jej udział się-
ga w naszym kraju 40%. Na cudow-
ną właściwość zapobiegania grypie 
składa się wartość odżywcza oraz 
zawartość fitoncydów działających 
bakteriobójczo i bakteriostatycznie. 
Kapusta zawiera karoten – witami-
na A, witaminy z grupy B, C, E, H, 
K, sole mineralne głównie wapnia i 
żelaza. Jest źródłem cukrów, błon-
nika i białka. Spożywanie kapusty 
surowej, a nawet kiszonej powoduje 
wzrost pH podczas trawienia i regu-
luje nadmierne zakwaszenie układu 
pokarmowego spowodowane spoży-
ciem dużej ilości mięsa. Kapusta po-
siada zrównoważone ilości witamin 
i soli mineralnych potrzebnych w 
żywieniu człowieka. Dlaczego zwal-
cza grypę do końca nie wiadomo, ale 
zgodnie z mądrością ludową powin-
na być spożywana przez nas jak naj-
częściej. 
Dlaczego coraz mniej kapusty upra-

wia się w ogródkach przydomowych 
-wiemy dobrze.
Mimo naszych wysiłków rośliny te 
narażone są ciągle na ataki szkod-
ników i chorób z którymi walczyć 
musimy metodami chemicznymi. 
Potrafimy poradzić sobie z mszy-
cami i gąsienicami zjadającymi li-
ście, ale często bezradni jesteśmy 
wobec muchy o nazwie śmietka ka-
puściana, której larwy żerują w ko-
rzeniach kapusty. Niszczą one zu-
pełnie system korzeniowy roślin. 
Muchy składają jajka na roślinach 
tuż przy ziemi wiosną w momen-
cie kwitnienia bzów. Drugie i trze-
cie pokolenie pojawia się od lipca do 
późnej jesieni. Chcąc zapobiec ma-
sowemu wystąpieniu szkodnika nie 
należy uprawiać kapusty na świe-
żym oborniku – muchy zlatują się do 
tego zapachu. I uprawiać kapustę w 
miejscach przewiewnych – wiatr po-
woduje zmniejszenie wyczuwania 
kapusty przez owady. Zwalczanie 
szkodnika jest utrudnione, ponie-
waż o jego obecności dowiadujemy 
się zbyt późno, gdy rośliny więdną 
i zamierają. Do zwalczania szkod-
nika służą preparaty transpor-
towane z sokami roślinnymi do 
korzeni o tak zwanym działa-
niu systemicznym lub układo-
wym, lecz nie zawsze są one do-
stępne w sklepach ogrodniczych. 
Stosuje się je w formie oprysków lub 
podlewania roślin. Drugą przyczyną 
niepowodzenia uprawy kapusty jest 
choroba wywoływana przez drobne 
jednokomórkowe grzyby występu-
jące w glebie i transportowane wraz 
z wodą glebową – choroba nazywa 
się kiłą kapusty. Grzyby te wnikają 
do korzeni i tworzą guzowate naro-

śla o nieregularnych kształtach zwa-
ne galasami  i podobnie jak śmietka 
niszczą system korzeniowy kapusty. 
Jedyną metodą eliminacji tych grzy-
bów jest przerwanie uprawy kapust-
nych i innych roślin krzyżowych 
w tym np. rzodkiewki na okres 6-8 
lat. W tym okresie należy zwalczać 
chwasty z rodziny krzyżowych np. 
gorczycę polną, rzodkiew świrze-
pę. W naszych ogródkach choroba ta 
pojawia się coraz częściej. Chorobę 
tę można  łatwo przenieść na butach 
składając wizytę sąsiedzką. Pamię-
tajmy o wymaganiach kapusty od-
nośnie temperatur uprawy – w tem-
peraturach powyżej 20oC może nie 
zawiązywać główek, zatem nie nale-
ży uprawiać jej pod osłonami z folii 
bez wietrzenia wiosną. Wymaga od-
powiedniego nawożenia mineralne-
go – zwłaszcza dużej ilości potasu, 
który reguluje transpirację wodną. 
Ciekawe jest, że jedna roślina późnej 
kapusty jest w stanie przez pół roku 
uprawy wytranspirować (odparo-
wać) 200 litrów wody.
Życzę obfitych plonów i smacz-
nej kapusty z grzybami w Wigilię 
Świąt Bożego Narodzenia.

mgr inż. Jarosław Piszora
nauczyciel Zespołu Szkół  

im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY  
W POZNANIU

Zachorowania na grypę
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu informuje, 
że od 8 maja br. - początku sezonu 
– do 6 listopada  odnotowano 11 
przypadków  zachorowań na grypę 
wywołaną przez wirus AH1N1. U 9 
osób w Poznaniu i 2 w powiecie 
poznańskim.

Od 1 października do 6 listopa-
da stwierdzono 98 przypadków 
podejrzeń zachorowań na grypę 
sezonową w Poznaniu i w powiecie. 
W pierwszym tygodniu listopada było 
to 20 podejrzeń.  Najczęściej chorują 
osoby w wieku od 15 do 64 lat.

PAMIĘTAJMY O OGRODACH
Uwaga mieszkańcy gminy: lekarstwem na grypę jest 
kapusta! Wielkie to odkrycie odtrąbiły media, ale nie-
stety uszło to naszej uwadze, ponieważ informacja ta 
nie zawiera trzech najważniejszych cech znakomitego 
newsu prasowego. 
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TWÓJ 
DOKTOR
O czym 
pacjent powinien 
wiedzieć
W tym artykule będącym kontynuacją cyklu 
informacyjnego poruszymy między innymi  
problem skierowań, które to stanowią przy-
czynę wielu zbędnych wizyt w gabinecie le-
karza rodzinnego.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świad-
czeniach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych nie precyzuje ani nie 
określa terminów ważności skierowań. 
Obowiązuje zasada, że skierowanie tra-
ci ważność w chwili, gdy ustała przyczyna 
ich wystawienia. Skierowanie na leczenie 
specjalistyczne w poradni obejmuje całość 
świadczeń związanych z leczeniem schorze-
nia, które było podstawą jego wystawienia. 

Pacjenci będący pod stałą opieką poradni 
specjalistycznych nie muszą co roku przy-
nosić skierowania od lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pacjent pozostaje pod 
opieką specjalisty do momentu wyleczenia. 
Aktualizacja skierowania nie jest wymaga-
na. Nowy rok kalendarzowy w tym przypad-
ku nie ma żadnego znaczenia.
Ściśle określony jest okres skierowań do 
szpitala psychiatrycznego. Rozporządzenie 
MZiOS z 2�.11.1995r. do ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994r. 
określa, że: skierowanie do szpitala wyda-
wane jest w dniu badania, a jego ważność 
wygasa po upływie 14 dni od daty jego wy-
stawienia. Skierowanie na ambulatoryjną 
rehabilitację traci ważność w przypadku, 
gdy nie zostało zarejestrowane przez świad-
czeniobiorcę (pacjenta) w jednostce realizu-
jącej świadczenia rehabilitacyjne w terminie 
�0 dni od daty wystawienia.
 Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, 
izby przyjęć czy też szpitalnego oddziału ra-
tunkowego nie stanowi skierowania do leka-
rza specjalisty, świadczeniodawcy (lekarze 
szpitala) zobowiązani są do wystawienia  pa-

cjentowi po leczeniu szpitalnym odrębnego 
skierowania , które stanowi rodzaj indywidu-
alnej dokumentacji zewnętrznej pacjenta.
Niezwykle ważnym tematem jest opieka 
nad chorym leżącym po wypadkach, uda-
rach, zabiegach operacyjnych, gdy pacjent 
ma znacznie ograniczone możliwości w sa-
moobsłudze lub gdy jest całkowicie zależny 
od pomocy innych i wymaga dalszej opie-
ki medycznej (rehabilitacji lub pielęgnacji). 
Istnieje możliwość umieszczenia takiego pa-
cjenta na oddziale dla przewlekle chorych.
Do oddziału dla przewlekle chorych kiero-
wani są pacjenci bezpośrednio z innych 
oddziałów szpitalnych, którzy maja 
ukończony proces diagnozowania, lecze-
nia operacyjnego lub zachowawczego, lecz 
wymagają dalszej hospitalizacji. W oddzia-
le tym pacjenci przebywają czasowo (śred-
ni czas pobytu wynosi �0 dni). W przypadku 
natomiast konieczności całodobowej opie-
ki medycznej świadczeniodawca (szpital, 
a nie lekarz rodzinny czy rodzina pacjenta) 
zobowiązany jest do podjęcia działań w celu 
umieszczenia pacjenta w zakładzie opiekuń-
czo-leczniczym, przed upływem �0 dni. 

W przypadku konieczności umieszczenia po 
hospitalizacji pacjenta na oddziale rehabili-
tacyjnym również szpital załatwia wszelkie 
potrzebne formalności dotyczące przekaza-
nia chorego. Wypisanie pacjenta do domu 
powoduje, że oczekiwanie na dalsze lecze-
nie znacznie się przedłuża, co może spo-
wodować nieodwracalne straty w proce-
sie usprawniania i niemożliwość uzyskania 
częściowej lub pełnej sprawności. Ponadto 
na wiele oddziałów rehabilitacyjnych  i na 
rehabilitację domową nie honoruje się skie-
rowań od lekarza rodzinnego.
Inną formą uzyskania pełnej sprawności po 
hospitalizacji jest szpital sanatoryjny. I w 
tym przypadku pacjent powinien otrzymać 
skierowanie wraz z kartą informacyjną le-
czenia szpitalnego. Czas oczekiwania na to 
świadczenie wynosi średnio � miesiące, a 
pobyt jest bezpłatny.
Prosimy pamiętać, że wiedza o obowiązują-
cych przepisach chroni nas przed wieloma 
trudnościami i kłopotami  związanymi z od-
zyskaniem zdrowia.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

Według najnowszych badań, urodzeni na początku XXI 
wieku mają statystycznie szansę żyć co najmniej 100 lat! 
Dzisiaj w Polsce statystyczny mężczyzna żyje nie więcej, 
niż 71 lat, zaś długość życia kobiet dobiega do granicy 
80-tki.
Dynamicznie rozwijająca się waleologia (nauka o pro-
mocji zdrowia), coraz lepsza opieka lekarska, wynalazki 
w dziedzinie medycyny i farmacji wpływają na poprawę 
zdrowia całej ludzkiej populacji. Zaś zdrowie – stan bez 
chorób i schorzeń oraz dobrostan fizyczny i psychiczny 
jest warunkiem wydłużenia życia człowieka. 
W ramach akcji promocji zdrowia w aptekach, na łamach  
„Rokickich Wiadomości” mgr farmacji Anna Styranka, 
absolwentka Wydziału Farmacji Akademii Medycznej im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezentuje artykuł o 
stosowaniu leków przeciwgrypowych.
Pani magister jest właścicielem Apteki Rokietnickiej po-
wstałej w 2006 roku w centrum Rokietnicy przy ul. Sza-
motulskiej 5b. Apteka zapewnia kompleksową i profesjo-
nalną obsługę, szeroki asortyment leków, również leków 
„recepturowych” wykonywanych na miejscu. Apteka jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00, 
w soboty od 8.00 do 13.00. Jednak w sytuacjach nagłych, 
gdy w grę wchodzi ratowanie zdrowia, klient może skorzy-
stać z domofonu poza godzinami otwarcia.
Zapraszam do uważnego przeczytania artykułu zawiera-
jącego treści tak aktualne na dziś.

adeck

Zasady stosowania  
leków przeciwgrypowych
Okres późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny sprzyja licz-
nym infekcjom. Większość z nich spowodowana jest przez 
wirusy. Katar, zatkany nos, drapanie w gardle, rzadziej 
kaszel, nieznacznie podwyższona temperatura to typowe 
symptomy przeziębienia, które musimy odróżnić od gry-

py, charakteryzującej się wysoką gorączką, bólami głowy 
i mięśni, suchym kaszlem, ogólnym rozbiciem. Leczenie 
przeziębienia czy grypy polega na niwelowaniu objawów 
choroby czyli na obniżeniu gorączki, likwidowaniu kaszlu 
czy wycieku z nosa. Wielu pacjentów w tej sytuacji próbuje 
pomóc sobie, korzystając z leków dostępnych bez recepty. 
Powstaje pytanie jaki preparat wybrać? Wszechobecna 
reklama w mediach, różnorodność medykamentów na 
półkach wbrew pozorom wcale nie ułatwiają nam wyboru, 
a czasami wręcz mogą przyczynić się do niewłaściwego 
stosowania leków, zgubnego w skutkach.
Musimy pamiętać, by przestrzegać kilku zasad, lecząc się 
na własną rękę. Wybierając lek bez recepty pamiętajmy 
by zażywając go zwrócić uwagę na jego skład, tak by nie 
stosować kilku leków o różnych nazwach, z tą samą sub-
stancję czynną. Najczęściej dochodzi do nieświadomego  
przedawkowania paracetamolu czy ibuprofenu, które są 
składnikami wielu medykamentów na grypę. 
Ograniczmy również ilość zażywanych leków, nie stosuj-
my kilku środków podobnie działających. Przyjmowanie 
jednocześnie dwu lub więcej syropów wykrztuśnych 
może prowadzić do nadprodukcji wydzieliny w oskrze-
lach. Natomiast przy wysokiej gorączce dopuszczalne jest 
stosowanie kilku leków przeciwgorączkowych 
naprzemiennie. 
Lecząc kaszel nie łączmy leków o przeciwnym 
działaniu np. nie bierzmy jednocześnie prepara-
tów hamujących kaszel i upłynniających wydzie-
linę. Takie postępowanie może skutkować tym, że 
wydzielina z oskrzeli nie jest ewakuowana przez 
kaszel, który jest zahamowa-
ny. W skrajnej sytuacji może 
prowadzić to do pogłębie-
nia objawów niewydolno-
ści oddechowej.
Starajmy się dopasować 
lek do osoby, uwzględnia-
jąc jej cechy indywidualne 
takie jak: wiek, choroby 
współistniejące, in-
dywidualne reakcje 
uczuleniowe. Pamię-
tajmy, by u dzieci do-
stosować dawkę leku 
do wagi i  nie podawać 

aspiryny do 12 roku życia. Przy chorobie wrzodowej, po-
winniśmy unikać preparatów z kwasem acetylosalicy-
lowym, gdyż może on nasilić objawy choroby. Pacjenci z 
nadciśnieniem, czy chorobami serca powinni unikać sto-
sowania pseudoefedryny (substancja hamująca wyciek z 
nosa), będącej składnikiem wielu tabletek na katar.
Pamiętajmy o przekazaniu farmaceucie informacji po-
trzebnych do właściwego dobrania leku, a więc powiedz-
my jakie są nasze dolegliwości (szczególnie rodzaj kaszlu), 
jakie leki na przeziębienie mamy w domu, czy zamierzamy 
stosować oprócz tych które aktualnie chcemy kupić, zapy-
tajmy czy możemy je łączyć.
 Jeśli mimo leczenia na własną rękę objawy choroby nie 
mijają lub wręcz nasilają się należy bezwzględnie skon-
taktować się z lekarzem.
Przestrzegając tych podstawowych zasad wybierzemy 
optymalną kurację, ale przede wszystkim uchronimy się 
przed skutkami niewłaściwego przyjmowania leków, które 
mogą zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Zachęcamy by 
podczas wizyty w aptece wszelkie wątpliwości konsulto-
wać z farmaceutą. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Magister Farmacji Anna Styranka
Apteka Rokietnicka 

Na zdrowie
Promocja zdrowia  

w aptekach
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LADY FITNESS – czyli wypracuj i pokochaj zdrowy styl życia.
Rubryka redagowana przy współpracy z Agnieszką Stelmaszyk wykwalifikowaną instruk-
torką fitness oraz Moniką Baranowską mgr żywieniolog z Hali Nałęcz w Szamotułach.

gorąco polecam…

Danuta Potrawiak.: Kiedy zapytać 
przeciętnego Polaka, zwłaszcza re-
prezentanta grupy najbardziej za-
wodowo czynnej, kim jest człowiek 
aktywny, przeważająca część z nich 
wskaże na aktywność zawodową. 
Utrzymanie organizmu w dobrej 
kondycji traktują jako praktycz-
nie całodobową gotowość do wyko-
nywania wszelkich zadań i czynno-
ści narzuconych przez pracę. Stąd 
wszelkie wysiłki związane z potrze-
bą wydatkowania kolejnej porcji 
energii polegają na zafundowaniu 
ciału kolejnej porcji kawy, napoju 
energetyzujacego czy spożytego na-
prędce fast food’u. Regeneracja tak 
wyeksploatowanego organizmu 
polega tylko na wygodnym relak-
sie przed telewizorem, najczęściej 
z kieliszkiem „odstresowującego” 
napoju, przy porcji zamówionego 
do domu „modnego jedzenia”. Jak 
długo tak można funkcjonować i 
jakie ślady zostawia w nas taki styl 
życia? Jakie są jego konsekwencje?

Agnieszka Stelmaszyk: tak poję-
tej aktywności na pewno nie moż-
na nazwać „aktywnością zdrową”. 
Co więcej - niesie ona za sobą szereg 
zagrożeń, do których zaliczyć moż-
na przede wszystkim zwiększoną 
podatność na choroby układu krą-
żenia, narządów ruchu oraz skłon-
ności depresyjne. Racjonalne podej-
ście do wypracowania właściwego 
rozumienia pojęcia aktywności wy-
maga więc przede wszystkim prze-
wartościowania naszego myślenia 
i zerwania z funkcjonującymi dość 
powszechnie stereotypami. Spraw-
ności fizycznej nie należy bowiem 
nigdy traktować tylko jako środ-
ka mającego zbawienny wpływ na 
nasz wygląd, a zwłaszcza utrzyma-
nie szczupłej sylwetki i odpowied-
niej wagi. Człowiek aktywny to nade 
wszystko osoba świadoma wpływu 
na kondycję własnego ciała, co wię-
cej – świadoma odpowiedzialności 
za jego prawidłowe funkcjonowanie. 
Właściwe wpływanie na stan orga-
nizmu pozwala bowiem nie tylko 
utrzymać i przedłużyć naszą spraw-
ność do późnego wieku, czy być cu-
downym sposobem na dobre samo-
poczucie, ale przede wszystkim jest 
jedną z najskuteczniejszych metod 
wzmacniania i kształtowania od-
porności na choroby, ochrony przed 
nimi, w tym zwłaszcza tymi zwią-
zane z tempem życia narzuconym 
przez cywilizacyjny rozwój.

D.P.: Przyzna Pani jednak, że aktyw-
ności zwłaszcza tej codziennej, szcze-
gólnie nam kobietom nie brakuje.

A. Stelmaszyk.: Nic bardziej błęd-
nego. Przecież wykonywania co-
dziennych czynności związanych z 
prowadzeniem domu nie można na-
zywać aktywnością zdrową zwłasz-
cza, że kobieta współczesna korzy-
stać może w tej materii z tak wielu 
ułatwień. Włączenie pralki, praso-
wanie, mycie naczyń przy pomocy 
zmywarki czy robienie zakupów nie 
ma nic wspólnego ze zdrowym ru-
chem, a do tego mamy jeszcze naj-
częściej siedzącą pracę i samochód, 
który tak bardzo ogranicza naszą 
aktywność. Wpływanie na właściwą 
kondycję i stan naszego organizmu 
nie może być działaniem przypadko-
wym, a jego pozytywny efekt opierać 
się musi przede wszystkim na świa-
domym wyborze – świadomej decy-
zji podjęcia trudu wyjścia z domu, 
rozpoczęcia treningu na sali fitness 
czy na świeżym powietrzu. Dodat-
kowo musi to być decyzja wiążąca 
się z regułą i konsekwencją działa-
nia i tylko tak należy rozumieć od-
powiedzialne i świadome wpływa-
nia na naszą aktywność.

D.P.: Ale przecież nas cechuje nie-
cierpliwość, dążność do poszukiwa-
nia rozwiązań pozwalających uzy-
skać efekt natychmiastowy, mało 
tego - „cudowny” i to od zaraz.

Monika Baranowska: takich roz-
wiązań nie ma. Nasze działanie, by 
było efektywne musi opierać się na 
odpowiednio ukierunkowanej za-
sadzie: świadomy umysł, świadome 
ciało i świadoma dusza. By dusza 
była świadoma musi być kierowa-
na świadomym umysłem, który po-
trzebuje świadomie odżywionego 
ciała. Tymczasem tzw. diety cud, 
np.: 1000, 900 czy 1100 kilokalorii 
wprawdzie istnieją, ale ich konse-
kwencją jest degradacja organizmu 
na własne życzenie. Dlaczego tak się 
dzieje? Ponieważ nasz organizm do 
zaspokojenia podstawowych funk-
cji fizjologicznych, takich jak oddy-
chanie czy sen zużywa od 850 do 950 
kilokalorii. Do normalnego funkcjo-
nowania, na które składa się prze-
cież pełna świadomość psychiczna, 
funkcjonowanie w pracy, w domu, 
wychowywanie dzieci zostaje nam 
zaledwie 100 kilokalorii. Jest to zde-
cydowanie za mała porcja energii, 

wystarczająca tyl-
ko do pewnego 
stopnia. Jej deficyt 
prowadzi w kon-
sekwencji do wy-
jałowienia nasze-
go organizmu i to 
zarówno z makro i 
mikroelementów jak i tak potrzeb-
nej masy mięśniowej. Dieta cud po-
zwala na zgubienie w ciągu dwóch 
miesięcy nawet 12-14 kilogramów, 
ale po dokonanych w gabinecie die-
tetycznym pomiarach okazuje się, 
że owe zgubione kilogramy to głów-
nie ubytek mięśnia, który został spa-
lony, ponieważ w tym momencie to 
on był dla organizmu „za ciężki”. 
Została zaś tkanka tłuszczowa, w 
którą zaczęliśmy obrastać. Konse-
kwencją diety 1000 kilokalorii jest 
zawsze dewastacja naszego organi-
zmu i efekt jojo. Co ważne efektem 
takiego działania staje się nie tylko 
nasz fatalny wygląd zewnętrzny, ale 
poważne zmiany w psychice. Wiele 
kobiet stosujących dietę 1000 kilo-
kalorii po godz. 19.00 zamykało się 
przed światem, nie miało kontaktu 
z rodziną ze znajomymi, ponieważ 
bało się wychodzić, by nie podjadać 
i w efekcie nie przytyć. Dlatego trze-
ba zdać sobie sprawę, że nie ma żad-
nej diety cud, ani magicznej kapsu-
ły na odchudzanie w postaci tabletki 
czy innych środków farmakologicz-
nych nie skomponowanych w ża-
den sposób z dietą. Są to bardzo nie-
bezpieczne preparaty wpływające w 
drastyczny sposób na funkcjonowa-
nie naszego systemu nerwowego, do-
prowadzające do nerwic i depresji. 
Ich działanie oparte jest bowiem na 
systematycznym stosowaniu, a brak 
w organizmie porównywalny np. z 
odstawieniem papierosa czy innych 
o wiele drastyczniej uzależniających 
od siebie środków.
A. Stelmaszyk: Niezwykle ważne 
jest zdanie sobie sprawy z tego, że 
tylko mięsień, którego wypracowa-
nie jest niezwykle ciężką, żmudną 
i bardzo trudną pracą pozwala spa-
lić tłuszcz. Często Panie się oszu-
kują i przychodząc na zajęcia czy 
do dietka patrzą tylko na kilogra-
my – żeby mieć ich za wszelka cenę 
mniej. Tymczasem istotny jest prze-
de wszystkim stosunek tkanki mięś-
niowej i tkanki tłuszczowej w orga-
nizmie. Dlatego tak istotne staje się 
zastosowanie odpowiedniej diety, 
ale i ćwiczeń fizycznych pozwalają-
cych wypracować mięsień, ponieważ 

tylko on pozwoli spalić to, co niepo-
trzebne w nadmiarze – czyli tłuszcz.

D.P.: Czy istnieje wobec tego „złoty 
środek”? Czy można nauczyć się łą-
czenia pięknego wyglądu, wyczerpu-
jącej często zawodowej aktywności z 
dbałością o zdrowe funkcjonowanie 
organizmu? Jak to zrobić?

A. Stelmaszyk: Przede wszystkim 
konsekwencja, konsekwencja i jesz-
cze raz konsekwencja w tym co się 
chce osiągnąć do czego chcemy dą-
żyć. Poza tym podejście do wszyst-
kiego „z głową”, zakładające po-
łączenia zdrowego odżywiania z 
ćwiczeniami fizycznymi, po to by 
zachować zgrabną sylwetkę, jędrne 
ciało, ale przede wszystkim chęć do 
życia, pracy, aktywności na wszyst-
kich polach. Tylko taka postawa 
może stać się źródłem naszej satys-
fakcji i samozadowolenia.

D.P.: Od czego wypada więc zacząć?

M. Baranowska: Nikt z nas nie jest 
alfą i omegą. Przeciętna kobieta są-
dzi np., że ćwiczenia fizyczne wy-
starczą i są w są stanie „rozgrzeszyć” 
nas z takich słabości jak zjadanie pu-
stych kalorii choćby w postaci uwiel-
bianych słodyczy. Ćwicząc wypra-
cowują wprawdzie mięśnie, ale złe 
odżywianie powoduje, że miast tra-
cić na wadze, tyją, ponieważ ciało 
zaczyna obrastać w tkankę tłuszczo-
wą. I odwrotnie – nie ma diety, która 
potrafi zdziałać cuda nie będąc pop-
artą odpowiednim programem ćwi-
czeń. Jednak na niewiedzę jest spo-
sób – wystarczy założyć wygodną 
odzież, znaleźć trochę czasu dla sie-
bie i wybrać się na salę fitness, gdzie 
czeka otwarty na nasze problemy i 
gotowy im zaradzić instruktor.

Zacznijmy więc lekcję abecadła 
zdrowego stylu życia i bądźmy fit-
ness – ale z głową!
W kolejnym numerze o tym… jak 
podjąć najtrudniejszą decyzję, czy-
li Lady Fitness wychodzi z domu 
i świadomie udaje się na swoje 
pierwsze ćwiczenia.
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Jak co roku grupa miłośników ak-
tywnego czynnego wypoczynku 
zorganizowała sobie spływ kajako-
wy pod hasłem powrót do natury. 
Cały dobytek upchany w kajakach 
oraz pobyt z dala od cywilizacyj-
nych zdobyczy był najważniejszym 
przesłaniem. Idealnym miejscem do 
wypełnienia takiego scenariusza są 
dzikie tereny z pogranicza woj. za-
chodniopomorskiego i wielkopol-
skiego, tereny pow. złotowskiego i 
pilskiego. Piława i Rurzyca należy 
do zlewiska Gwdy.
Uczestnicy, w sile 27 osób płci oboj-
ga, w wieku od 13 do 70 lat, na 16-tu 
kajakach, zaczynając w Sikorach nad 
jez. Komorze zakończyli swą przygo-
dę w Krępsku k/młyna. Trasa wiodła 
poprzez przepiękne, dzikie, jeszcze 
nie zniszczone przez człowieka tere-
ny poczynając od Otuliny Drawień-
skiego Parku Narodowego, aż do 
Wielkopolskiego Rezerwatu Przyro-
dy Doliny Rurzycy.

Jezioro Komorze. W wielu prze-
wodnikach chwalone jako jedno z 
najpiękniejszych. Długie na ok. 10 
km, wąskie o niemal krystalicznej 
toni rzeczywiście urzeka swoją uro-
dą. Z lewej strony wysoki, porośnię-
ty lasem brzeg, z prawej wiele miejsc 
do chwilowego postoju. Biwakowa-
nia jednak zabrania regulamin Otu-
liny DPN. Z trudem przeciskamy się 
przez rury pod szosą na maleńkie, 
zaledwie kilkunastohektarowe jezio-
ro Rakowo. Pod mostkiem lawiru-
jąc pomiędzy licznymi kamieniami 
wpływamy w wąski ciek – to począ-
tek Piławy. Zbaczając z trasy wpły-
wamy na upiększone dużą wyspą też 
piękne jez. Lubicko /Łubowo/. Tam 
rozbijamy biwak. Nazajutrz po za-
opatrzeniu w sklepach powracamy 
na Piławę i przez urokliwe maleń-
kie jeziora: Dubie, Strzeszyn, Ko-
cie wpływamy na jez. Pile. To naj-
większe na trasie jezioro o pow. 935 
ha. Pokonujemy tylko niewielki jego 

odcinek kierując się do wypływu 
Piławy. Tuż przy wypływie zatrzy-
mujemy się na dwudniowy biwak 
Liszkowo. Jutro piesza wycieczka – 
ok. 8 km do Borne Sulinowa. Zwie-
dzanie tajemniczego miasteczka, za-
kupy, zaś wieczorem ognisko, aż do 
rana.
Nazajutrz najdłuższa, bo 30 kilo-
metrowa trasa do Nadarzyc. Płynie-
my trasą Wału Pomorskiego. Na tra-
sie dodatkowa atrakcja – przenoska 
przez zaporę – relikt II wojny świa-
towej. Po biwaku w Nadarzycach 
płyniemy nadal Piławą do Zdbic i 
tam zatrzymujemy się na nocleg, jak 
zwykle z okazałym ogniskiem. Je-
steśmy do tego dobrze przygotowa-
ni. W kajaku wozimy piłę spalino-
wą. Rankiem, skoro świt, czyli ok. 
godziny 9.00 śniadanko, pakowanie 
się i przez Szwecję spławiamy się do 
Głowaczowa. Na prywatnym biwaku 
można skorzystać z prysznica w po-
bliskim hotelu. Ognisko obowiązko-
we. Jutrzejsza trasa wiedzie nas Piła-
wą aż do zapory przed Zabrodziem. 
Zatrzymujemy się po lewej stronie 
na nowo oddanym biwaczku. Zanim 
zdążyliśmy rozbić namioty wita nas 
właściciel z taczką pełną drewna na 
ognisko. Gospodarz biwaku oprócz 
cywilizowanych WC spłukiwanych 
wodą zaskoczył nas prysznicem z 
wodą ogrzewaną promieniami sło-
necznymi. Prysznic w cenie biwaku. 
Jutrzejszy dzień bez pływania. Cze-
ka nas przewózka kajaków na biwak 
Wrzosy nad jez. Krępsko Średnie. 
Uczestnicy mają do przebycia oko-
ło 4 km drogą przez las. Następnego 
dnia wycieczka po jeziorach Rezer-
watu Przyrody Wielkopolska Dolina 
Rurzycy i przygotowania do wieczor-
nego grillowania pstrąga zakupione-
go w pobliskiej pstrągarni. Pstrągi 
ze specjalnym warzywno – zioło-
wym nadzieniem zapiekane w folii 
smakowały wyśmienicie. Wieczór 
tym razem przy kominku połączony 
z grillowaniem, gitarą i śpiewem tyl-
ko do godz. 23.00, bo regulamin Re-

zerwatu nakazuje ciszę nocną. To nie 
jest dowcip. To niestety prawda. 
Niedziela. Ostatni ale jakże piękny 
odcinek spływu rzeczką Rurzycą. 
Przezroczysta o bezbarwnym odcie-
niu woda, a w niej stada okazałych 
kleni i dorodnych pstrągów tęczo-
wych.
Drobne przeszkody, wystające z 
wody kamienie oraz bystrze w koń-
cowym odcinku dodają smaczku ca-
łej wyprawie. Sam koniec jest nieste-
ty mało ciekawy. Po przenosce koło 
pstrągarni kończymy spływ w za-
mulonym odcinku koło młyna. Tam 
już czeka na nas transport do domu.

Informacje  
dla zainteresowanych spływem
Dojazd na start – za Czaplinkiem 6 
km miejscowość Sikory – ok. 170 km. 
Wynajem kajaków w zależności od ja-
kości 20 – 35 zł/doba. Polecam kajaki 
polietylenowe. Ceny biwaków są nie-
stety dość wysokie – średnio 12-15 zł 
od osoby na dobę. Rekordy bije biwak 
na Wrzosach - 16 zł biwak, prysznic 5 
min. - 5 zł. Za podobną kwotę można 
wynająć pokój z pełnym węzłem sa-
nitarnym w pobliskiej agroturysty-
ce! Tutaj turysta odnosi wrażenie, że 
jest niemile widziany, a właściciel bi-
waku - Nadleśnictwo Płytnica, wygó-
rowaną ceną chce pozbyć się proble-
mu – prawdziwych turystów. Z uwagi 
na niezaprzeczalne walory turystycz-
ne warto tam biwakować. To była 
ulubiona trasa Karola Wojtyły póź-
niejszego papieża Jana Pawła II. Tam 
można odwiedzić słynny Krąg Papie-
ski na już nieczynnym biwaku, skąd 
w lipcu 1976 r. kardynał Karol Woj-
tyła został pilnie wezwany do Rzymu 
i… tam już pozostał do końca swoje-
go życia jako Jan Paweł II.
Pogoda i humory jak zwykle nam do-
pisały. Już czynimy przygotowania do 
przyszłorocznego spływu Piławą i Do-
brzycą /dopływ Piławy/. Chętnych za-
praszamy do wspólnej eskapady. Infor-
macje w „Rokickich Wiadomościach”.

adeck 

CUDZE CHWALICIE...
Turystyka wodna aktywnym  
wypoczynkiem wakacyjnym

Spływ kajakowy Piława – Rurzyca
17-26 sierpień 2009 – czyli trochę słońca 
ponurą jesienią
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Pomoc  
dla Ukrainy
W związku z wystąpieniem na tery-
torium Ukrainy epidemii grypy typu 
A/H1/N1, z inicjatywy Jana Grabkow-
skiego, Starosty Poznańskiego, pod-
jęte zostały działania, których celem 
jest niesienie pomocy mieszkańcom 
Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego, 
z którym od roku 2007 współpracuje 
Powiat Poznański. Partnerskiemu re-
gionowi zostanie przekazanych 8000 
masek niejałowych, 1000 sztuk ma-
sek z powłoką antybakteryjną oraz 
500 żeli antybakteryjnych za łączną 
kwotę blisko 20 tys. zł.
Ze względu na zagrożenia związa-
ne z rozprzestrzenianiem się wiru-
sa także w Polsce, mieszkańcy po-
wiatu mają możliwość zapoznania 
się z informacjami dotyczącymi pro-
filaktyki zarówno grypy nowej, jak i 
sezonowej. Szczegółowe informacje 
można uzyskać na stronie interneto-
wej www.powiat.poznan.pl 

Karolina Korcz,
Gabinet Starosty

Powiat Poznański przygotowuje Strategię Promocji

W związku z możliwością uzyskania 
dofinansowania do realizacji inwesty-
cji i remontów na drogach powiato-
wych w ramach wieloletniego progra-
mu pod nazwą „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011”, wzorem roku ubiegłego, Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu wraz z 
Zarządem Dróg Powiatowych złoży-
ło 30 września 2009 roku odpowied-
ni wniosek do Wojewody Wielkopol-
skiego. Powiaty miały prawo dokonać 
zgłoszenia dwóch zadań. Tegorocz-
ny limit środków przyznanych Wiel-
kopolsce wynosił 79 490 000 zł (50% 
środków dla gmin, 50% dla powia-
tów). Maksymalne dofinansowanie 
w ramach programu nie mogło prze-
kroczyć 3 mln zł rocznie. Należało 
wykazać wkład własny na dane zada-
nie w wysokości minimum 50%. Sta-
rostwo Powiatowe zgłosiło wnioski o 
dofinansowanie remontu drogi po-
wiatowej nr 2390P Komorniki - Łę-
czyca oraz remontu drogi powiatowej 
nr 2407P, odcinek ul. Swarzędzkiej i 
ul. Cieszkowskiego w Gruszczynie i 
w Swarzędzu. Oba projekty znalazły 
się na bardzo wysokich miejscach na 
liście rankingowej złożonych wnio-

sków (odpowiednio 5 i 13 pozycja).
Ostateczne zatwierdzenie list przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji nastąpiło 28 listopa-
da 2009 roku. Remont drogi powia-
towej nr 2390P Komorniki - Łęczy-
ca Koszt przebudowy szacowany jest 
na kwotę 5 942 000 zł. Wnioskowa-
no o kwotę dotacji w wysokości 2 971 
000 zł. Powiat Poznański i Gmina Ko-
morniki zobowiązały się pokryć po-
zostałe koszty (po 50% powiat i gmi-
na). Złożony wniosek dotyczy dwóch 
odcinków. Odcinek I - Remont dro-
gi powiatowej nr 2390P Komorni-
ki - Łęczyca wraz z budową chodni-
ka, zatok postojowych i kanalizacji 
deszczowej. Odcinek II - Remont dro-
gi powiatowej nr 2390P Komorniki 
- Łęczyca wraz z budową chodnika i 
zatok autobusowych. Odcinek I - dłu-
gości 0,924 km od wiaduktu kolejo-
wego do skrzyżowania z drogą woje-
wódzką 430. Remont na tym odcinku 
obejmie wykonanie m.in.: kanaliza-
cji deszczowej, poszerzenie jezdni do 
6,0 m, wykonanie nowej nawierzchni 
oraz wyrównanie profilu jezdni. Za-
planowano także budowę chodnika, 
zatok postojowych, przejść dla pie-

szych. Odcinek II - długości 0,767 km 
od skrzyżowania z ul. Żabikowską w 
kierunku drogi krajowej nr 430. Re-
mont obejmować będzie m.in. wy-
konanie: poszerzenia jezdni do 6,5 
m, nowej nawierzchni z wyrówna-
niem profilu jezdni, budowę chodni-
ka, przejść dla pieszych, zatok auto-
busowych. Remont drogi powiatowej 
nr 2407P odcinek ul. Swarzędzkiej 
i ul. Cieszkowskiego w Gruszczynie 
i w Swarzędzu Koszt zadania to ok. 
6 500 000 zł. Wnioskowano o kwo-
tę dotacji w wysokości 3 000 000 zł. 
Powiat Poznański i Gmina Swarzędz 
pokryje pozostałe koszty (po 50% po-
wiat i gmina). Zakres inwestycji obej-
mować ma remont nawierzchni ulicy 
Swarzędzkiej w Gruszczynie oraz ul. 
Cieszkowskiego w Swarzędzu od gra-
nicy z Gruszczynem do skrzyżowania 
z ulicą Słowackiego i Kwaśniewskiego 
(dł. remontowanego odcinka 1086,57 
m) wraz z budową kanalizacji desz-
czowej, oświetleniem oraz remontem 
mostu na rzece Cybinie. Wykonany 
ma być także chodnik z kostki bruko-
wej o szerokości 2 m.

Katarzyna Jędraszczyk
rzecznik Zarządu Dróg Powiatowych

Dofinansowanie w ramach Narodowego Planu 
przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2010

Konsultacje społeczne w sprawie 
Strategii Promocji Powiatu Poznań-
skiego na latach 2010-2015. odbyły 
się 4 listopada br. w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu przy 
ul. Jackowskiego 18. Dokument jest 
ważnym elementem określającym 
kierunki promocji powiatu i opraco-
wany został na podstawie „Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego na 
lata 2007-2013”. Stanowi jej rozwi-
nięcie. Istotne przy przygotowaniu 
strategii jest wykorzystanie jak naj-
większej liczby informacji, niezbęd-
nych do całościowego i prawdziwe-
go określenia sytuacji wyjściowej. 
Dlatego zaproszenie na konsultacje 
zostało skierowane do wójtów, bur-
mistrzów gmin i miast powiatu po-
znańskiego, organizacji pożytku 
publicznego oraz stowarzyszeń dzia-
łających na terenie powiatu a także 
przedstawicieli świata nauki z po-
znańskich szkół wyższych. Podczas 
konsultacji prowadzonych przez 
przedstawicieli wyłonionej w prze-
targu firmy Eksa z Wrocławia zo-
stała przedstawiona wizja strategii 

w oparciu o dane statystyczne, ogól-
nodostępne informacje oraz badania 
własne przeprowadzone na próbie 
800 mieszkańców powiatu poznań-
skiego, 200 osób łącznie z powiatów: 
śremskiego, szamotulskiego, wroc-

ławskiego, krakowskiego i gdańskie-
go oraz 100 turystów zagranicznych. 
Prezentacji towarzyszyła ożywiona 
dyskusja, niemniej jednak niezwykle 
merytoryczna i spokojna, co wska-
zywało na duże zainteresowanie te-

matem oraz dobre przygotowanie do 
niego uczestników konsultacji. 

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydział Promocji Starostwa  

Powiatowego w Poznaniu



Gacie z Hulkiem

Paulina Rezmer

Krêci siê Ziemia wokó³ S³oñca, krêci siê numer wokó³ bohatera.
Marvel stworzy³ moralnoœæ, któr¹ kiedyœ za wszelk¹ cenê chcia³am
wnieœæ do œwiata rzeczywistego. Moralnoœæ czarno-bia³¹, która nie
pozostawia miejsca na w¹tpliwoœci. Ktoœ za dobro wynagradza, ktoœ za
z³o karze. I tak mamy podmiot wynagrodzony, podmiot ukarany. Jeœli
postaæ z³a przeobra¿a siê w dobr¹ lub odwrotnie, proces jest prosty,
wybory niezbyt skomplikowane. Mi³oœæ, œmieræ, zemsta, wszystko na
swoim miejscu. Raj na ziemi, s¹d zamkniêty. Amen.

Mój brat kupi³ ostatnio gacie z Hulkiem. Tak o nich mówi. Otó¿
i miejsce nieistniej¹cej czarno-bia³ej „supermoralnoœci”. Na bieliŸnie,
t-shirtach i ok³adkach szesnastokartkowych zeszytów w szerokie linie.
„Supermoralnoœæ” nie istnieje, bo wybory superbohatera s¹ jak filmy
Clinta Eastwooda. Jak dobre, ale przewidywalne westerny, jak opowieœæ
o Janosiku. W gruncie rzeczy podjêcie decyzji jest banalnie proste, bo
nieobci¹¿aj¹ce odpowiedzialnoœci¹ za losy najbli¿szych (ratowanie
ukochanej z r¹k oprawców w kulminacyjnym momencie siê nie liczy).

Myœlê sobie, ¿e Superman nie by³by ju¿ taki super, gdyby mia³
zabiegan¹, pracuj¹c¹ ¿onê, dzieci w wieku szkolnym i kota, którego
trzeba codziennie nakarmiæ. Gdyby jego relacje z ojcem zale¿a³y od tego,
czy zag³osuje na Republikanów, czy na Demokratów, gdyby matka,
zamiast wykupiæ karnet na mecze Jankesów, posy³a³a go na próby gospel
w klasie maturalnej. Nie chcê w ten sposób degradowaæ idei
superbohatera. Chcê tylko zwróciæ uwagê na cenê, jak¹ p³aci siê za bycie
stra¿nikiem dobra i z³a. Superbohaterowie nie istniej¹, bo homo est
animal sociale. Superbohater uwik³any w ¿ycie rodzinne dzia³a³by jak
stra¿ak zaprogramowany tylko na œci¹ganie kociaków z wysokiego
drzewa.

Z drugiej strony superbohater mo¿e byæ super, bo jest sam, bo
jak Clint Eastwood na ekranie, sam decyduje o przejrzystoœci zasad
moralnych, bo wie, co wyniknie z podjêtych przez niego decyzji.

I tu zaczynam siê gubiæ. I tu w³¹czam „Batmana”, „Hulka”,
„Spidermana”. I tu przenoszê siê do œwiata, w którym wszyscy i wszystko
jest zdefiniowane. W którym panuje porz¹dek jak w szafie z ciuchami
mojego brata. Do œwiata, w którym wiadomo, kto robi ba³agan, a kto
sprz¹ta.

Halloween a sprawa polska

Mateusz  Mas³owski

[...] Chcê zatrzasn¹æ drzwi, ale jest ju¿ za póŸno. Staje
przede mn¹ cz³owiek-przeœcierad³o w spodniach od dresu.
Towarzysz¹ mu: cz³ekopodobna istota, od stóp do g³ów
umorusana wêglem i nieudolna, miniaturowa kalka Gene'a
„Demona” Simmonsa z zespo³u KISS. Patrzê na tê kalkê
i przekonujê sam siebie, ¿e czarna farba na twarzy ch³opca to nie 
emulsja, tylko zwyk³a plakatówka. Nastoletni, polscy
halloweenowcy sk³adaj¹ usta do œpiewu. Myœlê sobie, ¿e do
Bo¿ego Narodzenia jeszcze dwa miesi¹ce, ale ch³opaki nie maj¹
takich dylematów. Wyci¹gaj¹ rêce i zaczynaj¹ œpiewaæ. Œpiewaæ
albo melorecytowaæ, w zale¿noœci od indywidualnej dyspozycji.
¯egnaj, Marku Knopflerze. Zastêpuje ciê polski Gene Simmons,
œpiewaj¹cy ni to kolêdê, ni to utwór hip-hopowy. Szukam
drobnych, bo bojê siê, ¿e zemdlejê.[...]

W œwiecie naszych bohaterów
Z wypiekami na twarzy wertujê pachn¹ce staroœci¹ komiksy Marvela, jednym okiem przegl¹dam Internet w poszukiwaniu bohaterów,

z którymi zetkn¹³em siê podczas dobranockowych seansów w latach '90. Po chwili zdajê sobie sprawê, ¿e bez „Se-Ma-Forowych” szaleñstw Bolka
i Lolka prosto z £odzi by³bym innym cz³owiekiem. Jednoczeœnie wiem, ¿e Lolek z moich czasów ró¿ni siê od Lolka mojego ojca. Patrzê na niego
przez pryzmat w³asnych, bardziej mi wspó³czesnych bohaterów, z którymi siê w pe³ni uto¿samiam. Zreszt¹ zawsze zapomina³em, który by³
Bolkiem, a który Lokiem, za to z identyfikacj¹ Batmana i Robina nigdy nie mia³em problemu. Bohaterowie zmieniaj¹ siê bezpowrotnie. Dla
jednych Superman bêdzie cudownym wspomnieniem z dzieciñstwa, dla innych zbyt idealnym kolesiem, biegaj¹cym w obciachowym kostiumie.

Bohaterowie czêsto powracaj¹ w nowej formie, przystosowanej do potrzeb wspó³czesnego odbiorcy. Czêsto zmieniaj¹ siê tylko maski,
kombinezony, imiona postaci – schematy, na których buduje siê bohatera i jego œwiat, pozostaj¹ takie same. I, co najwa¿niejsze: nikomu nie
przeszkadza, ¿e wiele kultowych ju¿ motywów, wystêpuj¹cych w horrorach Hitchcocka, to przeniesienie na wspó³czesne realia historii
o Czerwonym Kapturku. Przed œwiatem bohaterów nie da siê uciec, bo jest ju¿ mocno zakorzeniony w naszej œwiadomoœci.

O tym, ¿e œwiat fikcyjny nieustannie przenika do œwiata realnego, œwiadczy choæby fakt, ¿e Amerykanie uwa¿aj¹ za swojego bohatera
narodowego nie Ernesta Hemingwaya czy Baracka Obamê, ale Spider-Mana – postaæ komiksow¹! Zastanawiaj¹ce, ¿e nikomu nie trzeba
przedstawiaæ tej postaci, bo przeniknê³a tak g³êboko do kultury, ¿e konia z rzêdem dla tego, kto znajdzie w Stanach choæ jedn¹ osobê w wieku
miêdzy dziesi¹tym a trzydziestym rokiem ¿ycia, która o Cz³owieku Paj¹ku nigdy nie s³ysza³a.

Czy my Polacy mamy kogoœ podobnego? Czy mo¿e raczej od narodowo-komiksowej u³udy wolimy prawdziwych bohaterów z krwi
i koœci, takich jak Pi³sudski czy Wa³êsa? Subiektyw przeprowadzi³ ankietê, która pomog³a w odpowiedzeniu na pytanie: kto w Polsce wiedzie prym
wœród bohaterów bajkowych i komiksowych?

Micha³ Piszora
[...]

tekstów, które w ca³oœci pojawi³y siê na ³amach listopadowego
dwumiesiêcznika kulturalnego Subiektyw. Warto równie¿
zwróciæ uwagê na komiks Magdy Zwierzchowskiej i Mateusza
Mas³owskiego – pierwszy odcinek w ca³oœci tylko
w Subiektywie, który mo¿na znaleŸæ w Bibliotece Gminnej,
Gminnym Oœrodku Kultury, kiosku „Ruchu” w Rokietnicy,
Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, kawiarni U przyjació³
kawiarni Sól i pieprz, klubie Czytelnia oraz Collegium Maius
w Poznaniu.
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