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Drodzy Czytelnicy!
Kwiecień już prawie za nami. Wiosna w pełni. W maju czeka nas sporo dni 

wolnych, podczas których możemy np. zadbać o ogrody, możemy wybrać się na 
organizowane na naszym terenie imrezy majówkowe. Serdecznie zapraszam w 

imieniu organizatorów na tradycyjną „Rokietnicką Majówkę”, na zawody strażackie 
oraz na rajd rowerowy „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”. Czeka tam na 

Państwa sporo atrakcji i wspaniała zabawa. Szczegóły imprez w tym numerze. 

Oprócz tego znajdziecie Państwo w naszej gazecie nasiona słonecznika, które 
można zasadzić w ogrodzie. Niech gmina Rokietnica rozkwita słonecznikami. 

W tym numerze również wywiad z Wicemarszałkiem Senatu RP, ze Starostą 
Poznańskim. Zacęcam również do przeczytania historii strajku dzieci wrzesińskich 

oraz o sukcesie uczennicy Gimnazjum w Napachaniu w konkursie recytatorskim.

Zachęcam do lektury.

Magdalena Sołtysiak
redaktor naczelny
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

n a j w a ż n i e j s z e  t e l e f o n y
Nazwa instytucji Telefon  
Telefony alarmowe: 
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Policja

999
998
997

Urząd Gminy w Rokietnicy, ul Golęcińska 1 061-814-52-51 
Fax 061-814-
50-82

Rada Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1 061-896-06-33 
Przedszkole Samorządowe „Bajeczka” 061-814-54-21 
Zespół Szkół w Rokietnicy ul. Szkolna 3a 061-814-52-57 
Szkoła Podstawowa w Mrowinie 061-814-48-98 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  
w Napachaniu

061-814-52-74

Zespół Szkół im. J. Wł. Zamoyskich  
w Rokietnicy

061-814-50-27 

Sołectwo Rokietnica – J. Fudala 061-814-53-15
Sołectwo Krzyszkowo – R. Muszyński 061-814-52-41 
Sołectwo Żydowo-Rostworowo – G. Dworek 061-814-57-15 
Sołectwo Napachanie
Sołectwo Sobota-Bytkowo – M. Jakobsze 061-814-56-70 

Sołectwo Przybroda – M. Jujeczka 061-814-48-50
Sołectwo Mrowino – Cerekwica – R. Lubka 061-814-48-22
Sołectwo Kobylniki – H.Kiejnich 061-814-51-00 
Sołectwo  Starzyny-Rogierówko – A. Zimna 061-842-80-65 
Sołectwo Kiekrz-Pawłowice 061-814-57-14
 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 061-81-45-199 
 Poradnia Lekarza Rodzinnego „Familia” 061-848-20-02 

061-848-22-17
Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym 061-814-69-97 
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy 061-814-51-97 
Komendant Gminny OSP 0696-38-87-84 
OSP Napachanie 0512-27-88-89
OSP Mrowino 061-8144-814 
OSP Przybroda 0513-92-84-57
Pogotowie Energetyczne Szamotuły 061-292-82-20
Pogotowie Energetyczne Suchy Las 061-812-51-52
Pogotowie Gazowe Rozdzielnia Gazu 061-877-39-11
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  061-814-57-43 

fax 061-814-
58-38

Pogotowie wodno - kanalizacyjne 061-814-53-51
Państwowa Straż Rybacka   061-814-550-91
Zakład Usług Komunikacyjnych  ROKBUS 061-814-54-31 
Porady dla rolników Zdzisław Smól 0691-843-865
Gminny Ośrodek Kultury 061-814-51-71 
 Biblioteka Gminna 061-814-52-12 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Świetlica „Promyczki”

061-814-53-41 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy 
ul. Golęcińska 1

061-896-06-21

Urząd Pocztowy 061-818-08-19 
061-818-08-20 

Apteka Kierska ul. Kierska 2f, Kiekrz 061-842-80-56
Apteka Antidotum ul Pocztowa 7, Rokietnica 061-663-72-31
Apteka D. Derezińska,  
ul. Szamotulska 31, Rokietnica

061-814-51-70

Apteka „Rokietnicka”,  
ul. Szamotulska 5B, Rokietnica

061-663-64-60

Gabinety stomatologiczne, ul. Pocztowa 3 061-814-50-26
Stacja benzynowa Cerekwica 061-814-47-61
Stacja benzynowa Rokietnica 061-814-52-58

Potrzebuję sprzętu dla potrzebującej rodziny: pralki, lodówki,  
kuchenki gazowej względnie elektrycznej. Tel. 066-30-31-296.

Zadbajmy o ogrody. 
Posadźmy słoneczniki

„Między domem a pracą są małe 
zakamarki szczęścia: ptak, ogród, 
powitanie sąsiada, uśmiech dzie-
cka, kot wygrzewający się na 
słońcu. . .” 
Pam Brown

Pogoda jest idealna do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, a zwłaszcza w ogrodzie. Ogród to 
miejsce magiczne. To właśnie tam - z dala od codziennych problemów i obowiązków - znajdujemy ciszę i 
spokój. Zadbajmy o to, żeby wyglądał pięknie. Stwórzmy wyjątkowy klimat tego cudownego miejsca. Na-
sza gmina stanie się wtedy bardziej kolorowa, zadbana, piękniejsza i ciekawsza.
W ramach akcji „Słonecznik – uśmiech dla Rokietnicy” proponujemy Państwu upiększenie ogrodów po-
przez zasadzenie słoneczników. W tym numerze znajdą Państwo ciekawy artykuł na temat słoneczników 
oraz dodatek w postaci kilku ziaren słonecznika do nasadzenia w ogrodzie lub jego okolicy. Wykorzystaj-
my piękno słonecznika do ozdoby domu i ogrodu. Niech nasza gmina zakwitnie kolorami słońca, niech 
będzie powodem do radości i uśmiechu.
Ogród potrzebuje pielęgnacji, czasu i cierpliwości. 

Zadbajmy o nasze otoczenie.
ms
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Bartosz Derech 
Wójt gminy Rokietnica

Szanowni Państwo!
Rokrocznie wiosna budzi w nas 

pragnienie i zapał do dokonania w 
naszym życiu pozytywnych zmian. 
Dotyczy to poważnych planów ży-
ciowych, ale i wiąże się z chęcią wy-
kazania większej aktywności na wie-
lu płaszczyznach, które zaniedbaliśmy 
z powodu braku czasu czy zwyczaj-
nej apatii towarzyszącej zimowej po-
rze. Pierwszym tego symptomem jest 
rozpoczęcie pracy w ogrodach. I choć  
słońce, niestety na razie nas nie roz-
pieszcza to jednak z każdym jego cie-
płym promieniem Państwa posesje 
pięknieją zamieniając nasz gminny 
krajobraz w kolorowe pejzaże.

Pojawiają się także ciekawe inicja-
tywy, których coraz więcej w gminnym 
kalendarzu imprez. Cieszy mnie bar-
dzo fakt, że z takim zapałem i zaanga-
żowaniem włączacie się Państwo w ich 
organizację, wnosząc szereg pomysłów 
i konstruktywnych rozwiązań. 

Na początku roku zwróciliśmy 
się do Państwa o pomoc w organiza-

cji 90. rocznicy obchodów Powstania 
Wielkopolskiego. Muszę przyznać, że 
zaskoczyło mnie bogactwo zgłoszo-
nych propozycji. W Szkole Podstawo-
wej w Mrowinie ruszył już konkurs 
plastyczny. 11 maja 2008 odbędzie się 
rajd rowerowy, nad którym patronat 
objął Starosta Poznański, a medialnie 
Radio Merkury, przygotowujemy nie-
spodziankę w postaci wizyty grupy re-
konstrukcji historycznej „Wiarus” z 
Poznania, w Parafii w Cerkwicy orga-
nizowana jest pierwsza z całego cyklu 
patriotyczna wystawa, której otwarcie 
nastąpi 1 maja, uświetniając zbliżają-
ce się święto Konstytucji 3 Maja, zbie-
rane są pamiątki. Do końca roku, przy 
współpracy wszystkich pasjonatów hi-
storii począwszy od dzieci i młodzie-
ży poprzez osoby dorosłe i te, które 
zawieruchę dziejową naszego narodu 
noszą na swoich barkach, przyczynimy 
się wspólnie do tego, by idea pamięci o 
powstaniu i jego znaczeniu dla kształ-
tu granic odradzającego się państwa 

polskiego nie była martwą literą.
Rok 2008 to także rok poświęcony 

Zbigniewowi Herbertowi. Ciekawość 
świata autora Pana Cogito, jego ogląd 
poprzez próbę opisania łączących nas 
Europejczyków wspólnych wartości 
i tradycji oraz  oryginalność bogatej 
twórczości, jest niewątpliwą inspiracją 
do pochylenia się nad poezją. Zachętą 
do tego jest wspaniały sukces uczenni-
cy Gimnazjum w Napachaniu, Eweliny 
Szczechowiak, która w X Finale Powia-
towego Konkursu Recytatorskiego 

„Wiosenne Przebudzenie” zdoby-
ła pierwsze miejsce. Jestem przekona-
ny, że ruch recytatorski, który w ostat-
nich latach bardzo mocno rozwinął się 
na terenie naszej gminy nabierze jesz-
cze większego „wiatru w żagle”.

Pewnym novum, które zamierza-
my Państwu zaproponować w tym roku, 
to zmiana formuły obchodów „Dni Ro-
kietnicy”, które towarzyszą nam co roku 
we wrześniu. Pragniemy uczynić z nich 
gminne święto, wpisujące się w kalen-

darz cyklicznych imprez promujących 
zdrowy styl życia, nawiązujący do sta-
rej wielkopolskiej tradycji wspólnej bie-
siady ze straganami pełnymi swojskie-
go jadła i centralnie przygotowywanym 
wielkim garnkiem rumpuciu. „Rokiet-
nica Zaprasza Wielkopolan na rumpuć” 
to przedsięwzięcie, które przy Państwa 
wsparciu i pomocy pozwoli mile spę-
dzić czas, zaprzyjaźnić się ze sobą, po-
znać nowych sąsiadów, zaproponować 
własne pomysły. Myślę, że zaplanowa-
ne atrakcje, w tym i gwiazdorsko-arty-
styczne, których póki co nie chciałbym 
zdradzać pozwolą na przeżycie wspól-
nych niezapomnianych chwil.

To tylko garść propozycji kultu-
ralnych zaplanowanych na ten rok. 
Ich wspólną cechą jest dążność do zin-
tegrowania naszej rokietnickiej spo-
łeczności, oddania w Państwa ręce ini-
cjatywy przy tworzeniu ich kształtu, 
wyjście naprzeciw coraz bardziej wi-
docznej Państwa aktywności, za którą 
bardzo dziękuję.

Z a s ł y s z a n e 
na Radzie Gminy

Kochana Halu!

Niewiele czasu upłynęło od mojego 
ostatniego listu. Dlatego też nie napi-
szę dziś nic, co wiązałoby się ze mną 
i moją rodziną. Po prostu jak to mó-
wią „na zachodzie bez zmian”. Nato-
miast dużo wydarzyło się w tym cza-
sie w naszej gminie. A to za sprawą 
XX sesji Rady Gminy w Rokietnicy, 
która odbyła się w dniu 17 marca 
tego roku. Na tą sesję poszłam bez 
dodatkowej zachęty gdyż, jak wyni-
kało to z informacji na tablicy ogło-
szeń urzędu, radni uchwalać mieli 
nowe statuty dla gminy i wszystkich 
naszych sołectw. Tematem sesji mia-
ła też być debata dotycząca „perspek-
tywy pozyskiwania środków unij-
nych przez Gminę Rokietnica w 
latach 2007-2013”. Tyle się ostatnio 
nasłuchałam i naczytałam o tych 
środkach unijnych (i o tym jak to na-
sza władza nic nie robi w celu ich po-
zyskania), że byłam okropnie cieka-
wa, co na tej debacie o tym powiedzą. 
No, bo z tych ichnich artykułów i de-
klaracji wynikało, że te unijne pie-
niądze na ulicy leżą i tylko się schylić 
należy żeby je otrzymać. Na salę se-

syjną weszłam krótko przed godziną 
16-tą. Oczywiście od razu zauważy-
łam naszych stałych bywalców. No 
mówię Ci, pierwsze, co pomyślałam 
to, że znów będzie „jazda”. Zaczęło 
się bardzo sympatycznie. Jeszcze za-
nim pani Przewodnicząca  otwarła 
tą sesję wstał pan Wójt i w kilku go-
rących słowach podziękował panu 
Prezesowi Januszowi Filipiakowi 
za całokształt pracy i trud wniesio-
ny w rozwój naszego Rokietnickie-
go PUK-u. Były uściski, były kwiaty 
i pamiątkowy grawerton. Następnie 
pan Wójt przedstawił  nowo powoła-
nego prezesa tej gminnej spółki. Zo-
stał nim pan mgr inż. Krzysztof 
Krzysztofiak. Wiesz, ten nowy Pre-
zes przyszedł do nas rezygnując ze 
stanowiska z-cy Burmistrza gminy 
Sieraków. Wcześniej pełnił on różne 
funkcje samorządowe w tym dyrek-
tora gminnej spółki komunalnej, se-
kretarza gminy, zastępcy wójta i wój-
ta gminy Tarnowo Podgórne, oraz 
dyrektora ekonomicznego na lotni-

sku Ławica w Poznaniu. Pan 
Wójt poinformował też, że pan 
Janusz Filipiak nie odchodzi z 
naszej spółki, lecz pełnić będzie 
ważne funkcje zastępcy prezesa jako 
członek zarządu spółki. Powiem Ci, 
że bardzo się ucieszyłam, że pan Ja-
nusz zgodził się pozostać w naszej 
spółce. Przecież  to świetny facho-
wiec i taki życzliwy wszystkim czło-
wiek. Po tej małej uroczystości pani 
Przewodnicząca otworzyła kolejne 
posiedzenie Rady Gminy Rokietni-
ca. Z uśmiechem powitała koleżanki 
i kolegów radnych, władze wyko-
nawcze naszej gminy, zaproszonych 
gości no i oczywiście mieszkańców 
gminy. Następnie stwierdziła prawo-
mocność obrad i odczytała propono-
wany porządek tych obrad. Na zapy-
tanie pani Przewodniczącej o 
wniesienie ewentualnych poprawek, 
wstał radny Jerzy Gmerek i zapropo-
nował wprowadzenie pod obrady 
projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały z dnia 17.12.2007r., doty-

czącej ustalenia wysokości diet dla 
radnych. Z tego, co zaobserwowa-
łam to wzbudził tym małą kontro-
wersję, gdyż pani Przewodnicząca 
zarządziła na wniosek radnych 10-
cio minutową przerwę. Po przerwie i 
wznowieniu obrad Rada Gminy Ro-
kietnica przyjęła 10 głosami za przy 
2 głosach sprzeciwu i 1 wstrzymują-
cym się proponowaną zmianę po-
rządku obrad. Następnie Przewod-
nicząca oświadczyła, że uwagi do 
protokołu z poprzedniej sesji 
wniósł radny Sławomir Kieliszek i 
uwagi te zostały uwzględnione. 
Chodziło o to, że pan Arek (nasz 
przystojny protokolant) nie wpisał 
do protokołu, że pan mecenas Sowi-
sło w swojej wypowiedzi wskazał na 
młody wiek właściciela firmy Home 
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International. Tak prawdę mówiąc 
to, jeżeli pan Arek wpisywałby 
wszystko, co na sesji powiedziano 
(szczególnie po niektórych z tych se-
sji), taki protokół liczyłby z kilkaset 
stron! Przecież to nie scenopis sej-
mowy! Ale prawo jest prawem i uwa-
gę radnego przyjęto poprzez głoso-
wanie nad protokołem, 11-toma 
głosami za, przy 3 wstrzymujących 
się. Po tym głosowaniu przyszedł 
czas na to, co lubię najbardziej, czyli 
interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Sławomir Kieliszek złożył in-
terpelacje z żądaniem informacji na 
temat eksploatacji torfu w Obszarze 
Sobocko-Pawłowickiego Chronione-
go Krajobrazu i Natury 2000. Na-
stępnie pan Radny złożył interpela-
cje w sprawie złego stanu ulic 
przyległych do ulicy Kierskiej w Kie-
krzu. Ostatnia interpelacja pana rad-
nego Kieliszka dotyczyła usunięcia 
starego drzewa w Kiekrzu. Po panu 
Sławku interpelację w sprawie przy-
padków licznych omdleń i zasłab-
nięć w gimnazjum w Napachaniu 
złożył pan radny Zbigniew Mu-
szyński. Pani radna Jolanta Pankow-
ska złożyła interpelację w sprawie re-
alizacji w 2008 roku oświetlenia na 
ulicy Błękitnej w Rokietnicy, a pan 
radny Wojciech Mazurek interwe-
niował w sprawie problemów zwią-
zanych ze stanem stawu w Żydowie. 
Po złożeniu interpelacji pani radna 
Małgorzata Szymańska zwróciła się 
z zapytaniem o termin naprawy na-
wierzchni ulicy Łanowej w Rokietni-
cy. Po wyczerpaniu tego punktu ob-
rad, pani Przewodnicząca otworzyła 
debatę na temat pozyskiwania środ-
ków unijnych przez naszą gminę. 
Najpierw głos zabrał pan Wójt infor-
mując, że gmina nasza z dużym wy-
przedzeniem rozpoczęła przygoto-
wania do pozyskiwania środków 
unijnych. Zadanie to spoczywa prze-
de wszystkim na firmie EURO FI-
NANSE, z którą gmina ma podpisa-
ną stosowną umowę. Głos zabrał pan 
doktor Andrzej Przepióra-prezes fir-
my, współpracujący z agendami mię-
dzynarodowymi i rządowymi w kra-
ju i poza jego granicami. Z tego, co 
pan Prezes powiedział wynika, że 
budżet unijny na lata 2007-2013 jest 
największym budżetem, jaki Polska 
ma do dyspozycji a jednocześnie 
ostatnim tak znaczącym gdyż do 
Unii dołączą nowe kraje i nasz kraj 
już nie będzie traktowany prioryte-
towo. Wymienił też trzy podstawo-
we programy, z których może sko-
rzystać nasza gmina. Są to: 
Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny - finansujący budowę 
dróg, kanalizacji oraz szkół, do któ-
rego gmina złożyła lub składa wnio-
ski o współfinansowanie budowy 
ulicy Poznańskiej i ulicy Trakt Na-
poleoński w Rokietnicy, oraz współ-
finansowanie kanalizacji w miejsco-
wościach Mrowino i Napachanie i 

budowy budynku gimnazjum w Ro-
kietnicy; Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – obejmujący „odno-
wę wsi” a więc środki na rekreacje, 
turystykę i kulturę, o które to środ-
ki gmina nasza składa wniosek na 
budowę parku w Rokietnicy; Stowa-
rzyszenie LEADER – skąd otrzymać 
można środki na sfinansowanie pro-
jektów związanych z rozwojem ob-
szarów wiejskich. Stowarzyszenie to, 
w którym prezesem wybrany został 
pan Janusz Filipiak  jest już w trakcie 
rejestracji, a zawiązane zostało przez 
gminę Rokietnica (z inicjatywy na-
szego pana Wójta) wraz z gminą 
Kaźmierz, Szamotuły i Tarnowo 
Podgórne. Pytania w kwestii możli-
wości pozyskiwania funduszy, zada-
wali radni Ryszard Lubka i radna El-
żbieta Brzeźniak - w trosce o 
działanie warsztatów terapii zajęcio-
wej dla osób niepełnosprawnych w 
naszej gminie. Uzyskali Oni infor-
macje, że możliwość ubiegania się o 
dofinansowanie istnieje, ale do kwo-
ty 25 tys. złotych. Pan radny Woj-
ciech Mazurek kierując się interesem 
mieszkańców oczekujących na gazy-
fikacje, zapytał o możliwość pozy-
skania środków na to zadanie. Nie-
stety z funduszy unijnych nie można 
otrzymać środków, co z pewnością 
zasmuciło nas wszystkich. Pani rad-
na Sylwia Kiejnich  zapytała o zale-
gające dopłaty dla rolników. Z wy-
jaśnień pana doktora Przepióry 
wynika, że wobec planowanej reduk-
cji dopłat do produkcji buraków cu-
krowych z wypłatą zaległych świad-
czeń należy zaczekać na decyzje 
Ministra Rolnictwa. Pan prezes Fili-
piak poinformował zebranych, że 
zgodnie z wyliczeniami do rozdys-
ponowania w ramach programu Le-
ader będzie nie mniej niż 55 tysięcy 
złotych rocznie na gminę. Radny 
Zbigniew Muszyński spytał czy ist-
nieje możliwość współfinansowania 
remontu świetlicy w Krzyszkowie, i 
otrzymał pozytywną odpowiedź od 
pana prezesa Przepióry. Podsumo-
wując debatę pan doktor Przepiór 
oświadczył, że w jego ocenie per-
spektywy pozyskania środków 
unijnych dla naszej gminy są bar-
dzo dobre, a przygotowanie logi-
styczne do ich pozyskania ze strony 
urzędu gminy znakomite. Bo widzisz 
kochana to z tymi funduszami unij-
nymi nie jest tak jak wszyscy wkoło 
mówią. Żeby je pozyskać wykonać 
należy olbrzymią pracę „papierko-
wą” i posiadać własne środki (w peł-
nej wartości projektu) na jego reali-
zację. Jaki to jest wysiłek dla naszej 
gminy, to nie trudno sobie wyobra-
zić. Przy tym dopełnienie wszyst-
kich obowiązków nie zawsze skutku-
je otrzymaniem tych funduszy! 
Przekonaliśmy się o tym wszyscy, 
kiedy gminie nie przyznano fundu-
szy z wniosku do programu Norwe-
skiego, w celu budowy kanalizacji w 

Napachaniu, Mrowinie i Cerekwicy 
(uznano, że gmina ma dobrze rozbu-
dowaną sieć kanalizacyjną i jest za 
bogata w stosunku do innych gmin 
w Polsce). Po zakończeniu debaty 
przystąpiono do rozpatrywania 
projektów uchwał. Po burzliwej dys-
kusji przyjęto nowelizację statutu 
gminy Rokietnica. Statuty opraco-
wywała specjalnie do tego celu po-
wołana komisja ze składu Rady Gmi-
ny, pod kierownictwem radnego 
Jerzego Gmerka. Po konsultacjach z 
mieszkańcami gminy i panem Wój-
tem powstały projekty przedłożone 
do dyskusji i uchwalenia przez Radę. 
Za dużo byłoby mówić o wprowa-
dzonych do statutu zmianach. Znaj-
dziesz teksty w BIP-ie naszej gminy. 
Za przyjęciem noweli statutu gminy 
głosowało 9 radnych, przeciw był 
pan radny Jerzy Gmerek i pan radny 
Kieliszek. Od głosu wstrzymało się 
troje radnych. Z kolei przystąpiono 
do dyskusji i uchwalania statutów 
wszystkich naszych sołectw. Prak-
tycznie treść tych statutów nie różni 
się od siebie. Po przegłosowaniu 
wniesionych przez radnych na sesji 
poprawek, statuty wszystkich so-
łectw zostały uchwalone jednogłoś-
nie. Jak to czytasz, moja droga, to 
słowa moje nie oddają burzliwości 
przebiegu dyskusji nad treścią statu-
tów. Była ona naprawdę duża, o czym 
świadczą aż dwie przerwy w obra-
dach zarządzane przez panią Prze-
wodniczącą (a widzisz mój nos mnie 
nigdy nie zawodzi). Mnie to jednak 
nie gorszyło gdyż wysoka tempera-
tura tej dyskusji świadczyła o wadze 
problemu, jakim jest stanowienie 
dobrego prawa lokalnego dla spo-
łeczności gminy. Po uchwaleniu sta-
tutów radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii”. Trzynasto-
ma głosami za przy jednej osobie 
niebiorącej udziału w głosowaniu ( 
radny Zbigniew Muszyński zgodnie 
z przepisami prawa nie mógł brać 
udziału w głosowaniu gdyż to on 
zbywał swoją ziemię na poszerzenie 
drogi w Mrowinie za kwotę 1,00 PLN 
plus VAT), Rada podjęła uchwałę o 
nabyciu nieruchomości we wsi Mro-
wino. Następnie 12 głosami za przy 2 
głosach wstrzymujących się, Rada 
podjęła uchwałę w sprawie „zmian w 
budżecie Gminy Rokietnica na rok 
2008”. Za przyjęciem kolejnej uchwa-
ły w sprawie „podwyższenia kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ro-
kietnicy i zmianie w akcie założyciel-
skim spółki” głosowało 11 radnych. 
Od głosu wstrzymało się 2 radnych 
(radny Sławomir Kieliszek opuścił 
salę i nie był obecny podczas głoso-
wania). Podczas dyskusji nad zapisa-
mi tej uchwały pan Wójt oficjalnie 
zdementował informację jednego z 
radnych jakoby nasz PUK miał być 

wchłonięty przez AQUANET. Jak 
To sformułował pan Wójt „mowa 
jest o dalszym rozwoju Przedsiębior-
stwa, a nie o przystąpieniu do AQUA-
NET”, i słusznie! Na końcu radni 11 
głosami za, przy jednym przeciw 
(radny Wojciech Mazurek) i dwoma 
wstrzymującymi się (radna Elżbieta 
Brzeźniak i radna Małgorzata Szy-
mańska), podjęli uchwałę w sprawie 
„zmiany uchwały z dnia 17.12.2007r. 
dotyczącej wysokości diet dla rad-
nych”. Zmiana w tej uchwale polega-
ła na tym, że ci członkowie Komisji 
Rewizyjnej, którzy zasiadają w innej 
komisji Rady Gminy są obecnie zo-
bowiązani pod groźbą potrącenia 
diety tylko do obecności na każdym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Dotychczas musieli Oni uczestni-
czyć we wszystkich posiedzeniach 
Komisji Rady Gminy, do których się 
zapisali, gdyż inaczej straciliby sporą 
część swojej diety. Później jeszcze 
radni 12 głosami za przy 2 wstrzy-
mujących się (pani radna Sylwia 
Kiejnach i pani radna Jolanta Pan-
kowska) przyjęli opinie w sprawie 
podziału działki nr 208 w Rokietni-
cy. Wiesz Halu chodzi tu o podział 
nieruchomości Ośrodka Zdrowia w 
Rokietnicy. Podział ten umożliwi 
rozdzielenie, a następnie sprzedanie 
lekarzom budynków Ośrodka, dzię-
ki czemu po ich wyremontowaniu i 
dostosowaniu do wymogów unij-
nych przez nowych ( a właściwie do-
tychczasowych użytkowników) 
właścicieli, nasi lekarze i stomatolog 
będą mogli rozszerzyć swoja ofertę 
pomocy medycznej dla naszych 
mieszkańców. Na tym głosowania 
zakończono. Pan Wójt i pani Prze-
wodnicząca złożyli informacje ze 
swoich prac w okresie międzysesyj-
nym. Pan Wójt udzielił też odpowie-
dzi na niektóre pytania i interpelacje 
radnych a co do pozostałych obiecał 
odpowiedzieć w ustawowym termi-
nie. Pani radna Małgorzata Szymań-
ska poinformowała wszystkich obec-
nych o akcji „słonecznik”, a pani 
dyrektor Danuta Dymaczewska w 
kilku zdaniach ustosunkowała się do 
interpelacji radnego Zbigniewa Mu-
szyńskiego. Pani Przewodnicząca 
udzieliła też głosu naszemu miesz-
kańcowi, panu Wojciechowi Adam-
czykowi, który powiedział, że doszło 
do nieprawidłowości w trakcie gło-
sowania nad zmianami w statucie. Z 
wypowiedzią tą nie zgodził się pan 
mecenas Zenon Kołaczyński, który 
dla wykazania prawidłowości prze-
biegu glosowania odczytał stosowny 
zapis zawarty w statucie. Zapis, któ-
ry reguluje tą kwestię. Obrady za-
kończono o godzinie 19,50 (uff, pra-
wie trzy godziny!), a ja kończę mój 
list do Ciebie, gdyż jego pisanie z 
przerwami (tak jak na sesji) zabrało 
mi również niewiele mniej czasu. 
Pozdrawiam,

Leokadia
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Choć od kilku już lat funkcjonujemy w ra-
mach Unii Europejskiej, to jednak polscy rol-
nicy w dalszym ciągu nie mają takiego wspar-
cia, jak rolnicy z krajów „piętnastki”. Dotyczy 
to zarówno poziomu dopłat bezpośrednich 
do gruntów rolnych, jak i możliwości korzy-
stania z innych elementów wspólnej polity-
ki rolnej. Istniejące przepisy są często nieade-
kwatne do realiów prowadzenia działalności 
rolniczej. Nakładają bowiem na producen-
tów żywności sztuczne obostrzenia i normy, 
mające w istocie na celu pełne urynkowie-
nie produkcji i konieczność zmierzenia się na 
rynku z dotowanym rolnictwem zachodnio-
europejskim. Prowadzenia działalności rol-
niczej nie ułatwiają także skomplikowane 
procedury dostępu do kredytów preferencyj-
nych, uruchamianych z dużym opóźnieniem, 
często w okresie ich kompletnej nieprzydat-
ności biorąc pod uwagę cykl produkcji rolnej 
oraz wdrażanie z ponad rocznym opóźnie-
niem programów wsparcia z Unii Europej-
skiej. Terminowość wpływu dopłat 
bezpośrednich czy finansowania pod-
pisanych umów w ramach realizowa-
nych programów, pozostawia także 
wiele do życzenia. Jednak tym, co rol-
ników prowadzących od pokoleń ro-
dzinne gospodarstwa rolne zmusza do 
podejmowania decyzji o zaprzestaniu 
działalności, są przede wszystkim la-
winowo rosnące ceny ziemi zwłaszcza 
w pobliżu aglomeracji miejskich. 

Tym bardziej cenne i godne podziwu 
są wszelkie działania zmierzające do 
sprofilowania gospodarstw rolnych 
oraz  ich dostosowania do zaspokoje-
nia potrzeb ludności szukającej na wsi 
warunków do spędzenia wolnego cza-
su w zgodzie z naturą i poszukującej 
zdrowej żywności. Państwo Barbara 
i Maciej Kortusowie od lat prowadzą 
w Rokietnicy gospodarstwo agrotu-

rystyczne. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się organizowane przez nich imprezy plene-
rowe (majówki, poranek na wsi, święto pie-
czonego ziemniaka), podczas których istnie-
je możliwość skorzystania z jazdy konnej na 
kucykach czy zapoznania się  z hodowlą zwie-
rząt, co szczególnie cieszy dzieci. Jak mówi 
Pan Maciej „szansą dla małych rodzinnych 
siedlisk jest w dzisiejszych czasach wytwa-
rzanie wyrobów tradycyjnych. Oparte na 
starych recepturach i zasadach produk-
cji zdrowej żywności wędliny, sery, masło, 
przetwory owocowo-warzywne, pieczywo 
znajdują bowiem coraz więcej nabywców.”
Państwo Kortusowie przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego i Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego uzyskali wpis do 
ogólnopolskiej „Listy Produktów Trady-
cyjnych”. Wytwarzana w go-
spodarstwie, zgodnie z przed-
wojenną recepturą dziadka 
Pana Macieja - mistrza rzeźni-

ckiego, kiełbasa „jałowcowa rokietnicka” 
odwiedziła już wiele wystaw krajowych i za-
granicznych zachwycając niepowtarzalnym 
smakiem i aromatem.
Wszechstronna działalność Państwa Kortu-
sów, która niedawno została wzbogacona za-
łożeniem i prowadzeniem stada zachowaw-
czego owcy wielkopolskiej jest szeroko znana 
i doceniana. Pan Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Marek Woźniak, 15 mar-
ca wyróżnił Pana Macieja za aktywną dzia-
łalność na rzecz promocji wielkopolskiej 
żywności tradycyjnej. Niewątpliwym suk-
cesem i powodem do zadowolenia jest no-
minacja do finału organizowanego już po 
raz  czternasty Ogólnopolskiego konkur-
su „Rolnik – Farmer Roku”. Znalezienie się 
w gronie producentów rolnych (z Wielkopol-
ski trzech), wyróżnionych za „pomysłowość, 
inicjatywę i rozumne działanie w dziedzinie 
dostosowywania swojego warsztatu pracy do 
zmieniającego się rynku i nowych realiów, 
szczególnie po przystąpieniu naszego kraju 
do UE” jest dowodem, że wybrana przez Pań-
stwa Kortusów alternatywna droga rozwoju 
gospodarstwa rolnego może stać się źródłem 
sukcesu, zadowolenia i wielkiej satysfakcji.

Danuta Potrawiak

Państwo Kortusowie z Rokietnicy finalistami XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik -  Farmer Roku”

Razem raźniej
Z wielką radością pragniemy 
Państwa poinformować, że 4 
kwietnia na terenie naszej Gmi-
ny odbyło się spotkanie zało-
życielskie stowarzyszenia pod 
nazwą: Rokietnickie Stowarzy-
szenie Pomocy Potrzebującym 
„Z GŁĘBI SERC”. Celem Sto-
warzyszenia będzie świadczenie 
pomocy zamieszkałym na tere-
nie gminy Rokietnica dzieciom i 
osobom dorosłym, a w szczegól-
ności: ubogim, samotnym, po-

szkodowanym przez los, chorym 
i w podeszłym wieku, dzieciom 
z rodzin wielodzietnych, niepeł-
nosprawnym, szczególnie uzdol-
nionym, zasłużonym dla spo-
łeczności lokalnej i społeczności 
międzynarodowej oraz wszyst-
kim osobom potrzebującym po-
mocy z terenu gminy Rokietnica. 
Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do pracy i pomo-
cy w naszym Stowarzyszeniu, 
bowiem tylko z pomocą silnych 
można dopomóc słabym.

Małgorzata Szymańska
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Razem = więcej, szybciej i taniej
Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich przez dwa dni 
prezentowały się gminy powiatu poznańskiego. Były też wykłady, 
prelekcje i panele dyskusyjne. Wszystko w ramach pierwszego Forum 
Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej. Swoje stoisko miała rów-
nież Gmina Rokietnica.
Forum Gospodarcze miało służyć przede wszystkim wspólnej promo-
cji gmin. Na stoiskach samorządy prezentowały swoje oferty inwesty-
cyjne. Przedsiębiorcy w jednym miejscu mogli zapoznać się i zapy-
tać o wszystkie szczegóły związane z terenami pod inwestycje. Mogli 
zobaczyć plany, a czasami nawet zdjęcia działek przeznaczonych na 
sprzedaż. 
Zainteresowanie było duże. Nasze stoisko przez te dwa dni odwiedzi-
ło sporo osób. Najczęściej pytano o możliwość wybudowania domu 
lub kupienia mieszkania. Przedsiębiorców interesował przebieg tra-
sy S-11.  
Nasze stoisko odwiedzili również wójtowie i samorządowcy z innych 
gmin. Przyszedł również Starosta Poznański Jan Grabkowski – przy 
tej okazji udało nam się zadać kilka krótkich pytań odnośnie Aglome-
racji Poznańskiej.

Jak Pan ocenia I Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznańskiej?
Bardzo pozytywnie. Chociaż jak coś organizuje się po raz pierwszy to 
jest doza niepewności. Ale skoro mamy się promować to musimy wy-
chodzić na zewnątrz. Musimy spotykać się nie tylko ze sobą, ale też z 
przedsiębiorcami i inwestorami.

Jeszcze będą organizowane takie spotkania?
Oczywiście będą organizowane posiedzenia Rady Aglomeracji, a Fo-

rum Aglomeracji stanie się imprezą cykliczną. Będziemy pokazywać, 
że jesteśmy otwarci na inwestorów, że potrafimy ich sprawnie i profe-
sjonalnie przyjąć.

Jakie szanse daje samorządom Aglomeracja?
17 gmin, Poznań i Powiat Poznański tworzą Aglomerację. Chcemy 
wspólnie wykorzystać szanse rozwoju gospodarczego oraz wejścia 
do Unii Europejskiej. Mamy wspaniałe walory pod inwestycje, ale 
nie tylko. Mamy piękne lasy jeziora, gdzie biznes może odpoczywać. 
Mamy świetne położenie w połowie drogi między Warszawą, a Berli-
nem, przy trasie kolejowej Pekin - Paryż. Powiem krótko – można tu 
pięknie mieszkać i dobrze zarabiać.

 Najbliższe plany Aglomeracji?
Oczywiście wspólna polityka od-
padowa, budowa spalarni odpa-
dów. Potrzebne jest schronisko 
dla psów, wspólny bilet. Musi-
my zastanowić się jak sprowa-
dzać pracowników, bo mamy bar-
dzo niskie bezrobocie i po prostu 
brakuje rąk do pracy. Do tego waż-
na jest wspólna promocja i przede 
wszystkim stworzenie marki dla 
całej Aglomeracji Poznańskiej. 

Rozmawiała Magdalena Sołtysiak

U św. Faustyny
Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: Pragnę, 
aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 
Świętem Miłosierdzia Bożego. Kto tego dnia 
przystąpi do spowiedzi i komunii św. dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar.

W tym roku mija 80 rocznica poby-
tu sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Kiekrzu. Je-
sienią obchodzić będziemy także 70-tą 
rocznicę śmierci św. Siostry Faustyny, 
która przez 3 miesiące przebywała w 
kierskim klasztorze. Tutaj, nad Małym 
Jeziorem Kierskim miało miejsce obja-
wienie Pana Jezusa. 
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, któ-
ra w tym roku przypadła 30 marca, ks. 
Biskup Grzegorz Balcerek sprawował 
w kaplicy kierskiego Zgromadzenia uroczy-
stą Mszę Świętą. Oprawę muzyczną zapew-
niła Orkiestra Zamku Rydzyńskiego a licz-
nie zgromadzeni wierni wypełnili kaplicę jak 
i przyklasztorny plac.

Pamiętajmy o tym, o czym przypomniał nam 
Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc: Niech te pro-
ste słowa „JEZU UFAM TOBIE” będą dla ludz-
kich serc wciąż jasnym wskaźnikiem drogi.

Kamila Marcinkowska
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Zdrowie – najlepszy 
prezent na Dzień Matki
Pod takim tytułem odbędzie się kolejne spot-
kanie poświęcone zdrowemu stylowi życia.

Zgodnie z danymi statystycznymi co czwar-
ty Polak zachoruje w ciągu życia na nowo-
twór, co piąty umrze. Podczas gdy zgodnie z 
opinią Komisji Ekspertów Unii Europejskiej 
przynajmniej 1/3 zachorowań na nowotwo-
ry można uniknąć poprzez właściwy styl ży-
cia. Dlatego też na zaproszenie Komitetu Or-
ganizacyjnego Wybierz Zdrowie działającego 
w gminie Rokietnica we współpracy z Przy-

chodnią Lekarzy Rodzinnych w Rokietnicy, 
specjaliści z Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii opowiedzą Państwu jak zdrowo 
żyć, by nie zachorować na raka. Będą chcie-
li również zachęcić Państwa do zgłaszania 
się na badania profilaktyczne, gdyż w dzisiej-
szych czasach onkolodzy potrafią skutecz-
nie leczyć większość nowotworów – musi być 
spełniony tylko jeden warunek – nowotwór 
musi być wykryty we wczesnym stadium za-
awansowania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych na spotkanie w Dzień Matki, tj. po-
niedziałek 26.05.2008 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Szkolnej 3a w 
Rokietnicy

Plan spotkania:
 18:00-18:45 – zalecenia Europejskiego Ko-

deksu Walki z Rakiem (przedstawią pra-
cownicy Biura Programu Prewencji Pier-
wotnej)

 18:45-19:30 – zalecenia Programu Profi-
laktyki Raka Piersi wraz z nauką samo-
badania piersi (przedstawią specjaliści z 
Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego 
Populacyjny Program Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi). 

UWAGA: Wszyscy uczestnicy otrzymają 
drobny upominek oraz materiały informa-
cyjne. Każdego gościa częstować będziemy 
kawą i herbatą oraz zdrową żywnością.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
Elżbieta Brzeźniak

lek.med. Jolanta Dańczak

Nowoczesne, zamożne społeczeństwo charak-
teryzuje się między innymi wysokim odset-
kiem ludzi w wieku podeszłym. Coraz więk-
szy dobrobyt, wszechstronna opieka lekarska, 
świadomość dbałości o własne zdrowie zaowo-
cowały zwiększoną długością życia. W krajach 
o ponad przeciętnym standardzie zamożności 
statystyczna długość życia kobiet wynosi ok. 80 
lat, mężczyzn ok. 74 - 76 lat. W Polsce jeszcze w 
późnych latach 90 - tych średnia długość życia 
mężczyzn wynosiła zaledwie 68 lat! Posługu-
jąc się językiem statystyki, to przeciętny męż-
czyzna - Polak zdołał odebrać zaledwie niewie-
le ponad 30 emerytur, na które ciężko pracował 
nieraz i 45 lat.
Powołując się na aktualne dane G.U.S. przecięt-
ny Polak żyje dziś ok. 72 lat, Polka zaś ok. 78 
lat. Te niewątpliwie optymistyczne dane suge-
rują, że już w niedługim przedziale czasowym 
dogonimy kraje Europy Zachodniej i dołączy-
my do tej elitarnej grupy społeczeństw długo 
żyjących.
W ontogenetycznym rozwoju człowieka proces 
starzenia się występuje w całym jego okresie. 
Zmiany starcze, widoczne wyraźniej w ostat-
nich okresach rozwojowych są wynikiem prze-
wagi procesów niszczenia (katabolizmu) nad 
procesami odnowy (anabolizmu). Jednak nie 
wszyscy starzeją się jednakowo. O szybkości 
postępowania zespołu geriatrycznego decydu-
je wiele czynników jak: tryb życia w młodości, 
charakter wykonywanej pracy, umiejętność ra-
dzenia sobie w sytuacjach stresowych, nałogi, 
dbałość o własne zdrowie. Aktywność ruchowa 
skutecznie opóźnia procesy starzenia.
Typowymi przykładami zespołu geriatrycz-
nego są: osłabienie pamięci, kłopoty ruchowe 
(bóle stawowe, kręgosłupa) osłabienie zmysłów 
wzroku, słuchu, powonienia. Dodatkowo poja-
wiają się choroby niedokrwienne, otyłość i bez-
pośrednio z nią związana cukrzyca, zwyrod-
nienia układu kostnego i całego układu ruchu, 
osteoporoza.
Okres starzenia dzieli się na :
1.   okres przedstarczy . . . . . . . . . . 50-60 lat

2.   starość wczesna  . . . . . . . . . . . . 65 - 74 lat
3.   późna starość  . . . . . . . . . . . . . . 75-84 łat
4.   sędziwość. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 lat.
Wymienione okresy starości, według najnow-
szej wiedzy fizjologów i antropologów możemy 
skutecznie opóźnić, niestety nie zatrzymać. Jak 
z badań wynika -pierwszym sygnałem starze-
nia się to spadek sprawności fizycznej i bezpo-
średnio z tym związane zmiany w układzie ru-
chu. Ci aktywni, co dużo ruszają się, spacerują, 
jeżdżą rowerem, pływają, uprawiają gimnasty-
kę wyglądają młodziej i później się starzeją.
Przechodzący na emeryturę nieraz z niecierpli-
wością czekają na tę chwilę. Nareszcie nie będą 
musieli pracować, będą robić to, co zechcą a naj-
częściej nic. A to poważny błąd. Po zachłyśnię-
ciu się wolnością po jakimś czasie sami zaczy-
nają się „dołować”. Zaczynają się czuć jak ten 

Murzyn, co swoje zrobił i musiał odejść. Czu-
ją się niepotrzebni. Zamknięci w czterech ścia-
nach z nudów siedząc przed telewizorem, nie 
zdają sobie sprawy, że przyspieszaj ą naukowo 
określone etapy starzenia o kilka a nawet kil-
kanaście lat.
Błogi bezruch powoduje zaniki masy mięśnio-
wej. Zwykłe chodzenie staje się z czasem wręcz 
niemożliwe. Czy taki człowiek może powrócić 
do takiej sprawności, by mógł znów swobodnie 
spacerować, jeździć na rowerze, pływać? Oczy-
wiście, że tak i powinien. Pierwszy krok to opuś-
cić swój wygodny fotel, telewizor włączać tylko 
w razie potrzeby i koniecznie wyjść z domu. Do-
kąd? Na terenie Gminy Rokietnica działa wie-
le organizacji i stowarzyszeń otwartych dla lu-
dzi starszych wymienię tylko: Koło Gospodyń 

Wiejskich w Żydowie, Klub Kobiet Aktyw-
nych w Rokietnicy, Klub Twórczych i Aktyw-
nych „Absens Carens” w Mrowinie, Z.B.O.W i 
D., Stowarzyszenie Klub Seniora w Cerekwicy, 
Gminny Ośrodek Kultury. Warto tam zajrzeć, a 
nuż okaże się, że tam jest nasze miejsce? War-
to, naprawdę warto zajrzeć też do biblioteki. Ta 
w Rokietnicy zaprasza do korzystania od ponie-
działku do piątku. Z informacji uzyskanych od 
pani Teresy Wieczorek - kierowniczki tej biblio-
teki wynika, że łącznie z punktami filialnymi 
w Mrowinie i Cerekwicy jest do przeczytania 
ponad 4100 pozycji książkowych. Fachowa zaś 
obsługa doradzi każdemu wybór odpowiedniej 
lektury. Na dziś z usług bibliotecznych korzysta 
ponad 110 emerytów i rencistów. To dużo, lecz 
to tylko niewiele ponad 10% ogółu ludzi star-
szych zamieszkujących naszą Gminę.
Gmina Rokietnica niebawem przekroczy licz-
bę 10 tysięcy mieszkańców. Według szacun-
kowych danych pozyskanych z Urzędu Gminy 
- około 10% to ludzie starsi. Te 10% to około ty-
siąc osób starszych, wiele z nich zagubionych, 
czekających na wyciągniętą do nich rękę, na 
propozycję spędzenia czasu z pożytkiem dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego na wyrwa-
nie ich z tych zaklętych czterech ścian.

Każdy okres w życiu jest jedyny, niepowtarzal-
ny, piękny. Jesień życia, tak jak i ta w przyro-
dzie może być powabna i urzekająca. Zależy to 
od Was. Trzeba koniecznie zabrać się za siebie. 
Spacery, rowerek, pływanie, gimnastyka, ta-
niec, czyli ruch minimum 2-3 razy w tygodniu 
spowodują, że żadne tabletki nie będą już nam 
potrzebne. Poczujecie się młodziej, a zaoszczę-
dzone na lekach pieniądze przeznaczcie choćby 
na wycieczki.
Jesień życia może być i jest piękna, jednak eme-
ryci powszechnie narzekają na brak czasu! Ży-
czę drodzy emeryci, by i Warn tego czasu też 
brakowało. Narzekajcie, ale na brak czasu, bę-
dziecie dłużej żyć.

adeck

Na zdrowie

Jesień życia
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Słonecznik – uśmiech 
dla Rokietnicy

Kwiaty słońca
Słoneczniki kojarzą nam się po-
dobnie jak malwy i ostróżki z 
dawnymi ogrodami wiejskimi. 
W ostatnich latach wciąż rośnie 
zainteresowanie słonecz nikiem 
jako rośliną użytkową i dekora-
cyjną. Na giełdach holenderskich 
jest to jeden z popularniejszych 
gatunków na kwiat cięty, upra-
wiany również pod osłonami. 
Obecnie coraz chętniej stosowa-
ny jest w ogrodach. Ma również 
szerokie zastosowanie jako rośli-
na oleista, paszowa oraz w kos-
metyce. 
Słonecznik pochodzi z Amery-
ki, gdzie naturalnie występuje 
na obszarze między północnym 
Meksykiem a południową Kana-
dą. Wykorzystywały go już przed 
3000 lat ludy indiańskie, z cza-
sem wszedł do uprawy jako ga-
tunek uprawiany na ziarno oraz 
roślina lecznicza. Był rośliną 
świętą, atrybutem słońca i boga  
słońca. Podczas świąt religijnych  
w Peru noszono wieńce i bukiety 
ze słonecznika, a także biżuterię 
w kształcie jego kwiatostanów. 
Europejczycy zdobywając Nowy 
Świat utracili niestety wiedzę In-
dian na temat jego użytkowania. 
,,Iindiański złoty kwiat”, ,,korona 
słońca” wprowadzony w 1569 do 

Hiszpanii stał się początkowo ro-
śliną dekoracyjną. W XVII wie-
ku zaczęto używać ziarna jako 
dodatku przy pieczeniu chleba, 
a palone stanowiło namiastkę 
kawy. Dopiero w XIX wieku za-
częto wyciskać z ziaren olej. 
Słoneczniki – Helianthus nale-
żą do rodziny astrowatych Aste-
raceae. Łacińska nazwa rodzaju 
wywodzi się z języka greckiego; 
helios oznacza słońce, a anthos 
– kwiat. Źródła nazwy należy 
doszukiwać się w przypo-
minających słoneczną 
tarczę kwiatostanach 
oraz w ich ruchu 
ku słońcu. 
Obecnie w 
uprawie znaj-
dują się sło-
neczniki jedno-
roczne i gatunki 
bylinowe. He-
lianthus annus 
słonecznik zwyczaj-
ny należy do gatunków jed-
norocznych. Charakteryzuje się 
wysokością od 2 do 3,5 m. Kwia-
tostan, nazywany koszyczkiem, 
osiąga średnicę nawet ponad 50 
cm i zaliczany jest do najwięk-
szych wśród kwiatów jednorocz-
nych. Odmiany wyhodowane dla 
potrzeb ogrodnictwa i florysty-
ki różnią się między sobą wyso-
kością, siłą wzrostu oraz barwą 
kwiatostanów. Skala barw obej-
muje szeroką gamę odcieni żółte-

go, pomarańczowego oraz brązy. 
Okres kwitnienia przypada na li-
piec do września. W ogrodach 
najczęściej tworzymy ze słonecz-
nika duże grupy lub wprowadza-
my go pojedynczo na tle innych 
roślin. Niższe odmiany nadają się 
również do uprawy w pojemni-
kach i doniczkach, a więc może-
my wprowadzić je np. na tarasach 
i balkonach. Bardzo popularne 
są na kwiat cięty, wspaniale wy-
glądają w letnich kompozycjach. 

Słoneczniki ścinamy, gdy po-
nad 50% kwiatów rurko-

wych wypełniających 
środek kwiatostanu 

jest rozkwitnięte. 
Po ścięciu usuwa-

my z łodygi liście 
i wstawiamy do 
wody tempe-

raturze 25ºC, co 
wpływa korzystnie 

na trwałość kwiatów, 
są dekoracyjne ok. 8-

10 dni. Słonecznik jest również 
rośliną miododajną.
Do uprawy słonecznika wybie-
ramy stanowisko słoneczne, 
osłonięte od wiatru. Wymagają 
dużej ilości składników pokar-
mowych, a więc gleby żyznej, do-
brze nawiezionej i średniowilgot-
nej. Wysiewamy najczęściej na 
miejsce stałe w drugiej połowie 
kwietnia (gdy minie zagrożenie 
przymrozkami) lub w maju. Na-
siona umieszczamy gniazdowo 

po 4 – 5 na głębokości 2 - 3 cm, 
później pozostawiamy tylko jed-
ną, najsilniejszą siewkę. Rozsta-
wa dla odmian wysokich wyno-
si 50 x 75 cm, dla niskich 25 x 50 
cm. Uprawa nie sprawia trudno-
ści, odpowiednio pielęgnowane 
rzadko są atakowane przez cho-
roby i szkodniki.
Do wieloletnich gatunków sło-
neczników należą min.:
Słonecznik szorstki Heliathus 
rigidus wysokości ok. 180 cm, 
ma jasnożółte kwiatostany śred-
nicy ok. 8 cm, kwitnie od sierp-
nia do października.
Słonecznik wierzbolistny He-
liathus salicifolius charaktery-
zuje bardzo szybki wzrost, osią-
ga wysokość do 3m. Dekoracyjne 
są liczne wąskie liście o długości 
15 – 40 cm przypominające liście 
wierzby. Kwiaty nie mają więk-
szego znaczenia dekoracyjnego, 
są niewielkie i rozwijają się bar-
dzo późno, w końcu września. 
Wyjątkowo efektownie wygląda 
w grupach na tle budynków lub 
krzewów.
Słonecznik bulwiasty (topinam-
bur) Heliathus tuberosus ma 
wysokość do 2 m, silne pędy roz-
gałęzione w górnej części zwień-
czone są żółtymi kwiatostanami 
średnicy 6-8 cm, gatunek two-
rzy jadalne, bogate w wielocukry 
i inulinę bulwy. 

Maria Matuszczak

Pod tym tajemniczym  i niezro-
zumiałym na razie hasłem będzie 
przebiegać organizowana przez 
Urząd Gminy w Rokietnicy, przy 
wsparciu Wielkopolskiego Urzę-
du Marszałkowskiego, wrześnio-
wa impreza plenerowa, która od 
tego roku rozpocznie cyklicznie 
przygotowywane Dni Rokietni-
cy. Ponieważ jest nas coraz wię-
cej, ich ideą jest z jednej strony 
integracja mieszkańców Gminy 
Rokietnica, ale także wpisanie 
się w kalendarz imprez organi-
zowanych na terenie powiatu po-
znańskiego i całej Wielkopolski, 
których celem jest znalezienie 
nowych propozycji na miłe spę-
dzenie wolnego czasu poprzez 

powrót do łączącej Wielkopolan 
tradycji i wspólnych korzeni. 
Tym co niewątpliwie wyróż-
nia nasz region i jednoczy jego 
mieszkańców, buduje jego tożsa-
mość jest, oprócz bogatej historii 
sięgającej początków państwo-
wości polskiej, wspólne dziedzi-
ctwo kulinarne. Słynące z wyso-
kiej jakości wielkopolskie wyroby 
żywnościowe sporządzane we-
dle tradycyjnych przepisów i re-
ceptur przy wykorzystaniu daw-
nych metod, którym daleko do 
współczesnych technologii op-
artych głównie na chemicznych 
konserwantach, są coraz częściej 
doceniane i szeroko promowa-
ne. Oprócz wspaniałych walorów 

smakowych zaletą propagowania 
idei swojskiego jadła jest także 
związana z dawną wielkopolską 
tradycją i obrzędowością zasa-
da wspólnego biesiadowania. To 
przecież stół i możliwość zebra-
nia przy nim najbliższej rodziny, 
przyjaciół, sąsiadów był od za-
wsze synonimem wspólnoty, jed-
ności, radości z bycia razem. 
Nasza wrześniowa propozycja nie 
będzie w pełni atrakcyjna, jeśli 
nie włączycie się Państwo do jej 
tworzenia i nadania odpowied-
niego kształtu i oprawy. Gotowa-
nia wielkopolskiego rumpuciu i 
propagowania tradycyjnego jadła 
nie można bowiem przeprowadzić 
ze sceny, za pomocą internetu czy 
napisania artykułu do gazety. To 
Państwa udział w imprezie będzie 
miał wpływ na jej koloryt i niepo-
wtarzalną atmosferę. 

Zachęcamy więc wszystkich 
producentów swojskiego jad-
ła, posiadaczy starych recep-
tur, przepisów, tajników sztuki 
kulinarnej do kontaktu z nami. 
Stwórzmy niepowtarzalną ro-
kietnicką biesiadę ze straga-
nami, stołami pełnymi trady-
cyjnych wędlin, serów, masła, 
pieczywa, ciasta, produktów 
pszczelich, owoców i warzyw, 
niech towarzyszą jej kwiaty z 
naszych ogrodów w tym i… sło-
necznik.

Zapraszamy do współpracy  
i prosimy o kontakt:
Danuta Potrawiak, tel: 061 89 60 
605;  e-mail: danuta.potrawiak@
rokietnica.pl
Magdalena Sołtysiak, tel: 061 89 
60 614;  e-mail: magdalena.solty-
siak@rokietnica.pl

Rokietnica  
zaprasza Wielkopolan na rumpuć
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Nawiązując do „Wstępu” („RW” 3/103/2008) 
rozważań nad polskimi rocznicami historycz-
nymi w b.r. przekazuję czytelnikom pierwszy 
z planowanych dwu artykułów dotyczących 
90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległego i suwerennego państwa, po 125 
latach niewoli pod władzą zaborczą 3 „czar-
nych orłów”. 
Będę zadowolony i uspokojony gdy podane 
rozważaniom fakty dziejowe przypomną star-
szym a wskażą młodszym, że „historia jest na-
uczycielką życia”. Podkreślam słowo jest. Kto 
nie chce prawd (nie fałszów) historii znać ten 
na pewno zostanie przez życie własne skazany 
żeby ją powtórzyć. A pierwsza powtórka jest 
tragedią, a kolejne są już tylko farsą. 
A więc razem w rozważaniach „ad rem” (do 
rzeczy). Chcę przypomnieć niektóre wyda-
rzenia, które spowodowały upadek Polski i 
wymazanie jej państwowego istnienia z map 
Europy na 125 lat. Tego faktu nie uznało jed-
no państwo, mianowicie Turcja. Pamiętała, że 
zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem było 
dokonane przez polskie rycerstwo na błagal-
ną prośbę Europy, a nie w interesie Polski. Ta 
sama Turcja w XIX stuleciu udzieliła Mickie-
wiczowi pomocy przy organizowaniu Legio-
nu Polskiego (przeciwko Rosji) a emigrantom 
zapewniła osiedlenie się istniejące i rozkwi-
tające do dziś (Adampol). To dowód bezinte-
resownej wdzięczności, której nam Polakom 
tak coraz więcej brakuje z życiu osobistym, 
społecznym, narodowym oraz państwowym. 
Wracamy do naszych rozważań historii w 
dziejach polskiego narodu. 
Mamy przełom IX/X w. Patrząc na mapę 
środkowej Europy stwierdzam, że plemio-
na słowiańskie – na Zachodzie – zamieszku-
ją przekroczywszy Łabę, Solawę. Na polskim 
obszarze korzenie naszych plemion sięgają 
poza Odrę – na Zachodzie, na Wschodzie po 
dorzecza Dniepru, aż do Morza Czarnego, na 
Północy do Bałtyku, a na Południu poza Kar-
paty. Nie jest łatwo stworzyć – księciu Miesz-
kowi I z rodu Piastów – jednolitego organi-
zmu państwowego z prawie 12 większych 
plemion o znacznej indywidualności. A nadto 
trzeba się starać przyjąć wiarę chrześcijańską 
nie narzucaną przez niemieckie arcybiskup-
stwa, ale poprzez słowiańskie Czechy i bezpo-
średni kontakt z Rzymem (rok 966). 
Mieszko I zaczyna przygotowywać rycerstwo 
polskie do obrony zagrożonych zachodnich 
granic. Rzeczywiście w 972 r. (po nar. Chr.) 
wojska germańskie margrabiego Hodora ze-
trą się pod Cedynią, nad Odrą. Rycerstwo 
polskie odnosi zwycięstwo, które mocnym 

echem roznosi się w Cesarstwie Rzymskim 
Narodu Niemieckiego i pozostałej Europie. 
Rozwój i utrwalenie więzi plemiennych bę-
dzie prowadził dalej syn Mieszka I – Bolesław 
Chrobry (Mężny). W kontaktach militarnych  
z Ottonem I i II zdobywa Milsko i Łużyce. 
Na Wschodzie w walkach z Rusią zdobywa 
Grody Czerwieńskie. W roku 1000 na Zjeź-
dzie Gnieźnieńskim cesarz Niemiec Otton III 
(wychowanek papieża Sylwestra II) potwier-
dza nadany Bolesławowi tytuł Patrycjusza 
Rzymskiego i posługiwanie się w uroczystoś-
ciach książęcych, królewskich i w Cesarstwie 
Rzymskim Narodu Niemieckiego – „Srebrny-
mi Orłami”. Te zaszczyty stanowiły również 
zapowiedzi Ottona i papieża Sylwestra II, że 
Bolesław Chrobry jest pierwszym i głównym 
kandydatem do stanowiska Cesarza Rzym-
skiego Narodu Niemieckiego1.
 Słusznie postawili rodacy – w złotej kapli-
cy poznańskiej katedry – wspólny pomnik 
chwały. Ojciec i syn, panując kolejno przez 
65 lat w trudnych warunkach wewnętrznych 
i germańskiego zagrożenia stworzyli moc-
ne fundamenty niezależnego państwa pol-
skiego. Uporali się z plemiennymi wadami: 
zazdrością, pyszałkowatością, kłótliwością, 
egoizmem na rzecz współtworzenia własnego 
państwa dumnego z własnego rycerstwa gro-
miącego najeźdźców.
Analizując czasookres panowania 9 pierw-
szych piastowiczów stwierdzamy, że Miesz-
ko I, Bolesław Chrobry i Bolesław III Krzy-
wousty panowali przeszło 30 lat każdy, 
następnych sześciu średnio po 10 lat. Wśród 
nich Bolesław Śmiały – morderca bisku-
pa krakowskiego Stanisława. Wydarzenie to 
wstrząsnęło Polską i Europą: władca został 
banitą na Węgrzech, w kraju wywołał bunt 
możnowładztwa. To rodzące się na nowo 
groźne wady, mnożące się w rozbiciu dziel-
nicowym, którego autorem był Bolesław III 
Krzywousty, dzieląc kraj pomiędzy synów. 
Spośród 22 dzielnicowych piastowiczów po-
minę dwu ostatnich: Władysława I Łokiet-
ka i Kazimierza III Wielkiego, którzy doko-
nali zjednoczenia Polski. Władzę pełnili po 
przeszło 30 lat każdy. A co z resztą 20 książąt? 
Średnio na każdego wypada 8,4 lat pełnie-
nia obowiązków władcy. Cyfry są druzgocą-
ce, a fakty jeszcze gorsze. Książę Mazowiecki 
Konrad „zaprasza” Krzyżaków dla „obrony” 
swych ziem. Krzyżacy - wypędzeni z Palesty-
ny – których w Europie nikt nie chciał osied-
lić (nawet cesarz niemiecki) znaleźli dla sie-
bie „raj” do podbojów. Szybko „zwąchali się” 
z Kawalerami Mieczowymi w Inflantach łą-
cząc się z nim w 1267 r. Prywata i egoizm 
Konrada Mazowieckiego po dzień dzisiejszy 
odbija się czkawką polityczną w naszej histo-
rii. Doskonałą charakterystykę Krzyżaków 
dał Henryk Sienkiewicz w swej powieści. Po-
lecam ją najmłodszym Rodakom. 

Skutki katastrofalne 
dla naszej historii 
pozostaną na dłu-
gi ciąg lat – taka 
jest cena prywaty, 
egoizmu, wygodnictwa, 
braku odpowiedzialności przed własnym na-
rodem. 
Dwaj ostatni piastowscy władcy – też ojciec i 
syn – to Władysław I Łokietek (1306-1333) i 
Kazimierz III Wielki (1333-1370), rozpoczy-
nają zjednoczenie Królestwa Polskiego. 
Trzeba pamiętać, że rozpoczęte pomiędzy 
właścicielami dzielnic walki o pryncypat 
(zwierzchnictwo) spowodowały, że Polska w 
XIII wieku zmieniła się w zlepek niezależnych 
księstw – coraz liczniejszych i mniejszych – w 
związku z podziałami sukcesyjnymi. 
Byliśmy osłabieni wewnętrznie, a z Zacho-
du zagrażali nam germańscy najeźdźcy, któ-
rzy w połowie XII w. podbili Stodoran – jed-
no z plemion słowian połabskich – zabierając 
główną osadę powstałą z dwu mniejszych: 
Kolus i Bralin, nazwaną przez germańskiego 
wodza Albrechta Niedźwiedzia – Berlinem. 
Lata 1306-1370 nie wróżyły ostatnim kró-
lom z dynastii Piastów łatwego panowania. 
Kraków – wraz z ziemią senioralną – stał się 
ośrodkiem władzy królewskiej. Do jednoczą-
cego się państwa powróciły utracone: Kuja-
wy, ziemia dobrzyńska, Mazowsze i Podole. 
Pomorze Gdańskie pozostało we władaniu 
Krzyżaków, a Śląsk – w ręku Czechów. 
Co dali zjednoczonemu Królestwu Polskiemu 
ostatni z dynastii Piastów? 
– rozwój miast, gospodarki i handlu
– zreformowanie praw (statuty wiślecki i pio-
trowski)
– założenie Uniwersytetu w Krakowie w 
1364 r. 
Gromadzące się i rozwijające złe przyczyny, 
wewnętrzne, trudnych okresów w naszej hi-
storii, zostały przez silnych władców piastow-
skich przyhamowane. 
 Dwom pierwszym i dwom ostatnim z Pia-
stów przyznajmy pochwalne powiedzenie 
bardzo dawnego poety greckiego Menandra 
(III w przed nar. Chr.) – „jakże pięknym jest 
człowiek jeśli jest człowiekiem”. 
Niech to będzie nasz klucz do dalszego ciągu 
naszych historycznych rozważań w trzecim 
artykule, które doprowa-
dzą nas do ustalenia przy-
czyn narodowej i państwo-
wej tragedii niebytu Polski 
na mapie Europy – przez 
125 lat. 

Stanisław Florian Sikorski

1 Pod tytułem „Srebrne Orły” – Teodor Parnicki 
przedstawia w pięknej szerokiej powieści ten okres 
historii Bolesława Chrobrego i Ottona III.

NIE UCIEKLIŚMY 
OD ZNAJOMOŚCI 
PRAWD HISTORII
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Z chlubnych kart  
historii Wielkopolski
Tam od Gniezna i od Warty 
Biją głosy w świat otwarty 
Biją głosy ziemia jęczy Prusak polskie dzie-
ci męczy.

(Maria Konopnicka „O Wrześni”)

Pod koniec XIX wieku na terenach Wielko-
polski ostoją polskości w niemieckich szko-
łach były lekcje religii. Język niemiecki był 
powszechnym językiem wykładowym już w 
latach 1872 - 73. Przepis ten nie dotyczył jedy-
nie nauczania religii. Lekcje religii były pro-
wadzone w języku polskim. Dla Wielkopolan 
był to niewątpliwy sukces. Dlatego pierwsze 
próby zniesienia przez prusaków tego przy-
wileju wywołały szereg protestów w wie-
lu miejscowościach: Jarocin 1893 r. Osieczna 
1890 r. Gostyń 1899 r.
Jednak dopiero zarządzenie władz pruskich z 
marca 1901 r. nakazujące od Wielkanocy na-
ukę religii w języku niemieckim spotkało się 
z ostrym sprzeciwem we wrzesińskiej szko-
le. 20 maja 1901 r. czternaścioro dzieci od-
mówiło przyjęcia niemieckiego katechizmu i 
udzielania odpowiedzi w języku niemieckim. 
Uczennica Bronisława Śmidowiczówna od-
bierając z rąk nauczyciela katechizm niemie-
cki przez fartuszek dała sygnał pozostałym 
do protestu. No i zaczęło się. Nazajutrz liczba 
strajkujących dzieci wzrosła do 40 -tu i cią-
gle powiększała się. Władze szkolne wobec 
strajkujących zastosowały najsurowsze kary. 
Należy tu wspomnieć, że w tym czasie do do-
zwolonych kar należała kara „aresztu” czy-
li zamykania po lekcjach uczniów w szkole i 
kara chłosty wymierzana oficjalną „pomocą 
naukową” czyli trzcinką bambusową, która 
była zawsze pod ręką nauczyciela. Aczkolwiek 
kara chłosty była w ten czas powszechnie sto-
sowana, to jednak jej rozmiar, okrucieństwo, 
uszkodzenie ciała, krzyk i płacz dzieci zwa-
bił tłum ludzi, w większości rodziców. Pro-
test rodziców nie był w zasadzie wymierzony 
przeciw samej karze, lecz przeciwko okru-
cieństwu, z jaką ją stosowano. Dzieci były po 
prostu katowane, polała się krew. Przed szko-
łą zaczęły się przepychanki, interweniowali 
żandarmi, w efekcie aresztowano 23 osoby.

Ich proces sądowy odbywał 
się 14 - 16.XI. 1901 r. w 

Gnieźnie. W ogło-
szonym wyroku 

20 osób ska-

zano na kary więzienia od 2 miesięcy do 2,5 
roku. Mimo to w samej Wrześni 1902 r. na 158 
dzieci z klas starszych strajkowało 118 ucz-
niów. Strajk dzieci wrzesińskich stopniowo 
wygasał. Jednak w 1906 r. do jeszcze silniej-
szych rozruchów doszło w szkołach w Buku, 
Czempiniu, Kościanie. W Miłosławiu strajko-
wało 73% ogółu dzieci. Pod koniec 1906 r. w 
Wielkopolsce strajkowało 1387 dzieci, to jest 
ok. 50 % uczniów klas wyższych. Ogółem w 
latach 1901 - 1907 w strajkach uczestniczyło 
ponad 93 tysiące dzieci.

Represje władz szkolnych wobec dzieci i su-
rowość kar orzeczonych w procesie gnieź-
nieńskim spowodowało lawinę protestów 
na całym świecie. Inicjatorami byli znako-
mici Polacy. 22 listopada 1901 r. w krakow-
skim „Czasie” Henryk Sienkiewicz opubliko-
wał list otwarty w sprawie ofiar wrzesińskich. 
Tą drogą H. Sienkiewicz zwrócił się do pol-
skiego społeczeństwa rozproszonego po ca-
łym świecie o pomoc materialną dla dzieci i 
ich więzionych rodziców. Dzięki tej akcji ze-
brano kwotę 190.500 marek. Z tych pieniędzy 
pokryto koszty sądowe i kary nałożone na ro-
dziców. O rozmiarach tej zbiórki niech świad-
czy fakt, że za 100 marek można było przez 
miesiąc utrzymać czteroosobową rodzinę!
Patronka biblioteki w Rokietnicy znana z pa-
triotycznych czynów poetka Maria Konopni-
cka przebywając w tym czasie we Włoszech 
prowadziła szeroką akcję propagandową in-
formującą o tragedii dzieci wrzesińskich. W 
1902 r. napisała wiersz „O Wrześni”. Bohater-
stwo tych   dzieci było inspiracją do napisania 
w 1908 r. słynnej „Roty”.
W 1906 r. H. Sienkiewicz napisał list otwar-
ty do Cesarza Wilhelma II protestując prze-
ciwko antypolskiej polityce Prus. Do grupy 
protestujących Polaków niebawem dołączyli i 
inni: Kazimierz Przerwa — Tetmajer, Julian 
Ochorowicz, Bolesław Prus, Teodor Jeż -Mił-
kowski. Polski rzeźbiarz Henryk Kossowski 
swoje dzieło dedykował bohaterskim dzie-
ciom wrzesińskim.
Opisując wydarzenia wrzesińskie nie sposób 
nie wspomnieć o księdzu Janie Laskowskim. 
Ks. J. Laskowski będąc wikarym w Wiele-

niu organizował naukę języka polskie-

go. Za to został skazany na karę pieniężną i 
na mocy tego wyroku władze dokonały zabo-
ru jego mienia. W 1898 r. został przeniesiony 
do wrzesińskiej parafii. Kościół famy znajdo-
wał się ok. 100 m od budynku szkolnego. Ks. 
Laskowski uczył dzieci języka polskiego, pro-
wadził chór młodzieżowy, urządzał wyciecz-
ki, majówki. Już w dniu strajku napisał list ot-
warty do wrzesińskich nauczycieli domagając 
się, by nauczanie religii odbywało się w języ-
ku polskim. W tej szkole na 651 uczniów było 
tylko 19 dzieci niemieckich. W efekcie tych 
działań ks. Laskowski został w 1902 r. prze-
niesiony na probostwo do Konarzewa, gdzie 
zmarł 17.10.1939 r.
Według wielu historyków: prof. Johna J. 
Kulczyckiego(Chicago) i poznańskich profe-
sorów: prof. Z. Grota, prof. W. Łazugi, prof. St. 
Sierpowskiego i innych ten spontaniczny od-
ruch dzieci z Wrześni był odebrany jako znak 
protestu przeciwko germanizacji polskiego 
narodu i walnie przyczynił się do wzrostu na-
strojów patriotycznych Wielkopolan.
Nie trzeba było długo czekać. Wielkopolska w 
1919 r. sama sobie wywalczyła niepodległość, 
czym trwale zapisała się w chlubnych kartach 
historii Polski i świata.

od autora:
Urodzony we 
Wrześni miałem 
niewątpliwą przy-
jemność spotyka-
nia się z niektó-
rymi bohaterami 
wydarzeń z 1901 
roku. Pamię-
tam, jak mówi-
łem „dzień dobry” 
pani Bronisła-
wie Matuszew-
skiej (z. d. Śmi-
dowicz) tej, która 
złotymi zgłoska-
mi zapisała się w 
historii nie tylko Wielkopolski, lecz całego 
świata. Jako dziecko codziennie kilkakrotnie 
mijałem budynek tej sławnej szkoły. Pierw-
sze słowa zawarte w tablicy „ przechodniu 
patrz i pamiętaj ...” pamiętam i dziś. Ta tabli-
ca, jako eksponat zdobi obecnie wnętrze Mu-
zeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich 
mieszczącego się w murach starej pruskiej 
szkoły. Polecam też książkę „Strajk dzieci 
wrzesińskich z perspektywy wieku” pod red. 
St. Sierpowskiego”, z której korzystałem przy 
opracowaniu tego artykułu.

dziecko wrzesińskie

Zdjęcie grupy dzieci, które zapoczątkowały strajk we Wrześni

Okładka publikacji poświęconej 
sprawie dzieci wrzesińskich  

wydanej w 1903 r.

Budynek szkoły katolickiej we Wrześni. Stan z 1901 r.

Ilustracje: „Strajk dzieci wrzesińskich z perspektywy wieku” 
pod red. Stanisława Sierpowskiego
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Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo 
lubił żartować. Jedna z najbar-
dziej rozpowszechnionych aneg-
dot pochodzi z czasów, kiedy był 
chory. Na pytanie jak się czuje 
odpowiadał: Nie wiem, jeszcze 
nie czytałem gazet. Powtórzył ten 
żart także podczas swojego ostat-
niego pobytu w klinice Gemelli.

W sobotę 5 kwietnia siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 
Kiekrzu zaprosiły wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w obchodach trzeciej rocz-
nicy śmierci tego największego z Polaków. 
Rozpoczęła je Wieczornica w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum im. ks. J. Tischne-
ra w Poznaniu - Kiekrzu. Następnie miało 
miejsce procesyjne przejście do ołtarza 
polowego gdzie Mszy Świętej przewodni-
czył ks. dr Paweł Deskur. W czasie homilii 

powiedział: Nigdy nie zdarzyło się, aby po 
kimś, kto umarł płakał cały świat. Dla każ-
dego z nas był to wyjątkowy człowiek. Dla 
jednych był Ojcem, dla drugich Dziadkiem, 
dla wielu Kimś, bez kogo życie byłoby niewy-
obrażalne. Podkreślił także, że: Nie wystar-
czy tylko modlić się i płakać około rocznicy 
odejścia Ojca Świętego. Trzeba na co dzień 
pamiętać o Jego nauczaniu przez wierność 
Jezusowi i Kościołowi. Ks. Deskur podzielił 
się także swoimi wspomnieniami zwią-

zanymi z Ojcem Świętym podkreślając, że 
każdy z obecnych na Eucharystii mógłby 
stanąć na jego miejscu i to uczynić. Każ-
dy z nas ma przecież swoje wspomnienia 
związane z Janem Pawłem Wielkim. Na 
zakończenie, w godzinę śmierci Sługi Bo-
żego modlono się przy moście Jana Pawła 
II o Jego rychłą beatyfikację. 

Na uroczystości obecni byli przedstawi-
ciele władz samorządowych Gminy Ro-
kietnica z Panem Wice-wójtem Jackiem 
Smuszem na czele. Natomiast Ochotnicza 
Straż Pożarna z Rokietnicy z komendan-
tem Panem Henrykiem Tarnowskim oraz 
z Golęczewa z komendantem Panem Mar-
kiem Cyplikiem pełniła asystę procesyjną 
i brała czynny udział w Liturgii. Wydarze-
nie swoim śpiewem uświetniła Schola z 
Chludowa pod kierownictwem Pani Ewy 
Gramsz.

Kamila Marcinkowska 

W rocznicę odejścia do Domu Ojca

Podczas ostatnich obrad Zarząd Stowarzysze-
nia Rokietnica 2000 określił wyraźnie swoje 
stanowisko w sprawie ujęcia w Studium za-
gospodarowania przestrzennego obszarów 
naszej gminy:     
I okolice mostka na rzece Samicy w Rostwo-
rowie w obszarze leśnym kierunek Rostworo-
wo- Sobota
II obszar wzdłuż drogi powiatowej w kie-
runku Rokietnica –tzw . nowe Rostworowo –
tzw stare Rostworowo - dalej kierunek drogi 
przez las mostek rzeka Samica do Soboty i z 
Soboty do Rokietnicy drogą powiatową .
Stowarzyszenie uważa , że I obszar to najpięk-
niejsze miejsce na terenie naszej gminy. 
Znajduje się tam piękny obszar leśny (stary 
most, można powiedzieć bajkowy mostek) a 
wokół niego i wzdłuż rzeki siedliska bobrów. 
To idealne miejsce na spacery, a po zagospo-
darowaniu tego obszaru można będzie z całą 
rodziną spędzić tu czas, organizując sobie 
np. rodzinny piknik. To zdjęcie pokazuje, jak 
można ten teren zagospodarować w przyszło-
ści. 
To również miejsce na edukację dzieci i mło-
dzieży z lekcji bliskiego kontaktu z przyrodą.
Z tego co wiadomo Stowarzyszeniu są nawet 

osoby, które mogłyby zaprojektować, a może 
nawet pomóc w częściowym wykonaniu re-
montu samego mostu i drogi dochodzącej do 
niego z obu stron. Jest to  typowe miejsce do 
wędrówek, wyjazdów rowerowych, których 
najbardziej są spragnieni ludzie niedawno za-
mieszkali na naszym terenie.
II obszar to wymarzone miejsce na wybudo-
wanie drogi rowerowej o długości ok. 9 km. Jej 
powstanie polepszyłoby stan bezpieczeństwa 
zwłaszcza od torów kolejowych do Rostworo-
wa i w odcinku Rokietnica –Sobota. W tych 
obszarach notuje się dużo wypadków. 
Są to drogi dzieci do szkół. Zasadność i po-
trzeba jej budowy jest konieczna .Tym bar-
dziej, że dotąd gmina nie posiada ani jednej 
drogi rowerowej, a trasa drogi komponuje 
się z drogami sąsiednich gmin. Stowarzysze-
nie wnioskuje aby te dwa zagadnienia ująć w 
studium i planach wieloletnich jako program 
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.  
Budowa drogi rowerowej mocno wpłynie na 
promocję  gminy Rokietnica. 
Te dwa zagadnienia dobrze korespondują się 
z postulatami wnoszonymi na zebraniach 
wiejskich, gdzie poruszano sprawę  bezpie-
czeństwa na drogach naszej gminy.

Niżej podpisany brał udział w spotkaniu dnia 
12-03-08 roku w Stowarzyszeniu Gmin ,,LE-
ADER,, gdzie budowa dróg rowerowych na 
terenie Gminy Rokietnica i gmin sąsiednich 
stanowi priorytet dla dalszych działań roz-
woju gminy. 
Stowarzyszenie Rokietnica 2000 zaangażo-
wane jest również w powstanie na terenie 
naszej gminy hali widowiskowo-sportowej. 
Dużo optymizmu w tej kwestii wniosły wia-
domości pozyskane przez przedstawicieli Za-
rządu Stowarzyszenia Rokietnica 2000, Pio-
tra Hałasa i Arkadiusza Semby, obecnych na 
trzygodzinnej debacie dotyczącej hali sporto-
wej w trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Ro-
kietnica.   
Cieszymy się, że władze naszej gminy trak-
tują sprawę hali priorytetowo i że być może 
już niedługo dzięki jej 
nowemu budynkowi 
zmieni się oblicze tej 
części Rokietnicy.

Przewodniczący  
Stowarzyszenia  

Piotr Hałas

PODZIĘKOWANIE 
ZA BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE
Zarząd Stowarzyszenia Rokietnica 2000 w imieniu 
mieszkańców gminy Rokietnica, którzy skorzystali 
dotychczas z bezpłatnych badań okulistycznych 
składa serdeczne podziękowania Państwu Krystynie 
i Mieczysławowi Pecold, za zorganizowanie i przepro-
wadzenie tej pożytecznej akcji.

Przewodniczący
Stowarzyszenia Rokietnica 2000
Piotr Hałas

WIEŚCI ZE STOWARZYSZENIA ROKIETNICA 2000
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Etap gminny
Wiosenne święto poezji
Na terenie naszej gminy udało nam się w 
ostatnich latach wypromować ruch recyta-
torski poprzez  przeprowadzanie tego typu 
konkursów i warsztatów w ramach zajęć 
koła teatralnego. 
31 marca odbyły się gminne eliminacje do 
X Powiatowego Konkursu Uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych Wiosenne 
Przebudzenie. 
Impreza miała miejsce w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Rokietnicy. Jury wyłoniło trój-
kę recytatorów, którzy reprezentowali naszą 
gminę w finale w trzech kategoriach wieko-
wych. Grupę najmłodszą  (O – III) reprezen-
tował Piotr Piskora z kl. IIb z Zespołu Szkół 
w Rokietnicy; przedstawicielem uczniów 
klas IV – VI został Kamil Kapłon z klasy Vc 
Zespołu Szkół w Rokietnicy, a gimnazjum 
Ewelina Szczechowiak z klasy Ib z Gimna-
zjum w Napachaniu.
Udział w tej artystycznej przygodzie z poe-
zją przyniósł wiele zadowolenia i satysfakcji 
wszystkim uczestnikom. 

Iwona Speina    
Wiesława Haliasz

4 kwietnia br. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i 
Rekreacji w Murowanej Gośli-
nie w ciekawej scenerii odbył 
się finał  X Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Wio-
senne Przebudzenie”. Po prze-
słuchaniach konkursowych w 
MGOKiR w Murowanej Go-
ślinie odbył się Koncert Galo-
wy z udziałem Jana Kondra-
ka i Marka Andrzejewskiego 
z Lubelskiej Federacji Bardów 
oraz wybranych recytatorów 
po czterech z poszczególnych 
kategorii wiekowych. Pierwsze miejsce w 
kategorii klas I-III gimnazjum zdobyła re-
prezentantka Gminy Rokietnica Ewelina 
Szczechowiak. Laureaci otrzymali dyplomy i 
cenne nagrody. Finał X Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego zrealizowano przy pomo-

cy finansowej Powiatu Poznańskiego i Gminy 
Murowana Goślina. 

Grażyna Głowacka  – radna Powiatu  
poznańskiego  /Przewodnicząca Komisji  

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki/

W konkursie recytatorskim 
„Wiosenne Przebudzenie” bra-
łam udział po raz pierwszy. 
Nie spodziewałam się, że zaj-
mę I miejsce, ponieważ byłam 
najmłodsza spośród laurea-
tów. Poziom, jaki prezentowa-
li gimnazjaliści, był bardzo wy-
soki, dlatego zaskoczyła mnie 
decyzja jury.
Chcę bardzo podziękować 
pani Zofii Michałek za przy-
gotowanie oraz pani Elżbiecie 
Wasilewskiej za opiekę.

Tłumaczy:  
Ewelina Szczechowiak

LEADER PRZYGOTOWUJE SIĘ DO DZIAŁANIA
Utworzone stowarzyszenie ,,DO-
LINA SAMY”, które obejmuje 
swoim działaniem cztery gminy: 
Szamotuły, Kaźmierz, Tarnowo 
Podgórne i Rokietnicę (na tym 
obszarze zamieszkuje 64.544 
mieszkańców) pracuje nad przy-
gotowaniem budżetu na lata 
2009- 2014 w zakresie dofinan-
sowania projektów: odnowa wsi, 
różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej, tworzenia i 

rozwoju mikro przedsiębiorstw, 
funduszu małych grantów. Okres 
ostatnich dwóch miesięcy po-
święcony był spotkaniom osób 
zaangażowanych w tworzeniu 
koncepcji działania stowarzysze-
nia. Na przełomie marca i kwiet-
nia odbyło się spotkanie zarządu 
poszerzone o przedstawicieli lo-
kalnych grup działania z czterech 
gmin objętych działaniem. Usta-
lono, że budżet stowarzyszenia 

będzie wynosił 10.907.936 PLN. 
Na dofinansowanie projektów 
przeznaczono kwotę 8.519.808 
PLN i planuje się podzielić środki 
następująco:

l dofinansowanie projektów 
,,Odnowa wsi”- 45% 

l dofinansowanie projektów 
,,Różnicowanie w kierunku 
działalności   nierolniczej – 
10%

l dofinansowanie projektów 
,,Tworzenie i rozwój mikro 
przedsiębiorstw” - 10 %

l dofinansowanie projektów 
,,Fundusz małych grantów’’ – 
35%

O dalszych pracach Lokalnej 
Grupy Działania będziemy infor-
mować na bieżąco.

Janusz Filipiak

Sukcesy naszej młodzieży
Etap powiatowy
Finał X Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „WIOSENNE 
PRZEBUDZENIE” wygrała uczennica Gimnazjum w Napachaniu
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Gimnazjum Napachanie
Drzwi Otwarte
już za nami

Powiatowy Konkurs  
Motoryzacyjny
13 maja druży-
na naszej szko-
ły wzięła udział 
w Powiatowym 
Konkursie Mo-
toryzacyjnym, 
który odbył się 
w Zespole Szkół 
Mechanicznych 
na Golęcinie. 
Konkurs obej-
mował cztery 
konkurencje: 
test wiadomości, rozpoznawanie części motorowerowych, jazdę na skuterze i re-
animację krążeniowo-oddechową na manekinie.
Nasz zespół, w składzie: Andrzej Wilhelm, Tomasz Kurczaka i Arkadiusz Szala, w 
gronie 7 drużyn zajął trzecie miejsce.

Wojciech Brych_Kadziński

W nagrodę do Brukseli!

Trzy uczennice Gimnazjum w Napacha-
niu: Paulina Dukat, Ewa Maciejaszek i 
Adrianna Ogrodnik na początku tego-
rocznych wakacji wyjadą do Brukseli.

Dziewczyny wygrały Gminny Konkurs 
Wiedzy o Unii Europejskiej, który od-
był się 7 marca br. w Zespole Szkół im. 
Zamoyskich  w Rokietnicy.
Zmagania przebiegały w dwóch eta-
pach: pierwszy to test składający się z 
30 pytań na temat Unii Europejskiej, 
drugi - prezentacja walorów wybrane-
go państwa wspólnoty.

W eliminacjach startowało 8 trzyoso-
bowych drużyn gimnazjalistów i lice-
alistów naszej gminy.
Ada, Ewa i Paulina już po pierwszym 
etapie były najlepsze. W kolejnych 
zmaganiach przedstawiły wykonaną 
przez siebie makietę oraz prezentację 
multimedialną pokazując szczególnie 
cenne miejsca w Polsce. Gdy o atrak-
cjach ojczyzny opowiada góral z Tatr 
(Ada O.), to ma dar przekonywania!
Dziewczyny są szczęśliwe a my dum-
ni, że mamy ambitną i wspaniałą 
młodzież.

E.Wasilewska

Czyżby? Drzwi nasze są zawsze otwar-
te dla chętnych, zwłaszcza tych, któ-
rym nie jest straszna maksyma Sapere 
aude, czyli Odważ się być mądrym.
Miejscowość, 
w której istnie-
je nasza szko-
ła, wydała już 
nie jednego 
mądrego syna. 
N a j w i ę k s z ą 
chlubą jest An-
toni z Napacha-
nia – Rektor 
Uniwersytetu 
Jagiellońskie-
go. Pragniemy iść za tym przykła-
dem. Jeżeli nie boisz się być mądrym, 
cenisz sobie kameralną, rodzinną at-
mosferę, chcesz czuć się w szkole bez-
piecznie, nie chcesz być anonimowy, 
chcesz, by nauczyciel dostrzegał Two-
je talenty i pomagał Ci je rozwijać, a 
także marzysz o dobrej szkole w przy-
szłości, to zapukaj do  drzwi Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi 
w Napachaniu, a zobaczysz, że są dla 
Ciebie otwarte.

Sekretariat jest czynny w dni powsze-
dnie w godz. 700 - 1400. Możesz też za-
dzwonić tel. 0-61-81-45-274.

Powrót do prehistorii 
i starożytności
5 marca wybraliśmy się na wycieczkę 
do Poznania. Mieliśmy zwiedzić wy-
stawę „Klątwa Faraona”. Spod szkoły 
wyruszyliśmy o 7.30, ale mimo wczes-
nej pory wszyscy byli aktywni i pod-
ekscytowani ;-). Tradycyjnie w auto-
busie było bardzo głośno i zabawnie 
;-) nikt się nie nudził, zatem gdy do-
tarliśmy już na miejsce (wszyscy w mi-
łych nastrojach) przywitały nas… za-
mknięte drzwi. Ale sytuacja została 
opanowana przez nasze dzielne opie-
kunki ;-). Kiedy już wreszcie weszli-
śmy czekał na nas przewodnik, który 
oprowadził nas po wystawie poświeco-
nej dinozaurom. Wystawa była bardzo 
realistyczna, atrapy wyglądały niemal 
jak żywe dinozaury, niektóre się nawet 
ruszały. Po interesującym wykładzie 
na temat prehistorycznych gadów mie-
liśmy krótką przerwę, na której oczy-
wiście dużo się działo ;-). W wielkiej 
piaskownicy znajdowały się szczątki 
dinozaurów, które nasi dzielni młodzi 
archeolodzy uparcie próbowali wyko-
pać. I tak minęła nam pierwsza połowa 
wycieczki - miło i sympatycznie. Po-
tem udaliśmy się na druga cześć wysta-
wy poświeconej starożytnemu Egipto-
wi. Na wystawie można było obejrzeć 
kopie najbardziej znanych eksponatów 
pochodzących z czasów starożytnych. 
Jednym z nich było arcydzieło sztu-
ki światowej - popiersie królowej Ne-
fretete. Oprócz tego mogliśmy podzi-
wiać sarkofagi, rydwan i broń, bogatą 
kolekcję biżuterii, naczynia kosme-
tyczne oraz posągi bogów i faraonów. 
Przewodniczka ciekawie opowiadała 
o każdym eksponacie, potem zobaczy-
liśmy jak mumifikowano ludzi. Naszą 
wycieczkę zakończyło wejście do ta-
jemniczego grobowca, gdzie było bar-
dzo strasznie i ciemno. Okazało się, że 
na nasze przybycie czekała… mumia, 
która miała nas wystraszyć, na szczęś-
cie nasi dzielni chłopacy opanowa-
li sytuacje i przegonili mumię (potem 
wzięli od niej numer telefonu). Bardzo 
miło wspominam tę wycieczkę, jak za-
pewne każdy inny uczestnik.

Monika Michalicka

„ Ci, którzy wnoszą w życie innych promyk 
słońca –

To ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go 
tylko dla siebie”

J. M. Barrie

Takimi słowami pożegnała Panią Beatę For-
kiewicz klasa IIb Gimnazjum w Napachaniu. 
Po 16 latach pracy niełatwo było Pani Beacie 
rozstać się z nami, tym bardziej nam – ucz-
niom i nauczycielom przyszło to z trudem. 
Pani Florkiewicz była w naszej szkole pedago-
giem, wychowawcą, pełniła też obowiązki dy-
rektora, ale nade wszystko była życzliwą oso-
bą. Życzymy Pani Beacie, aby szybko znalazła 
zadowolenie w nowej pracy, a o nas nie zapo-
minała. 

Uczniowie i pracownicy  
Gimnazjum Napachaniu

Dzięki Niej ta szkoła zamieniała się w coś 
przyjemnego… Bardzo będzie nam Jej bra-
kować… Mimo, iż nie miałyśmy dużo zajęć 
z Panią Beatą, chociaż te kilka minut spędzo-
nych razem dawało nam satysfakcję… Prak-
tycznie kończymy tę szkołę razem, ale nieste-
ty Pani odeszła wcześniej. Przekazała nam 
jednak, że będzie z nami duchem w tych trud-
nych chwilach testowych. Miejmy nadzieję, iż 
w swojej pracy zajmie wśród ludzkich serc tak 
zaszczytne miejsce jak u nas. Dziękujemy.

Natalia, uczennica klasy III

Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was 

nie wymagali…

Z przemówienia Jana Pawła II do 
młodzieży, Jasna Góra 1983 r.

Takie słowa przewodnie towa-
rzyszyły nam 2 kwietnia, kie-
dy to  uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Napachaniu po 
raz trzeci uczestniczyli w spot-
kaniu poświęconemu pamięci 
Jana Pawła II.  Obok poezji Ka-
rola Wojtyły przypomnieliśmy 
sobie także fragmenty przemó-
wień i encyklik Papieża. Apel 
miał multimedialny charakter. 
Dzięki technice informatycznej 
mogliśmy usłyszeć głos Jana Pa-
wła II, a nawet obejrzeć najsłyn-
niejszy fragment w historii po-
wojennej Polski, kiedy to w 1978 
ze Stolicy Piotrowej zabrzmia-
ły słowa Habemus Papam, a na 
balkonie ukazał się nasz Uko-
chany Rodak. Spotkanie ubra-
ne zostało także w warstwę mu-
zyczną, śpiewaliśmy Barkę i 
wysłuchaliśmy piosenki chóru 
Serduszka: Każdy ma jakieś za-
danie.
W apelu aktywny udział wzię-
li uczniowie klasy III: Natalia 
Kamińska, Monika Michalicka, 
Paulina Beczek, Arkadiusz Sza-
la, Andrzej Wilhelm i Łukasz 
Krzyśko oraz uczennica klasy I: 
Ewelina Szczechowiak. 

Bardzo im dziękuję za zaanga-
żowanie.

Magdalena Tomkowiak
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Zespół Szkół w Rokietnicy Szkolny Konkurs 
Ortograficzny
W czwartek 3 kwietnia 2008 r. w Szko-
le Podstawowej w Rokietnicy odbył 
się konkurs ortograficzny dla uczniów 
z klas młodszych tj. II i III. Do zmagań 
z ortografią przystąpiło 12 uczniów, któ-
rzy najlepiej wypadli w eliminacjach kla-
sowych. Konkurs składał się z dyktanda 
i testu, w którym uczestnicy, oprócz zna-
jomości zasad ortograficznych, musieli  
wykazać się: błyskotliwością, pomysło-

wością i znajomością przysłów.

Ze  „wspaniałej dwunastki” najlepszy-
mi okazali się:
Michał Diak kl. II c – I miejsce,
Kamila Suchocka kl. III b – II miejsce,
Jakub Porysek kl. II a – III miejsce.

Wszystkim, a szczególnie zwycięzcom, 
gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów !!! 

Katarzyna Pohl 
Katarzyna Piechalak  

Z wizytą na Cyprze

Trzeci i ostatni rok międzynarodo-
wego projektu Sokrates Comenius w  
Zespole Szkół  w Rokietnicy powo-
li dobiega końca. Jednym  z ostatnich 
doświadczeń w ramach projektu był 
wyjazd naszych nauczycielek  do szko-
ły partnerskiej na Cyprze. 
Wizyta ta, choć krótka, pozwoliła 
na cenne obserwacje  i wymianę do-
świadczeń pomiędzy nauczycielami z 
obu szkół. Polskie nauczycielki spot-
kały się niemal  ze wszystkimi ucz-
niami szkoły w Larnace, ucząc ich 
polskich tańców ludowych oraz trady-
cyjnych gier podwórkowych. Młodym 
Cypryjczykom szczególnie spodobał 
się nasz narodowy taniec Krakowiak 
i znana szczególnie starszym pokole-

niom w Polsce  gra  „w kapsle”. Trzeba 
przyznać, iż młodzież z partnerskiej 
szkoły  na Cyprze jest bardzo roztań-
czona i z chęcią  uczyła gości z Polski 
własnych tańców tradycyjnych. 
Teraz przed uczestniczkami wizy-
ty stoi zadanie przekazania nabytych 
umiejętności w zakresie tańca na-
szym  uczniom, zwłaszcza, że wkrót-
ce w Szkole Podstawowej odbędzie się  
Dzień Tańca, w którym uczestniczyć 
będą nauczyciele z  partnerskich szkół 
z Anglii, Szkocji, Francji i Cypru. Ma-
jowe spotkanie  będzie podsumowa-
niem trzyletniej współpracy  w pro-
gramie Comenius.     

Katarzyna Pohl
Aneta Matysiak-Gicala

Zdjęcia – ostatnia strona okładki.

„Choć wiatr jeszcze chłodny
i śnieg często pada

ktoś wiosenne figle w polu płata.
To trawkę zazieleni, to kwiaty 

wymaluje
z promieniami słońca cichutko 

tańcuje”

28 marca tymi słowami rozpoczęliśmy 
uroczyste witanie wiosny. Zerówkowi-
cze wykazali się wspaniałymi umiejęt-
nościami aktorskimi oraz cudownym 
śpiewem piosenek „Maszeruje Wios-
na” czy „Jestem sobie ogrodniczka”.

Na tym jednak się nie skończyło. Po 
przedstawieniu sprawdziliśmy talenty 
plastyczne Rodziców, którzy w parze z 
dziećmi mieli za zadanie namalować 
portret Pani Wiosny. Wszystkie prace 
były wspaniałe i umieszczone zostały 
w klasowej galerii.

Dziękuję dzieciom za bardzo dobre 
przygotowanie, Rodzicom za wspól-
ną zabawę, a najmłodszym widzom za 
szczególną cierpliwość :-)

Marta Rybicka

Zajęcia otwarte dla Rodziców „Witaj Wiosno”
w grupie Zerówkowiczów
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su podzielili się strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rokietnicy, za 
co uczniowie są im bardzo wdzięcz-
ni. Uczyli między innymi w jaki spo-
sób ratować poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, uczyli 
resuscytacji krążeniowo – oddecho-
wej. Zademonstrowali również sprzęt 
medyczny jaki jest w dyspozycji straży 
pożarnej. Zajęcia były bardzo ciekawe, 
przybliżyły bardzo ważne informacje 
o pierwszej pomocy.

Berlin
W ramach pracy koła językowego 
,,Deutsch” 2 kwietnia odbyła się po 
raz kolejny wycieczka do Berlina przy-
bliżająca kulturę naszych zachodnich 
sąsiadów. Poznawanie miasta rozpo-

częło się od Aleksanderplatz i naj-
starszej części miasta– Nikolaiviertel. 
Na Wyspie Muzeów grupa zapozna-
ła się ze zbiorami sztuki antycznej w 
Muzeum Pergamońskim. Tradycyjnie 
program obejmował przejście ulicą 
Unter den Linden do Bramy Branden-
burskiej oraz najnowszą część miasta 
– Potsdamer Platz. W dawnym Berli-
nie Zachodnim  uczniowie odwiedzili 

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich

„Śladami Powstańców Wielkopol-
skich”  - zaczynamy projekt szkolny!!!

Rok 2008 jest rokiem szczególnym… 
Dokładnie 27 grudnia 1918 r. wybu-
chło Powstanie Wielkopolskie. Ob-
chody 90. Rocznicy tego ważnego wy-
darzenia stanowią przyczynek do 
realizacji projektu szkolnego „Śla-
dami Powstańców Wielkopolskich”  
W naszej szkole od września 2007 
działa Koło Pamięci Powstańców, 
skupiające uczniów klas 4, 5 i 6, a już 
w kwietniu rozpoczęliśmy realizację 
naszego projektu, którego zakończe-

„Wielkim jest ten człowiek, który 
zawsze chce się czegoś uczyć…”

 
Te słowa, wypowiedziane przez Jana 
Pawła II usłyszeli uczniowie na-
szej szkoły w 3. rocznicę śmierci pa-
pieża – Polaka. Często patrzeliśmy 
na Ojca Świętego, rzadziej udawa-
ło nam się go słuchać. W tym roku 
właśnie słuchanie papieża, czytanie 
jego słów zostało szczególnie pod-

niem będzie specjalna wystawa szkol-
na. Cykl zajęć poświęconych temu te-
matowi otworzyły lekcje historii, na 
których Pan Marian Walaszczyk przy-
bliżył uczniom wydarzenia przełomu 
1918/1919. Na lekcjach języka polskiego  
z Panią Hanną Szwarc uczniowie zaję-
li się analizą treści i budowy utworów 
poetyckich tematycznie związanych z 
walką Polaków o wolność. Dla wszyst-
kich uczniów ogłoszony został też kon-
kurs, w którym każdy będzie mógł pla-
stycznie wyrazić zdobytą, na różnych 
przedmiotach wiedzę.

A.Płachetka   

Nauka na odległość

W Zespole Szkół im. J. i W. Zamoy-
skich w Rokietnicy, rozpoczęło dzia-
łalność Centrum Kształcenia na Odle-
głość na Wsiach. Centrum utworzone 
w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoy-
skich w Rokietnicy wyposażone zosta-
ło w 9 zestawów komputerowych oraz 
laptop wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem. Uczestnicy mogą skorzy-
stać z bezpłatnych szkoleń e-learnin-
gowych m.in. z zakresu informatyki, 
zarządzania zasobami ludzkimi, przy-
gotowania do poszukiwania pracy, kie-
rowania własną karierą, a także przed-
miotów ogólnokształcących i języków 
obcych. 

Konkurs Unijny
Zespół Szkół gościł 7 marca uczestni-
ków Konkursu Wiedzy o Unii Euro-
pejskiej. Uczestniczyły w min zespoły 
uczniów w wieku 14-19 lat z Zespo-
łu Szkół w Rokietnicy (gimnazjum), 

Gimnazjum Integracyjnego w Napa-
chaniu oraz reprezentacja gospodarzy. 
Konkurs składał się z dwóch części – 
testu oraz prezentacji na temat nowych 
krajów UE. Główną nagrodę stanowił 
wyjazd do Brukseli.

Strażacy o pierwszej 
pomocy
W ramach zajęć z przysposobienia 
obronnego 17 marca w klasach dru-
gich technikum w zawodzie hotelarz i 
informatyk odbył się pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Swoją wie-
dzą i umiejętnościami z tego zakre-

Kościół Pamięci. Poza tym w progra-
mie znalazła się wystawa ,,Topogra-
fia terroru” oraz pomnik Ofiar Holo-
caustu. 

Jak się uczyć?
W ciągu marca – kwietnia uczniowie 
wszystkich klas uczestniczyli w kursie 
,,Efektywne uczenie się”. Celem kur-
su było poznanie różnych metod za-
pamiętywania oraz systematyzowa-
nia wiedzy, które wspierają racjonalne 
uczenie się. 

Nabór na rok szkolny 
2008/09
W dniach 28.04 do 21.05. szkoła 
przyjmuje dokumenty od absol-
wentów gimnazjum pragnących 
kontynuować naukę  w Zespół 
Szkół im. J. i W. Zamoyskich w 
Rokietnicy.

Nabór na rok szkolny 2008/09 
obejmuje następujące typy szkół:

Technikum w zawodzie:
- Technik hotelarstwa
- Technik informatyk
- Technik ogrodnik
- Technik architektury krajobrazu

Zasadniczą szkołę wielozawo-
dową 

kreślone. Dokładnie o  9.37 wszy-
scy uczniowie i nauczyciele, zgroma-
dzeni na sali gimnastycznej uczcili 
minutą ciszy pamięć Jana Pawła II. 
Każdy z nas miał własnoręcznie wy-
konany, bądź wybrany przez siebie 
portret papieża, a uczniowie klasy 6 
przybliżyli nam jego słowa. Tę chwi-
lę uczciliśmy na zakończenie wspól-
nym śpiewem Barki. 

Szkoła Podstawowa w Mrowinie
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Wieści 
z „Bajeczki”
Tuż po świętach w przedszko-
lu odbył się balik „Cztery Pory 
Roku”. Tego dnia nie mogli-
śmy rozpoznać naszych mi-
lusińskich! Przedszkolne sale 
zapełniły wróżki, czarodzie-
je, królewny, kowboje, tygry-
sy, piraci, koty, biedronki i całe 
mnóstwo innych postaci. Dzię-
kujemy rodzicom za twórczą 
inwencję i przygotowanie stro-
jów dla pociech. Do tańca na 
balowej sali przygrywał przy-
jaciel wszystkich przedszkola-
ków- pan Marek Górzyński. W 
imieniu dzieci- gorące podzię-
kowania! Zabawa była udana – 

wszystkim dopisał humor i ta-
neczny talent, a dzieciom nie 
zabrakło energii do ostatniego 
kroku!

9 kwietnia 2008r dzieci 5-let-
nie (Gumisie i Ufoludki) pod 
opieką pań - Izabeli Olejni-
czak i Beaty Kucharskiej - od-

wiedziły gospodarstwo agro-
turystyczne p.Kortusów. Jak 
zwykle czekała na przedszko-
laków uśmiechnięta pani Ba-
sia. Dzieci zobaczyły zwierzęta 
gospodarskie – kury, gęsi, wy-
siadujące jajka kaczki, owce, 
króliki, konie. Największym 
zainteresowaniem chłopców 
cieszyły się maszyny i urzą-
dzenia, szczególnie ogrom-
ne traktory. Wycieczka dała 
dzieciom możliwość bezpo-
średniego obcowania z przy-
rodą, rozbudziła zaintereso-
wania dzieci, pokazała opiekę 
nad zwierzętami i trud pracy 
na wsi. Na pożegnanie dzieci 
dostały słodki upominek. Cie-
szymy się, że mamy tak nieda-
leko do zaprzyjaźnionego go-
spodarstwa! 

Anna 
Rychławska-Krzyśko

ZAPROSZENIE
19 czerwca 2008 r  

w Przedszkolu  
„Bajeczka”  

odbędzie się festyn  
w godz. 17:00 

– 20:00. 

Zapraszamy serdecznie 
już dziś wszystkich 

mieszkańców gminy! 
Zapewniamy  

wiele atrakcji! 
Festyn poprowadzi 

...klaun Rupert!

„Mali ekolodzy”
W roku przedszkolnym 
2007/08 jednym z głównych 
założeń pracy Przedszkola „Ba-
jeczka” było przybliżanie dzie-
ciom treści przyrodniczych. 
Nauczyciel przedstawiając „taj-
niki przyrody” budzi u wycho-
wanków dociekliwość badacza 
spowodowaną nowymi sytu-
acjami, ruchem, zmiennością 
kolorów, zapachem obiektów i 
zjawisk przyrodniczych.
Poznając przyrodę dzieci naby-
wają umiejętność odróżniania 
dobra od zła i to wartościowa-
nie przyswajały sobie stosun-
kowo łatwo. Dość szybko prze-
chodziły od obojętnego,
a nawet wrogiego stosunku do 
zwierząt, do życzliwego podej-
ścia i troski o nie.
W zagadnieniach planu rocz-

nego pracy przedszkola sku-
piono się m. in.  na problemie 
poszanowania praw natu-
ry. Dlatego praca dydaktycz-
no – wychowawcza ma na celu 
ukształtowanie u dzieci odpo-
wiedzialności za swoje zdrowie 
i stan otoczenia. Dzięki osobi-
stym doświadczeniom, prze-
konują się, że aby coś osiąg-
nąć, trzeba pewnego wysiłku. 
Obcując z naturą kształtują 
się u przedszkolaków pewne 
wartości estetyczne. Podłożem 
kształtowania tych wartości 
są określone reakcje zmysłowe 
na silne bodźce, takie jak ko-
lor, zapach, kształt, dźwięk, a 
więc podstawowe cechy obiek-
tów i zjawisk przyrodniczych. 
Przedszkolaki uczą się szacun-
ku dla własnej osoby i przyro-
dy oraz korzystania z walorów 
przyrodniczych, nie niszcząc 
środowiska, które nas otacza.

Działania nauczycieli zmierza-
ją ku temu, by pomóc zrozu-
mieć dziecku fakt, jak wielkie 
znaczenie dla zdrowia ma śro-
dowisko, w którym żyje, uczy i 
wypoczywa.
Akcje prowadzone w przed-
szkolu mające na celu kształ-
towania właściwej postawy 
ekologicznej, a zwłaszcza po-
glądów  i przekonań zmie-
rzających do poszanowania 
każdej formy życia oraz wy-
kształcenie u dzieci umiejęt-
ności reagowania na niewłaś-
ciwe zachowanie się innych 
wobec przyrody:

wykonanie makiety „Wios-
na”,
międzyprzedszkolny kon-
kurs plastyczny dla dzie-
ci „Czysta woda zdrowia 
doda”,
gazetka „Dbamy o czystość 
i zdrowie” - wykonana z  

�

�

�

plakatów przygotowanych 
przez poszczególne grupy
zbiórka puszek (rywalizacja 
pomiędzy grupami),
„Ekoludek” - wykonanie 
kukły z surowców wtór-
nych na Dzień Ziemi, 
„Gazetowy zawrót głowy” 
- ukazanie dzieciom moż-
liwości wykorzystania su-
rowców wtórnych, pokaz 
mody garderoby wykonanej 
z gazet,
konkurs plastyczny dla ro-
dziców „Nasze krajobrazy”,
gminny konkurs ekologicz-
ny dla dzieci 6 – letnich.

Pamiętajmy, że przyroda jest 
naszym pomocnikiem w roz-
budzaniu nowych  zaintereso-
wań dziecka i stymuluje je do 
działania.

 Magdalena Sierszuła 

�

�

�

�

�
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Z teki sołtysa

Koniec wydatków związanych z róż-
nymi Świętami, czyli finansowo po-
winno się nam poprawić. Nic bardziej 
błędnego. Jeśli sądzimy, że uda nam 
się odwiedzić centra handlowe, aby 
sprawić sobie prezent i poprawić hu-
mor – to błąd. 
 Jak zadbać o fajne ciuchy, kiedy w 
portfelu po wizycie na poczcie zostaje 
do pierwszego 300 zł. Jak zadbać o do-
bry wygląd kiedy wizyta w salonie fry-
zjerskim, u kosmetyczki i na solarium 
pochłonie emeryturę. Czy my emeryci 
jesteśmy skazani na klepanie biedy do 
końca życia? Chcę jeździć po świecie, 
spać w dobrych hotelach, jadać w naj-
lepszych restauracjach. Dobrze, - prze-
wróciło mi się w głowie, bądź babo ci-
cho i ciesz się, że masz co do garnka 
włożyć. A co ma powiedzieć zwolnio-
na parę tygodni temu szefowa TVP 1 
– wywalili Ją z pracy, i gdyby nie to że 
płacimy abonament, pani dyrektor nie 
dostałaby 432 tyś. odprawy (jak Ona 
biedna sobie poradzi, czy będzie miała 
za co żyć?) Dlatego musimy płacić abo-
nament, aby żaden z przyszłych szefów 
TVP 1 nie był finansowo zagrożony. 
 Właściwie to nie ma powodów do na-
rzekań, wprost przeciwnie, dowiedzia-

łam się, że jeśli chodzi o służbę zdrowia 
to Ameryka zostaje daleko w tyle. Tak, 
tak – w kilkunastu państwach przepro-
wadzono badania lekarskie na co jeste-
śmy uczuleni, w jakim wieku najczęściej 
zaczynają nam nawalać nerki, wątroba, 
serce. No i co ? – wyprzedzamy Amerykę 
o 20 – 30 lat . Nasza służba zdrowia dba 
o nas od najmłodszych lat. Wyobraźcie 
sobie, że te wszystkie wymienione wy-
żej schorzenia dopadają jankesów oko-
ło siedemdziesiątki, czyli starość mają 
do kitu. A u nas? U nas starość mamy 
spokojną, choróbska czepiają się nas już 
około czterdziestki, a nie wtedy kiedy 
człowiek zasłużył na odpoczynek,a je-
śli się dodatkowo ubezpieczymy, tak jak 
proponują nasi „sejmowi wybrańcy „ to 
urlopy i weekendy będziemy mogli spę-
dzać w wybranym przez nas szpitalu, w 
pokoju jedno osobowym – super luksus. 
Wyprzedzamy USA o 30 lat!
 Przed nami piękny miesiąc - 
Maj......... Wiążą się z nim cudowne 
wspomnienia: czas komunii - niepo-
wtarzalne, jedyne święto. 
 W maju ma miejsce jeszcze jedno 
wydarzenie – matury . Na przestrzeni 
lat zwyczaje i sposoby obchodzenia tych 
szczególnych dni bardzo się różnią. Pa-

miętam, że moim wymarzonym prezen-
tem komunijnym był czerwony materiał 
z kory na sukienkę, oczywiście marzenie 
zostało spełnione. Starsza córka otrzy-
mała między innymi rower i zegarek, a 
młodsza miała wymagania typu magne-
tofon i aparat fotograficzny. Rower i ze-
garek już każde dziecko miało. Co teraz 
kręci naszych „komunistów” już podpo-
wiadam:
komputer – najlepiej laptop, aparat fo-
tograficzny - pod warunkiem, że cy-
frowy, a najlepiej skóra, fura i komóra. 
Przed kupnem prezentów należy pójść 
do najbliższego banku i porozmawiać 
z przedstawicielem. Dyskrecja i miłość 
banku zapewniona aż po grób. 
 Za parę dni - długi majowy weekend 
i letnie wakacje – musimy jakoś pogo-
dzić nasze finanse, z marzeniami w jaki 
sposób chcemy spędzić te wolne chwile 
- marzeń nikt nam nie odbierze. 
 Dobrze, że mamy tylko takie prob-
lemy, parę minut temu słuchając wia-
domości, dowiedziałam się, że w Hong 
Kongu odbędzie się aukcja, na której 
wystawiony będzie podobno najpięk-
niejszy 72 karatowy diament (licytację 
zaczynają od 10 milionów dolarów).
To wielki kłopot z takim świecideł-
kiem. No bo jak założyć sukienkę, 
buty i torebkę, wszystko razem w ce-
nie 500 zł i ten wisiorek? Przecież ten 

diament oszpecił by całą moją kreację. 
Bogaci to mają wielkie problemy.
 Z wielką uwagą przeczytałam arty-
kuł Wójta na temat hali sportowej. Je-
stem pod wrażeniem zaciętości i deter-
minacji z jaką chce realizować budowę 
centrum Rokietnicy oraz halę widowi-
skowo-sportową. Myślę, że w interesie 
nas wszystkich jest dopingować i trzy-
mać kciuki za „naszego Wójta”.
 Z dnia na dzień pięknieje nam 
Rokietnica. Wszystko to za sprawą 
mieszkańców, którzy nie oszczędza-
jąc sił, masowo pojawiają się w przy-
domowych ogrodach, starając się o 
piękny ich wystrój. Podziwiam moje 
klubowe koleżanki za to jak „fachowo” 
potrafią rozmawiać o ogrodach i przyrzą-
dzaniu potraw jednocześnie. Nie ma dla 
nich znaczenia czy mają omówić menu na 
przyjęcie, czy zająć się sadzeniem kwiat-
ków – no ale to trzeba urodzić się kobietą 
– prawda panowie?
 W maju mija rok od momentu ofi-
cjalnej rejestracji naszego Klubu. Pla-
nujemy to uczcić.
O szczegółach będę miała przyjem-
ność poinformować Państwa w na-
stępnym numerze Wiadomości.

Wiosenne pozdrowienia przesyła 
Plotkara Barbara 

28 marca w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Rokietnicy Dyrektor Pani Ja-
dwiga Waligóra-Hallke ogłosiła wy-
niki konkursu „Stół Wielkanocny 
pięknie nakryty 2008”.

W konkursie brało udział 6 sołectw 
naszej gminy. Wystawa tych stołów 
odbyła się w Niedzielę Palmową. Sto-
ły były oceniane przez niezależne jury 
złożone z przedstawicieli Urzędu Mar-
szałkowskiego i Urzędu Miasta Po-
znania, Akademii Rolniczej i Cechu 
Rzeźników i Wędliniarzy oraz Urzędu 
Gminy Rokietnica. 

Miło mi poinformować, że pierwsze 
miejsce zajęły panie z sołectwa Ro-
kietnica. 
Następne miejsca w kolejności zajęły:
-Panie z sołectwa Kiekrz-Pawłowice 
-Panie z sołectwa Żydowo-Rostworowo
-Panie z sołectwa Mrowino-Cerekwica
-Panie z sołectwa Starzyny- Rogierówko
-Panie z sołectwa Przybroda.

Wszystkie Panie z wymienionych so-
łectw włożyły dużo trudu i pomysło-
wości, a przedstawione przez nie Sto-
ły były na bardzo wysokim poziomie. 
W nagrodę uczestniczki konkursu z 
trzech pierwszych sołectw pojecha-
ły na wycieczkę krajoznawczą, która 
odbyła się w dniach 11-13 kwietnia na 

trasie „Puławy - Kazimierz nad Wisłą 
– Nałęczów”. Pozostałe trzy sołectwa 
otrzymały nagrody rzeczowe i wylo-
sowały po 3 miejsca dla swoich pań w 
tej wycieczce. Nasze Panie na maksy-
malną ilość 240 punktów otrzymały 
226 punktów.
Panie otrzymały List Gratulacyjny od 
Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego oraz od Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury, pani Jadwigi Wali-
góra- Halke.
W imieniu własnym i Rady Sołeckiej 
gratulujemy naszym Paniom i życzy-
my dalszych sukcesów. 

Chcę Państwa poinformować, że ru-
szyły prace przy naszym placu zabaw. 
Firma „Rumcyk” pana Romana Go-
raja usunęła rosnące tam drzewa, zro-

biła rekultywację terenu i wykona-
ła ogrodzenie. Pan Wojciech Nadolny 
przygotował teren pod obsianie tra-
wą i obsadzenie tujami wzdłuż płotu. 
Przy tych pracach pomagali druhowie 
odrodzonej OSP z Rokietnicy, którzy 
również przycięli drzewa na ul. Szkol-
nej, Szamotulskiej i Pocztowej. 

W prace zaangażowali się następują-
cy druhowie: Karol Nadolny, Sławomir 
Fudala, Marcin Matysiak, Adrian Ma-
ternik, Maciej Grudziński, Mateusz Do-
pierała, Paweł Smoczkiewicz, Zbigniew 
Olejniczak, Jakub Karnabol, Tomasz 
Szlachcikowski i Krystian Michalak
Druhowie wszystkie prace wykony-
wali własnymi narzędziami, używa-
jąc pił spalinowych, ciągnika, przy-
czep i drabin..

Na ręce Pana Pawła Czachora - Preze-
sa oraz Michała Trzybińskiego - Na-
czelnika Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rokietnicy składam w imieniu 
własnym i mieszkańców podziękowa-
nie za reaktywowanie jednostki oraz 
angażowanie się w akcje dla dobra so-
łectwa. Myślę, że jeszcze nieraz na ich 
pomoc będziemy mogli liczyć. 

Życzę dalszych sukcesów i osiągnięć. 
sołtys sołectwa Rokietnica  

Józef Fudala

Rozstrzygnięto już konkurs gminny 
na „Stół Wielkanocny pięknie nakry-
ty”. Z naszego sołectwa w konkursie 
wzięły udział panie: Maria Dziamska, 
Elżbieta Suchomska, Maria Matuszek, 
Barbara Dziamska, Hanna Majer, Re-
nata Żmudzińska, Teresa Dziamska, 
którym bardzo dziękuję za chęć wzię-
cia udziału w konkursie i trud, jaki 
włożyły w przygotowanie stołu. Gra-
tuluję zdobycia drugiego miejsca.

Zakończono prace nad ogrodzeniem 
terenu pod plac zabaw. Dziękuję oso-
bom, które przyczyniły się do zało-
żenia ogrodzenia na placu. Pozo-
stało jeszcze uporządkowanie tego 
miejsca i zamontowanie elementów 
zabawowych dla dzieci.

sołtys sołectwa Kiekrz-Pawłowice  
Wiesław Dziamski

Pierwsze miejsce dla Pań z Rokietnicy!

Praca strażaków z OSP 
przy tworzeniu placu 
zabaw.

„Klub Kobiet Aktywnych” Babskie Sprawy
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Rok 2008 rokiem  
Zbigniewa Herberta

28 marca 2008 roku ogłoszono 
wyniki konkursu gminnego pod 
Patronatem Wójta Gminy Ro-
kietnica mgr inż. Bartosza Dere-
cha na najpiękniejszy stół wiel-
kanocny.
Dwunastoosobowa komisja bar-
dzo wysoko oceniła poziom 
przygotowanych prezentacji i 
przyznała:

I-miejsce (226 punktów) stołowi 
który przygotowały Panie z sołe-
ctwa Rokietnica, 
II- miejsce (216,5 punktu) stoło-
wi sołectwa Kiekrz- Pawłowice ,
III- miejsce (206,5 punktu) stołowi 
sołectwa Żydowo- Rostworowo. 
Miejsca od IV- VI otrzymały sto-
ły przygotowane przez sołectwa 
Mrowino – Cerekwica (205,5 

Konkurs ”Stół Wielkanocny 
pięknie nakryty” 
rozstrzygnięty

punktu), Starzyny – Ro-
gierówko (200,5 punktu) i 
Przybroda (188 punktów).
Wszystkie stoły prezento-
wały się wspaniale.

Sołtysom „Listy Gratula-
cyjne„ przekazane przez 
Wielkopolski Urząd Mar-
szałkowski wręczyła Pani 

Teresa Bartol Prze-
wodnicząca Rady 
Gminy Rokietni-
ca w asyście Pana 
Bartosza Derecha 
Wójta Gminy Ro-
kietnica i Członków 
Komisji Konkur-
sowej.

W nagrodę Panie 
i Sołtysi z sołectw które zajęły 
trzy pierwsze miejsca pojecha-
ły na wycieczkę „Puławy-Kazi-
mierz nad Wisłą-Nałęczów- Ko-
złówka”, a z pozostałych sołectw 
wylosowano po trzy osoby, któ-
re uczestniczyły w wyjeździe. 
Pozostałe osoby  otrzymały na-
grody pocieszenia.
Bardzo dziękuję Wszystkim So-
łectwom za udział w konkursie i 

Biblioteka Gminna w Rokietnicy 
oraz Urząd Gminy w Rokietni-
cy zapraszają do wzięcia udzia-
łu w konkursie internetowym 
„Moje spotkania z Herbertem”. 

W konkursie mogą uczestni-
czyć wszyscy miłośnicy twórczo-
ści Zbigniewa Herberta  z tere-
nu Gminy Rokietnica od 12 roku 
życia. Konkurs rozpocznie się 1 
maja 2008 roku i trwać będzie do 
15 czerwca 2008 roku. 

Podróże z Herbertem
Tom poetycki Zbigniewa Herber-
ta „Pan Cogito” nawiązuje już ty-
tułem do tradycji Kartezjańskiej. 
Słynne słowa filozofa „Cogito, 
ergo sum” - „Myślę, więc jestem”, 
wykazują ścisły związek z krea-
cją bohatera lirycznego, Pana Co-
gito (myśliciela, człowieka my-
ślącego).

Kluczowym utworem cyklu jest 
wiersz „Przesłanie Pana Cogito”. 
Zaliczyć go można do liryki zwro-
tu do adresata, przy czym adresa-
tem tylko pozornie może być każ-
dy. Pozornie, gdyż pojawiające się 
w utworze nakazy są niezwykle 
trudne do zrealizowania, wyma-
gają nie tylko odwagi cywilnej, ale 
i heroizmu etycznego. Wiersz czę-
sto określa się jako „dekalog mo-

Weź udział
w konkursie

Pytania – zadania konkursowe 
publikowane będą na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy w Ro-
kietnicy: www.rokietnica.pl w 
zakładce poświęconej konkur-
som. Pytania ukazywać się będą 
w dniach: 1, 8, 15, 22, 29 maja 
oraz 5 i 8 czerwca 2008 roku.

Wśród uczestników zostanie wylo-
sowana atrakcyjna nagroda główna 
i nagrody niespodzianki oraz wrę-
czone zostaną specjalne dyplomy.

Regulamin Konkursu dostępny 
na stronie internetowej www.ro-
kietnica.pl 

Zapraszamy!

ralny człowieka czasów zagroże-
nia”, ale... odnieść go można do 
każdych realiów, jest uniwersal-
ny. Herbert poprzez Pana Cogito 
zwraca naszą uwagę na problemy 
etyczne współczesności. Sięga do 
tradycji literackiej, zwłaszcza an-
tyku, ale sprzęga ją ustawicznie ze 
współczesnością.
 
Tomik Herberta cechuje prosto-
ta i klarowność myśli, jasny styl 
i oszczędność środków wyrazu. 
Herbert i w tym zbiorze jest po 
prostu Klasykiem.

składam wyrazy podziękowania za 
trud włożony w przygotowanie tra-
dycyjnego Stołu Wielkanocnego.

Jadwiga Waligóra – Halke
Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury
w Rokietnicy

stół sołectwa Kiekrz-Pawłowice

stół sołectwa Żydowo-Rostworowo
stół sołectwa Rokietnica
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Nienajlepszy początek sezonu

Wielkopolska Komorniki  
– Rokita Rokietnica 2:1 (1:0)
Wynik radosną twórczością sędziego

Ostatnie spotkanie obu drużyn z poprzed-
niej rundy zakończyło się bezbramkowym 
remisem. Należało więc przypuszczać, że 
oba zespoły będą chciały udowodnić swoją 
wyższość w tym spotkaniu. Mecz zaczęli go-
spodarze i od razu ruszyli do ataku na bram-
kę Rokity spychając naszych do obrony. W 
zasadzie mecz toczyłby się jak normalne za-
wody gdyby sędzia nie zachowywał się jak 
amator. W 23 min nie zauważył trzymetro-
wego spalonego (!!!), na którym był napastnik 
Komornik, a ten wykorzystał pewnie sytua-
cję sam na sam z golkiperem Rokity. Straco-
na bramka zmotywowała do ataku drużynę 
przyjezdnych i od 25 minuty meczu to Roki-
ta miała kontrolę nad przebiegiem spotka-
nia. Jednakże zazdrosny sędzia postanowił 
znowu objąć pierwszoplanową rolę w meczu 
– za faul bez piłki na Gulińskim, zawodnik z 
Komornik otrzymał tylko żółtą kartkę. Jak-
by tego było mało nie podyktował ewidentne-
go karnego dla Rokity za faul na S. Borkow-
skim. Na boisku zrobiło się nerwowo, gdyż 
sędzia swoje błędy starał się naprawić kolej-
nymi. Rokita nadal groźnie atakowała, ale 
brakowało szczęścia i opanowania – w 37min 
sytuacji sam na sam nie wykorzystał pomoc-
nik Rokity – Waldemar Springer. Rokita do 
końca pierwszej połowy była górą i brakowa-
ło jedynie bramek aby to udokumentować. 
Tuż przed zejściem do szatni na przerwę żół-
tą kartką został ukarany Piotr Malicki. 
Rokita nie zwolniła tempa w drugiej poło-
wie czego zwieńczeniem była piękna bram-
ka Malickiego w 48 min. Strzał z 20m w lewe 
„okienko” okazał się niemożliwy do obrony. 
Minutę później żółtą kartkę obejrzał Sergiusz 
Borkowski za dyskusje z sędzią. W 52 min. 
sędzia ponownie dał popis amatorstwa – 
„zgodnie z duchem gry” przepuścił kolejnego 
spalonego na korzyść gospodarzy i po strzale 
w długi róg bramki Wielkopolska Komorni-
ki prowadziła z Rokitą już 2:1. Sędzia chyba 
upodobał sobie Sergiusza Borkowskiego – w 
58 min. nie dopatrzył się faulu na napastni-
ku Rokity w polu karnym, mimo że wszyscy 
skrzywili się na dźwięk trzeszczących przy 
faulu kości… W 62 min. trener Rokity zmie-
nił Springera i Przydanka na Lipowskiego i 
Dobrzykowskiego (obie zmiany bardzo do-
bre). Sędzia pod koniec meczu był już kłęb-
kiem nerwów – ukarał kartką Dobrzykow-
skiego, który wykonywał rzut wolny dla 
Rokity… Kartkami oberwało się też gospo-

darzom. Na ostatnie dziesięć minut wszedł w 
zespole Rokity Paweł Maksymiuk zmieniając 
Malickiego. 
Mecz stał na wysokim poziomie, w grze obu 
zespołów widać było zaangażowanie i wolę 
walki. Szkoda jednak, że do poziomu spot-
kania nie potrafił dostosować się arbiter za-
wodów – jego nerwowe i pochopne decyzje 
wypaczyły wynik spotkania. 6.04.2008 Roki-
ta zagra przy ulicy Szamotulskiej ze Świtem 
Piotrowo. W poprzedniej rundzie nasi prze-
grali w Piotrowie 3:1, ale obecna wysoka for-
ma Rokity zwiastuje dobry mecz. K.N.

Rokita Rokietnica: Dariusz Borkowski 
(GK),Maciej Furmaniak, Bartosz Pyrka, Da-
mian Michalak, Daniel Borkowski (K), Anto-
ni Guliński, Piotr Malicki, Paweł Przydanek, 
Damian Sklepik, Waldemar Springer, Ser-
giusz Borkowski // Paweł Maksymiuk, Maciej 
Dobrzykowski, Tomasz Lipowski 
Trener: Marek Kliszkowiak 

Rokita Rokietnica  
– Świt Piotrowo 1:2 (1:2) 
Wójt nie pomógł… 

Rokita w jesiennej rundzie przegrała z Piotro-
wem 3:1, ale wynik wcale nie odzwierciedlał 
obrazu gry. Zawodnicy Rokity wyszli zmoty-
wowani na pierwszą połowę i od pierwszych 
minut przejęli inicjatywę. Rokita co chwilę 
wyprowadzała groźne ataki zakończone wy-
walczonym rzutem rożnym ( 1, 4, 20min.) czy 
strzałami Springera i Furmaniaka, które mo-
gły dać prowadzenie w  meczu ( 5 i 12min.).  
Pierwszą groźną kontrę Świt przeprowadził 
w 17min i po doskonałym podaniu zamienił 
rzut wolny na bramkę - swojego zawodnika 
nie upilnował Dolaciński, a ten z najbliższej 
odległości pokonał Borkowskiego i przyjezd-
ni prowadzili 0:1. Rokita jednak nie straciła 
inicjatywy i kontrolowała mecz tworząc licz-
ne dogodne sytuacje. Zwieńczeniem całej se-
rii ataków Rokity była bardzo ładna bramka 
Damiana Sklepika po dośrodkowaniu Do-
brzykowskiego, który chwilę wcześniej zmie-
nił Gulińskiego i w 33min mieliśmy remis 1:1. 
Pod koniec pierwszej połowy Piotrowo na-
wiązało już bardziej wyrównaną walkę z Ro-
kitą i w 44min po dyskusyjnym rzucie kar-
nym Świt prowadził 2:1. Do końca pierwszej 
połowy Rokita miała przewagę, ale nie zdo-
łała wyrównać.
W przerwie w drużynie Rokity boisko opuś-
cił Tomek Rzepka i w jego miejsce wszedł Sła-
wek Broda. Ta zmiana juniorów nie przynio-
sła jednak pożądanych zmian w grze Rokity, 
bo spadło tempo gry. Gospodarze atakowali 

rzadziej, a kontrolujący przebieg spotkania 
zawodnicy Świtu nie kwapili się do odsłania-
nia w ataku. W 57min Rokita mogła wyrów-
nać, ale znakomitej sytuacji nie wykorzystał 
Springer, który chwilę później został zmie-
niony przez Malickiego. Rokita w drugiej po-
łowie to już inny zespół – rozsypała się dy-
scyplina taktyczna i komunikacja w zespole. 
W 65min Piotrowo mogło prowadzić już 1:3, 
ale nie wykorzystało sytuacji w trzech na jed-
nego. Mimo to jednak przyjezdni do koń-
ca meczu mieli pełną kontrolę nad meczem. 
W 73min po sprzeczce na boisku sędzia po-
kazał żółty kartonik Malickiemu, Pawłowi 
Przydankowi (który chwilę później za dysku-
sję z arbitrem dostał czerwoną) i napastniko-
wi Świtu. Nerwowa atmosfera utrzymała się 
do końca meczu. Rokita w 91min mogła jesz-
cze wyrównać, ale faulowany w czasie strzału 
Broda trafił w bramkarza. 
Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Świtu 
Piotrowo. Pierwsza połowa dawała nadzieję, 
że dobrze grająca Rokita odrobi straty i po-
walczy o zwycięstwo. Druga połowa jednak 
przyniosła rozczarowanie. Gra gospodarzy 
nie układała się tak dobrze, a i przyjezdni nie 
przejawiali ochoty do gry co obniżyło poziom 
widowiska. Należy mieć tylko nadzieję, że w 
kolejnym spotkaniu Rokita wreszcie się prze-
łamie. KN

Rokita Rokietnica: Dariusz Borkowski, Ma-
ciej Furmaniak, Bartosz Pyrka, Antoni Gu-
liński, Daniel Borkowski, Waldemar Sprin-
ger, Damian Sklepik, Przemysław Dolaciński, 
Tomasz Lipowski, Paweł Przydanek, Tomasz 
Rzepka // Paweł Maksymiuk, Piotr Malicki, 
Sławomir Broda, Maciej Dobrzykowski 

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy 
meczów, jakie rozegra w  pierwszym półro-
czu ROKITA ROKIETNICA. Zachęcamy kibi-
ców, aby dopingowali naszym!

11 maj  2008 r.  - niedziela  
15:00    Orzeł Granowo - Rokita Rokietnica

18 maj  2008 r.  - niedziela  
12:00    Rokita Rokietnica - 1 FCL Lusowo

25 maj  2008 r.  - niedziela  
14:00    Kłos Gałowo - Rokita Rokietnica

1 czerwiec  2008 r.  - niedziela  
12:00    Rokita Rokietnica - Rożnovia Roż-
nowo

8 czerwiec  2008 r.  - niedziela 
14:00    Warta Obrzycko - Rokita Rokietnica

15 czerwiec  2008 r.  - niedziela 
14:00    Rokita Rokietnica - LZS Wronczyn
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Już po raz drugi w tym roku pod 
patronatem Wójta Gminy Rokiet-
nicy i Rady Gminy Klub Sportowy 
Arka Kiekrz zorganizował turniej 
amatorski w piłkę nożną. 19 stycz-
nia  w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej Nr  28 w Kiekrzu spot-
kali się zawodnicy amatorskich 
drużyn piłkarskich na Noworocz-
nym Turnieju Piłki Halowej o Pu-
char Wójta Gminy Rokietnica.

Wśród ośmiu drużyn uczestni-
czących w zawodach znalazły się 
dwie drużyny Arki Kiekrz.

Zwycięski puchar przypadł jed-
nak w udziale drużynie gości. 
Wójt Bartosz Derech wręczył go 
zespołowi Jurand z  Bolechów-
ka. Królem strzelców został za-
wodnik mistrzowskiej drużyny 
– Michał Jastrzębski, a najlep-
szym bramkarzem okrzyknięto 
Jarosława  Michalskiego z Arki 
Kiekrz.

15 marca w tym samym miejscu 
spotkały się ponownie piłkarskie 
drużyny amatorskie, ale tym ra-
zem warunkiem uczestnictwa 
była średnia wieku drużyny po-
wyżej 40 lat.
Był to bowiem Turniej Piłki Noż-
nej Halowej Oldboy’ów. I znów 

patronat objął Wójt Gminy Ro-
kietnica, a wśród drużyn zna-
lazła się reprezentacja Urzędu 
Gminy Rokietnica.

Zwyciężyła drużyna z Poznania 
o wdzięcznej nazwie Kaczka. I z 
tej też drużyny wywodzi się  król 
strzelców – Bogusław Pacholski.
Nagrody  wszystkim uczestni-
kom wręczył Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Rokietnica, 
a jednocześnie wielki miłośnik 
rywalizacji sportowej  Pan Ry-
szard Lubka.

Mimo wieku uczestników emo-
cje podczas zawodów osiągały 
poziom godny ligowych meczy 
ekstraklasy(!).

Działacze KS Arka Kiekrz mają 
nadzieję, że kolejne organizo-
wane przez nich imprezy pił-
karskie przyczynią się do dal-
szej integracji środowiska 
lokalnego w duchu zdrowej ry-
walizacji sportowej. A patro-
nat i  aktywne uczestnictwo w 
podobnych przedsięwzięciach 
miejscowych władz  z Wójtem i 
członkami Rady Gminy na cze-
le, przyczynią się do dalszego 
ożywienia  aktywności fizycz-
nej członków naszej gminy oraz 
naszych sąsiadów.

W planach Arki są teraz zawo-
dy dla młodzieży. Oby i one 
cieszyły się co najmniej ta-
kim zainteresowaniem ze stro-
ny uczestników jak poprzed-
nie. Działacze Arki dziękując  
za dotychczasowe zaangażowa-
nie władz  i mieszkańców Gmi-
ny zachęcają do aktywnego 
udziału  w kolejnych zawodach 
jak też  i przy ich organizacji 
wszystkich aktywnych  sympa-
tyków sportu.

G.J.

Zarząd Gminnego Koła PZW 
„Sterlet” w Rokietnicy zorgani-
zował 5 kwietnia prace społeczne 
nad Jeziorem Małym Kierskim, 
którego jest opiekunem (przyby-
ło 30 osób). 

Praca polegała na opalowaniu 
dębowymi palami (długości 3 m) 
półwyspu wykonanego w ubie-
głym roku oraz ofaszynowaniu 
faszyną wierzbowo-olchową. 
Ziemia którą zgromadzono przy 
nabrzeżu posłużyła do uzupeł-
nienia ubytków powstałych na 
wskutek niszczycielskiej siły fal. 
Praca przebiegała sprawnie, jed-
na grupa ostrzyła dębowe pale 

(za pomocą piły motorowej) oraz 
transportowała na półwysep, 
druga grupa zajmowała się wbi-
janiem pali w dno jeziora za po-
mocą koparko-ładowarki.

W drugim dniu wysprzątano 
nadbrzeża od strony Pawłowic 

oraz Kiekrza z butelek, 
śmieci i innych nieczy-
stości. Wysprzątano 
również lustro jeziora, 
trzciny oraz stanice na 
łódki wędkarzy. 
Podczas akcji sprząta-
nia sprawdzono czy-
stość wody w ciekach 
oraz rowach, które za-

silają akwen Jeziora Małego 
Kierskiego. 

Pomimo, że woda w sprawdzonych 
ciekach i rowach była wyjątkowo 
czysta, apelujemy do mieszkańców, 
którzy mieszkają w obrębie jeziora, 
aby nie zrzucali nieczystości płyn-
nych do Jeziora Małego Kierskiego i 
uszanowali jedno z najbardziej uro-
kliwych miejsc naszej gminy. 

Jezioro Małe Kierskie jest małym 
akwenem wodnym (25ha) i ścieki 
które by truły jego wody dopro-
wadziłyby do degradacji środo-
wiska przyrodniczego, a w dal-
szej konsekwencji do katastrofy 
ekologicznej.  

Na zakończenie informuję o pro-
cederze wyrzucania w obrębie 
Jeziora Małego Kierskiego oraz w 
okolicznych lasach, pasach przy-
drożnych, rowach śmieci i od-
padów z placów budowy swoich 
wymarzonych domów. 
Są to: puszki po farbach, opako-
wania po klejach silikonowych, 
gips, cement, folie oraz odpady 
od płyt gipsowych. 

Zjawisko zaśmiecania powiększa 
się i nie wystawia to dobrej opinii 
o mieszkańcach naszej gminy. 

Za wkład w pracę oraz zaangażo-
wanie na rzecz koła gminnego, 
które opiekuje się Jeziorem Małym 
Kierskim pragnę podziękować kol. 
M. Stronce, M. Locie, A. Locie, Sz. 
Tylkowskiemu oraz pracownikom 
przedsiębiorstwa PUK – które wy-
wiozło nieczystości, operatorowi 
koparko-ładowarki firmy Czyż-
Słuszczak i pozostałym kolegom, 
którzy przybyli na czyn społeczny. 

Prezes Koła 
Wojciech Mazurek

Radość członków drużyny Nie-
złomnych mimo braku sukcesu

Wójt  Gminy Rokietnica Bartosz 
Derach wręcza nagrody zwycię-

skiej drużynie

Turniej Oldboy’ów – Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Ryszard 
Lubka wręcza nagrody uczestni-

kom turnieju

PZW Sterlet

Kiekrz ożywia
ducha sportowego
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Więcej władzy
dla samorządów

Panie Marszałku – kiedy będzie-
my mogli przejechać nową, sze-
roką i bezpieczną trasą S-11 nad 
morze? 

Na pewno do 2012 roku nie uda 
się skończyć całej S-11 – z Ka-
towic do Koszalina. Najszybciej 
powstanie fragment S-11, który 
jest jednocześnie zachodnią ob-
wodnicą Poznania. Powinien być 
on gotowy do Euro 2012. Termin 
zakończenia budowy całej trasy 
to termin 2020. Wcześniej jednak 
powstanie kilka obwodnic miast, 
co oczywiście polepszy komuni-
kację. Chcemy też, aby cała trasa 
S-11  została wpisana w system 
europejskich korytarzy komuni-
kacyjnych. Dzięki temu będzie 
można starać się o dodatkowe 
pieniądze z UE.

Od miesięcy rząd zapowiada, 
że chce przekazać więcej władzy 
samorządom. Kiedy zobaczymy 
konkretne rozwiązania?

Mamy projekt decentralizacji kra-
ju. Większe uprawnienia będzie 
miał marszałek województwa. 
Chcemy też przekazać więcej za-
dań samorządom, ale pamiętamy 
o tym, że za zadaniami muszą iść 
pieniądze. Nad szczegółami wciąż 
pracujemy. W ramach tego nur-
tu przygotowywana jest również 
ustawa aglomeracyjna. 

Co ta ustawa zmieni?

Chcemy ułatwić i dać możliwość 
bliższej współpracy gminom – ta-
kim jak np. gminy wokół Pozna-
nia. Samorządy będą mogły np. 
pracować wspólnie nam planami 
zagospodarowania przestrzenne-
go czy gospodarki opadami. Ale co 
ważne nie będzie to nakaz współ-

pracy, wszystko będzie oparte na 
dobrowolności. Szczegółowe roz-
wiązania zostaną przedstawione 
w ciągu 2-3 miesięcy. Wydaje mi 
się jednak, że współpraca gmin w 
ramach aglomeracji jest koniecz-
na.

Jak wygląda dzień Wicemarszał-
ka Senatu?

W tej chwili jestem zastępcą Bog-
dana Borusewicza i w związku z 
tym zastępuję go w wielu uro-
czystościach, np. na posiedzeniu 
Trybunału. Ponadto przyjmuję 
bardzo wielu gości, np. ambasa-
dorów. Oprócz tego pracuję nad 
reformą szkolnictwa wyższego, 
mam również kontakty z samo-
rządami. Często prowadzę posie-
dzenia Senatu, są wystąpienia w 

mediach, ale przede wszystkim 
kontakty zagraniczne. Podpisuję 
oczywiście dużo pism. 3 - 4 dni 
w tygodniu jestem w Warszawie. 
Moje dni warszawskie są bardzo 
zajęte. 

Jest pan również wykładowcą na 
UAM. Czy nie tęskni Pan za zaję-
ciami ze studentami?

Na UAM w Poznaniu mam bez-
płatny urlop. Wykładam jednak 
na uczelni w War-
szawie. Dopóki nie 
byłem Marszałkiem 
mogłem pracować 
w dwóch miejscach, 
teraz niestety jest to 
niemożliwe i wy-
kładam w stolicy.

Jakie ma Pan hobby i jak Pan 
lubi spędzać wakacje?

Puszcza Zielonka, rower, wyjazdy 
zagraniczne i turystyka objazdo-
wa. Do tego kiedyś bardzo lubiłem 
też tańczyć. Nadal gram w brydża, 
ping-ponga. Lubię scrable, mono-
poly i pasjansa.

Rozmawiała Magdalena Sołtysiak

Współpraca Senatu RP z samorządem. Taki był główny temat spotkania Wicemarszałka Senatu Marka 
Ziółkowskiego z mieszkańcami i radnymi Rokietnicy. „Razem z przekazywaniem kompetencji rząd 
chce przekazywać gminom również pieniądze” - mówił wicemarszałek. Podczas spotkania pytano go 
również o trasę S-11, która będzie przechodziła przez naszą gminę. Marek Ziółkowski był inicjatorem 
powołania Stowarzyszenia Droga S-11, które od miesięcy lobbuje na rzecz powstania trasy. Przy okazji 
zadaliśmy Panu Marszałkowi kilka pytań.
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To był zwykły ludzki błąd...

Z serca  
do serca...
„Droga Pani Tereso,
Z wielkim zainteresowaniem czytamy Pani 
rubryki, zarówno „Aneksy”, jak i tę ostatnią 
„Z serca do serca”. Wszystkie sąsiadki w na-
szym bloku niecierpliwie wyglądają kolejne-
go numeru „Rokickich Wiadomości” i każda 
przynosi do domu po kilka sztuk, bo wszyscy 
w rodzinie mają swoją ulubioną stronę.
Pani teksty są często dyskutowane  przez nas, 
a nawet czasami wywołują dość ostrą wymia-
nę poglądów, chociaż nie kłócimy się, a każ-
da przedstawia swój punkt widzenia. Zapo-
minamy nawet często o włączeniu telewizora 
na „M jak miłość” albo „Milionerów”. W ro-
dzinach moich sąsiadów dzieje się podobnie i 
ostatnio postanowiłyśmy nawet, żeby zapro-
sić Panią na specjalne spotkanie poświęcone 
różnym naszym bolączkom, bo wstydzimy się 
jechać z nimi do poradni psychologicznych, a 
Pani wydaje się taka zwyczajnie ludzka i taka 
„nasza”.
W naszym bloku mieszkają głównie rodzi-
ny z dziećmi w wieku szkolnym, i my – żony i 
matki w wieku 30-40 lat – czasami pozostaje-
my same z problemami, bo pochodzimy z róż-
nych stron Polski i do naszych rodzin daleko.
Czy zgodzi się Pani przyjść na takie „babskie” 
spotkanie?”

Agnieszka
i inne Pani fanki z blokowiska

Kochani,

Przytoczyłam akurat ten fragment listu Ag-
nieszki, gdyż wątek zapraszający mnie na 
spotkanie twarzą w twarz z Wami pojawia 
się w Waszych listach coraz częściej. Jak wie-
cie, chętnie korzystam z Waszych zaproszeń, 
a gdy przedstawiacie mi w zaciszu Waszych 
domowych pieleszy niekiedy nawet najbar-
dziej osobiste problemy, niepokoje i troski, 
wzruszona bywam do głębi.
Kochani, bądźcie cierpliwi – na pewno nie 
pominę żadnego z zaproszeń. Tym bardziej, 
że naprawdę interesują mnie wszystkie spra-
wy, które dotyczą Was i Waszych bliskich.

Przecież jestem Waszą Przewodniczącą.

PS 1) A kwestią szczęścia nie zaprzątajcie so-
bie zbytnio głowy. Któż z ludzi nie chciałby 

być szczęśliwy? A kto rzeczywiście nim jest?
Niestety, ludzie chcą być szczęśliwi dzięki 
rzeczom, a te nie są w stanie trwale ani zado-
wolić, ani zaspokoić pragnień. Dobrze płatna 
praca? A może kariera zawodowa? Słowa ar-
tysty? Małżeństwo, a może rodzina? Ludzie 
pragną czegoś, potem „to” zdobywają i zno-
wu odczuwają głód za czymś nowym. I po-
goń trwa. Za zdobyciem lepiej płatnej pracy, 
bardziej luksusowego samochodu, większego 
domu, atrakcyjniejszej dziewczyny.

Agnisiu, nie rozpatruj swojego życia w ka-
tegorii osiągania szczęścia. Po prostu zaak-
ceptuj siebie i swoje życie takim, jakie jest 
i dziękuj Bogu za to, co masz. Za wspania-
łe dzieci, za troskliwego i odpowiedzialnego 
męża, za mieszkanie, które urządziłaś z ta-
kim wysiłkiem, za dziesięcioletniego Fiata, a 
nawet za gderającą od czasu do czasu teścio-

wą, która przecież gotuje tak wspaniałe obia-
dy dla Twoich dzieci. Nie podnoś stale wy-
magań w zakresie posiadania nowych dóbr 
materialnych, nie stawiaj ciągle coraz wy-
żej poprzeczki zarówno sobie, jak i Twojemu 
mężowi. Im skromniejsze mamy oczekiwa-
nia względem otaczającej nas rzeczywistości, 
tym mniejsze są nasze rozczarowania.

PS 2) Będę u 
Was zgodnie z 
zaproszeniem. 

Pozdrawiam 
i czekam na 
Wasze listy.
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Kącik  
Kryminalny  
gminy Rokietnica

1. Od 1 do 8.03.08 r. w Przybrodzie ul. Kaź-
mierska z terenu gospodarstwa rolnego 
dokonano kradzieży 80-sztuk pustaków 
keramzytowych. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

2. 8.03.08 r. w Rokietnicy ul. Witkowa n/n 
sprawca wykorzystując nieuwagę miesz-
kanki z domu jednorodzinnego dokonał kra-
dzieży gotówki w kwocie 1600 zł. Sprawę 
prowadzi KP Tarnowo Podgórne.

3. 12/13.03.08 r. w godz. 23:00-6:00 w 
Kiekrzu ul. Kierska dokonano kradzieży 
pojazdu marki VW Passat kol. popielaty 
rok 2001 kombi. Sprawę prowadzi KP 
Tarnowo Podgórne.

4. 19.03.08 r. w Krzyszkowie w godzinach 
wieczornych policjanci z KP Tarnowo Pdg. 
oraz z Rew. Dz. Rokietnica wspólnie do-
konali zatrzymania osoby podejrzanej o 
dokonanie przestępstwa.

5. 5.03.08 r. w godz. 8:00-11:00 z terenu 
gimnazjum w Rokietnicy dokonano kradzie-
ży kurtki o wartości 600zł. W wyniku pod-
jętych czynności służbowych Policjanci z 
SK KP Tarnowo Pdg. wraz z policjantami 
Rew. Dz. Rokietnica zatrzymali sprawcę 
kradzieży i odzyskali skradzione mienie.

6. Od 04-07.04.2008 r. w godzinach 14:00-
7:00 na terenie boiska szkolnego gimna-
zjum w Napachaniu dokonano uszkodzenia 
mienia. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Podgórne.

7. 5.04.2008 r. w godzinach wieczorowych 
w Kiekrzu ul. Kierska policjanci z Rew. 
Dz. Rokietnica dokonali zatrzymania na 
gorącym uczynku mężczyzny -nietrzeźwy 
kierujący. Sprawę prowadzi KP Tarnowo 
Pdg.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu spraw-
ców wyżej wymienionych przestępstw pro-
szone są o kontakt z dzielnicowymi Rewiru 
w Rokietnicy. Anonimowość zapewniona. 
Zwracamy się również z prośbą do miesz-
kańców naszej Gminy o zwracanie szcze-
gólnej uwagi na osoby, których zachowanie 
i wygląd mogą wskazywać, że planują doko-
nanie przestępstwa i informowanie o tym 
dyżurnego KP Tarnowo Podgórne pod nr 
telefonu 061-8146-997.

Kącik policyjny

Dzielnicowy Rejonu nr 1:
st. post. Bartosz Gawęda 
tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, 
Rostworowo, os. Zmysłowo

Dzielnicowy Rejonu nr II:
sierż. Daniel Ryczek
tel. 061-814-51-97
Obsługuje miejscowości:
Kiekrz, Pawłowice, Starzyny,  
Sobota, Bytkowo

Komendant Komisariatu
Dzielnicowy Rejonu nr III:
sierż. sztab. Błażej Matysiak
tel. kom. 0609-600-340
Obsługuje miejscowości:
Cerekwica, Przybroda, Dalekie, 
Mrowino, Napachanie, Kobylniki, 
Rogierówko 

DYŻUR CAŁODOBOWY: 
dyżurny Komisariatu Policji  
w Tarnowie Podgórnym: 
tel. 061- 8146-997 lub 997

Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy
ul. Rolna 20, 62-090 Rokietnica
tel./fax 061-8145-197

Uwaga na włamania
W trosce o bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców i z uwagi na zdarzenia kryminalne 
na terenie naszej Rokietnickiej gminy, a cho-
dzi tu konkretnie o włamania do mieszkań, 
domów oraz kradzieży różnych przedmiotów 
z terenu posesji, pragnę państwa 
uświadomić w tymże zakresie.
Niestety wbrew pozorom do 
kradzieży czy włamań nie 
dochodzi tylko w porach 
wieczorowo-nocnych! 
Często takie zdarze-
nia mają miejsce w go-
dzinach przed lub po-
południowych. 
Przestępca wy-
korzystując na-
szą nieuwagę lub 
naszą nieobec-
ność (najczęś-
ciej), penetruje teren domu czy dział-
ki i dokonuje kradzieży niejednokrotnie 
drobnych, ale wartościowych przedmiotów. 
Mam tu na myśli biżuterię, pieniądze oraz 
drobny sprzęt elektroniczny np. laptop czy 
cyfrowy aparat fotograficzny. Wchodząc do 
naszego domu włamywacz uszkadza drzwi 
lub okno i w ten sposób zwiększa nasze straty 
materialne. Dlatego tak ważne jest odpowied-
nie zabezpieczenie naszego domostwa.
W pierwszej kolejności trzeba pomyśleć o 
odpowiednich drzwiach frontowych, jeże-
li ktoś ma drzwi od zaplecza to tym bardziej 
powinien się zastanowić nad tym czy są bez-
pieczne. Nie polecam drzwi tanich z marke-
tu, z dużą powłoką lustrzaną (chyba że jest to 
szyba antywłamaniowa) i drzwi bardzo lek-
kich, bo to świadczy o ich słabej konstrukcji 

lub zastosowaniu wewnętrznym. Bezpiecz-
ne drzwi muszą posiadać markowy atestowa-
ny zamek. Jeżeli pójdziemy dalej tym tropem 
to musimy też pomyśleć o odpowiednich ok-
nach. I tak można je uzbroić w szyby anty-
włamaniowe oraz rolety, ale także zamki. Za-
mki przydają się nie tylko jako ochrona przed 

włamaniem ale także chronią nasze 
najmłodsze dzieci przed wypadnię-

ciem. Mając na względzie nasze 
bezpieczeństwo można również 
pomyśleć o systemie alarmo-

wym, który w zależno-
ści od potrzeb może 
być podłączony z na-
szym telefonem ko-
mórkowym lub telefo-

nem zaufanego 
sąsiada. Chcąc 
podwyższyć 

bezpieczeństwo 
wewnątrz budynku 

warto się zabezpieczyć w kasetkę 
metalową z atestowanym zamkiem 

przymocowaną na stałe do kon-
strukcji budynku. Możemy w niej schować 
pieniądze, ważne dokumenty czy biżuterię i 
nie martwić się już, że w wyniku włamania 
możemy coś z tych rzeczy utracić.
Niezależnie czy się zdecydujemy na dodat-
kowe zabezpieczenie naszego domu czy nie, 
to i tak z w/w zabezpieczeniami wygrywa 
czujny mieszkaniec. Tak więc warto zwra-
cać też uwagę na inne sąsiadujące domy czy 
mieszkania, bo przecież rysopis czy zapisany 
nr rej. pojazdu sprawcy może przyczynić się 
do odzyskania (skradzionych przedmiotów, 
a w szczególności do ustalenia i zatrzyma-
nia sprawcy lub całej grupy przestępczej (jak 
to już w przeszłości na terenie gminy miało 
miejsce!).

Niestety włamania i kradzieże dotyczą także 
domów w budowie i tam przeważnie pada-
ją łupem pozostawione elementy budowlane 
czy urządzenia, ale także instalacje grzew-
cze niejednokrotnie świeżo zamontowane. 
Dlatego teren budowy powinien być solidnie 
ogrodzony, ale też w inny sposób zabezpie-
czony przed dostępem osób trzecich.
Mając powyższe na uwadze można rzec, 
że warto zwracać uwagę na to co się wo-
kół nas dzieje i niezależnie czy idziemy na 
spacer z psem czy wyglądamy przez okno 
z ciekawości, to w ten sposób możemy 
wspólnie przyczynić się do zwiększenia na-
szego realnego bezpieczeństwa.

(D.K.)
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Grillowanie na wolnym powietrzu zaczyna się już w maju. Kwiaty rozkwitają, ptaki 
śpiewają, słońce coraz mocniej grzeje - nastrój sprzyja wypoczynkowi i grillom.

Historia grillowania
Od niepamiętnych czasów ludy zamieszkujące dziką Amerykę spożywały mięso 

pieczone na rozgrzanych do czerwoności kamieniach. Z tamtych też czasów pochodzi 
dzisiejsza, alternatywna nazwa grillowania, czyli „barbecue”. 

Przybywający licznie do Ameryki imigranci z Europy chętnie jedli tak pieczone na rożnie 
mięsa. Od lat 50. XX wieku coraz powszechniejsze stawały się pikniki i biesiady na wolnym 

powietrzu. Od lat 60 XX wieku obecne były w sprzedaży znane dziś wszystkim metalowe grille, zaprojektowa-
ne przez Amerykanina Georga Stephena, które cieszą się cały czas rosnącym zainteresowaniem.
Grille przywędrowały do Polski dopiero na fali przemian systemowych z przełomu lat 80-tych i 90-tych i 
niemal zupełnie wyparły działkowe ogniska. 

Oprac. na podstawie: www.foody.pl

Wołowina z grilla  
 specjalność Pani Beaty z Rokietnicy

Składniki:
6 grubych plastrów wołowiny (około 0,5 kg)

1,5 szklanki oliwy
0,5 szklanki octu

2 duże ogórki kiszone
przyprawy: czosnek, majeranek, pieprz, sól, 

przyprawy do pieczeni

Wykonanie:
Wołowinę rozbić jak na zrazy (cienkie plastry). Przygotować zalewę – wymieszać oliwę, 
ocet, przyprawy, wrzucić ogórki kiszone pokrojone w plastry. Wołowinę zanurzyć w zalewie 
na pół dnia przed pieczeniem. Przed pieczeniem oczyścić mięso z ogórków. Podczas  
pieczenia delikatnie polewać mięso zalewą. Podawać z sosem czosnkowym, zapiekanymi 
ziemniakami i burakami. 
Smacznego!

Rokietnica 1.05.2008 r. 
– „Rokietnicka Majówka”

amfiteatr, boiska w Rokietnicy

W programie:
godz. 15.00 – Otwarcie festynu
godz. 15.15 – Występ dzieci 
– „Śpiewać każdy może...”
godz. 15.30 – „Wielkie malowanie” 
– konkursy plastyczne dla dzieci
godz. 16.15 – Teatr „VARIATE” 
- spektakl i zabawy dla dzieci
godz. 17.15 – Zmagania sportowe 
-gry i zabawy zręcznościowe
godz. 18.15 – Duet Taneczno-Wo-
kalny Beata i Marta
godz. 18.30 – „Włoskie przeboje” 
- koncert duetu Justyna i Piotr
godz. 19.30 – Wręczenie nagród w 
konkursach i zakończenie festynu
godz. 19.30-24.00 – Zabawa 
taneczna  - gra zespół Walker

Ponadto:
*Strzelnica sportowa
*wspólne czarowanie
*malowanie włosów i buzi
*pokaz baniek mydlanych 

Festyn prowadzi Marek Górzyński 
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Ro-
kietnica
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmian w programie.

Uczestnicy w imprezie biorą udział na własną 
odpowiedzialność.
Podane godziny imprez są orientacyjne.

Patronat: Wójt Gminy Rokietnica
Zapraszamy!

Rokietnica 10.05.2008 r. 
– „Zawody Strażackie”

W programie:
godz. 12.00 – uroczyste otwarcie i 
poświęcenie remizy strażackiej Jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rokietnicy ul. Podgórna 3, Rokietnica
uroczysty przemarsz do parku przy 
os. Kalinowym, Rokietnica 
godz. 14.30 – Zawody Sportowo-
Pożarnicze Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Rokietnica 
o Puchar Przechodni Wójta Gminy 
Rokietnica
plac przy os. Klinowym, Rokietnica
godz. 15.30-16.30 – gry, zabawy i 
konkursy zorganizowane przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Rokietnicy
godz. 17.00 – zabawa pod remizą 
ul. Podgórna 3, Rokietnica 
Zawody prowadzi Leszek Skrzy-
piński
Organizator:
Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rokietnicy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmian w programie.

Podane godziny imprez są orienta-
cyjne.

Patronat: Wójt Gminy Rokietnica
Zapraszamy!

Cerekwica  11.05.2008 r. 
– rajd rowerowy  

„Śladami Powstańców 
Wielkopolskich”

pod patronatem Starosty Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego

Zbiórka 11 maja 2008 r.  godz. 9.30  
Klub Sołecki – Cerekwica 
Przejazd na trasie: 
Cerekwica - Kokoszczyn – Góra 
– Drzeźno – Dolne Pole – Kaźmierz 
– Radzyny – Kopanina-Emilianowo – 
Chlewiska – Przybroda - Cerekwica
Planowane zakończenie Rajdu – boi-
sko sportowe w Cerekwicy 

Organizatorzy gwarantują: 
znaczek uczestnika Rajdu, udział w 
ciekawych konkursach, atrakcyjne 
nagrody, grochówkę.
Autorem trasy i osobą odpowiedzial-
ną za jego przebieg jest Pan Ryszard 
Lubka – radny wsi Mrowino, Przybro-
da, Cerekwica.
Wszystkich chętnych entuzjastów 
dwóch kółek i nie tylko, serdecznie 
zapraszamy.

Rajd rowerowy jest przedsięwzię-
ciem, które Gmina Rokietnica 
wpisuje w uroczyste obchody 
90. rocznicy Powstania Wielko-
polskiego.

Uczestnicy w imprezie biorą udział na własną 
odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym 
zakresie)

Zapisy uczestników prowadzą:
Ryszard i Róża Lubka tel.: 061 8144 
842, 061 8144 822, 0607 939 405
Teresa Wieczorek Dyrektor Biblioteki 
Gminnej w Rokietnicy tel.: 061 8145 
212

Organizatorzy:
Sołectwo Mrowino-Cerekwica
Urząd Gminy w Rokietnicy
Biblioteka Gminna w Rokietnicy
Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zmian w programie.

Patronat medialny:  
Radio Merkury

Patronat:
Starosta  
Poznański

Przyjdź – Zobacz – Baw się z nami
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K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Edukacja stanowi jeden z naj-
ważniejszych obszarów dzia-
łalności Powiatu Poznań-
skiego. W trosce o jakość 
kształcenia, stworzenie wa-
runków, w których możli-
we będzie nieustanne podno-
szenie poziomu szkolnictwa, 
z korzyścią dla uczniów i stu-
dentów władze powiatu zde-
cydowały, że dotychczasowa 
współpraca ze środowiskiem 
akademickim powinna nabrać 
charakteru bardziej formalne-
go. W związku z tym 5 marca 
br. w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu odbyła się więc 
uroczystość podpisania poro-
zumienia o wzajemnej współ-
pracy w dziedzinie edukacji 
pomiędzy Powiatem Poznań-
skim a poznańskimi państwo-
wymi uczelniami wyższymi. 
Uroczystość otworzył Zbigniew 
Grochal, aktor Teatru Nowego, 
a cele jakie stawiają sobie ini-
cjatorzy porozumienia przed-
stawił Jan Grabkowski, Staro-
sta Poznański.
Starosta podkreślił, że Powiat 
Poznański od lat podejmu-
je działania na rzecz rozwoju 
edukacji w naszym regionie: 
poważne inwestycje, moder-
nizacja i komputeryzacja szkół 
prowadzonych przez Powiat, 
rozbudowa zaplecza technicz-
nego czy wprowadzanie no-
wych kierunków kształcenia 
to tylko niektóre z nich. Planu-
jąc rozwój poszczególnych eta-

pów nauczania trzeba jednak 
myśleć szeroko – od kształce-
nia ponadgimnazjalnego do 
szkolnictwa wyższego. Przed-
stawiciel środowiska akademi-
ckiego, prof. Stanisław Lorenc, 
Rektor Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, 
z uznaniem odniósł się do ini-
cjatywy Powiatu Poznańskie-
go podkreślając, że wychodzi 
ona naprzeciw oczekiwaniom 
uczelni, które mogą w ten spo-
sób spełnić swe misje eduka-
cyjne.
Listy intencyjne podpisa-
li: prof. dr hab. Grzegorz Brę-
borowicz, Rektor Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Pozna-
niu; prof. dr hab. Witold Ju-
rek, Rektor Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu; prof. dr 
hab. Stanisław Lorenc, Rektor 
Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu; prof. dr 
hab. med. Tadeusz Rychlewski, 
Rektor Akademii Wychowa-
nia Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego w Poznaniu; prof. 
dr hab. Leszek Nogowski, Pro-
rektor ds. Studiów Akademii 
Rolniczej im. Augusta Ciesz-
kowskiego w Poznaniu; prof. 
dr hab. inż. Tomasz Łodygow-
ski, Prorektor ds. kształcenia 
Politechniki Poznańskiej.

Karolina Korcz,
Gabinet Starosty

Targi Nieruchomości MIPIM 
w Cannes przyciągają uwa-
gę największych inwestorów 
z całego świata. Wśród tego-
rocznych wystawców byli-
śmy obecni, jako jedyny po-
wiat z Polski, prezentując na 
wspólnym stoisku z miastem 
Poznań ofertę sześciu podpo-
znańskich gmin: Buku, Tar-
nowa Podgórnego, Pobiedzisk, 
Stęszewa, Murowanej Gośliny 
i Rokietnicy. 
Oferowane przez nas tere-
ny cieszyły się ogromną po-
pularnością zwłaszcza wśród 
przedsiębiorców z branży lo-
gistycznej i magazynowej. Od-
wiedzający stoisko pytali o 
funkcjonujące parki techno-
logiczne, możliwości rozwo-
ju nowych sieci handlowych, 
a także interesowali się zaple-
czem hotelowym w kontekście 
Euro 2012. 
Wolne tereny, które prezen-
towano przybyłym stwarzają 
duże możliwości rozwoju. Je-
steśmy pewni, że przedsięwzięcia, 
które w przyszłości zostaną podję-
te przyniosą korzyści zarówno in-
westorom jak i mieszkańcom po-
wiatu - podkreślał obecny w 
Cannes Tomasz Łubiński, Wi-
cestarosta Poznański. Podczas 
licznych spotkań zwracał uwa-
gę na doskonałe położenie po-
wiatu, stale poprawiającą się 
infrastrukturę oraz wzrastają-
cą z roku na rok liczbę miesz-
kańców, która dotychczas 
osiągnęła liczbę ponad 300 ty-
sięcy osób. Dodatkowymi atu-
tami dla przedsiębiorców są 
niewątpliwie: autostrada oraz 

dobrze wykwalifikowane ka-
dry, dostępne ze względu na 
silnie rozwinięty ośrodek aka-
demicki 
w stolicy Wielkopolski. Owoc-
ne okazało się spotkanie z 
przedstawicielami miasta 
Brno (Czechy), z którymi Wi-
cestarosta Poznański dysku-
tował na temat możliwości 
utworzenia w powiecie muze-
um prezentującego mapy dla 
niewidomych. Ich unikalną 
kolekcję posiada prowadzony 
przez powiat poznański Ośro-
dek dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach.
Targi w Cannes trwały cztery 
dni. Od 11 do 14 marca stoi-
sko odwiedziło kilka tysięcy 
osób, w tym ponad setka ści-
śle zainteresowanych terena-
mi inwestycyjnymi na terenie 
gmin powiatu poznańskie-
go. Nawiązane zostały kon-
takty biznesowe, na bazie któ-
rych podjęte zostaną dalsze 
działania promujące inwesto-
wanie w powiecie. To zadanie 
dla nowo powstałego Centrum 
Promocji Biznesu przy Staro-
stwie Powiatowym. Jego rolą 
będzie aktywny kontakt za-
równo z potencjalnymi przed-
siębiorcami, jak i przedstawi-
cielami gmin mającymi pełen 
zasób informacji na temat ofe-
rowanych terenów. 

Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury i 

Współpracy z Zagranicą

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji.

Współpraca w dziedzinie edukacji pomiędzy 
Powiatem Poznańskim a poznańskimi 
uczelniami publicznymi nawiązana

Powiat poznański  
w Cannes – sercu światowych inwestycji

Stoisko Powiatu Poznańskiego.
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MAROKO  
– brama Afryki
Ten najbardziej na zachód wy-
sunięty przyczółek religii mu-
zułmańskiej, zwany też bramą 
wjazdową do Afryki, dzieli od 
Hiszpanii tylko 14 km wód Cieś-
niny Gibraltarskiej. Pomimo bli-
skości Europy, Maroko nadal jest 
dla ludzi Zachodu krajem ta-
jemniczym, egzotycznym króle-
stwem, budzącym zaciekawienie 
i poruszającym wyobraźnię. 
Urok cesarskich miast Maroko 
urzeka niczym kraina z baśni. 
Charakterystyczne wieże mina-
retów, urokliwe kazby, tętniące 
życiem mediny to atuty Maroka.
Dla spragnionych piękna przyro-
dy Maroko okaże się krajem nie-
zwykle różnorodnym, łączącym 
w sobie majestatyczny urok ska-
listego Antyatlasu, łagodne wy-
pukłości saharyjskich wydm i 
spokój zielonych oaz.
Na legendarnych targach /su-
kach/ Fezu i Marrakeszu, prze-
pełnionych kolorowymi dywa-

nami i przyprawami, można 
chłonąć widoki i zapachy Arabii. 
Również tutaj ocieramy się o tra-
dycje Afryki, tańce plemienne, 
karawany wielbłądów na Saharze 
– odwieczne echa tego wielkiego 
kontynentu.
Pomimo zmian cywilizacyjnych, 
Maroko jest nadal krajem pełnym 
niespodzianek, a subtelna mie-
szanka starodawnego mistycyzmu 
z nowoczesnym kapitalizmem i 
arabskiego konserwatyzmu z afry-
kańską radością życia przyciąga 
turystów z całego świata.
Marokańczycy są twórcami naj-
wspanialszej architektury w 
świecie arabskim. Jak wszyscy 
mieszkańcy tego obszaru, Maro-
kańczycy potrafią pięknie opo-
wiadać, ubarwiając często swe 
wypowiedzi. Otrzymanie prostej 
odpowiedzi jest sztuką porówny-
walną z targowaniem się. Maro-
kańczycy mają opinię jednego z 
najbardziej gościnnych narodów 
arabskich.
Najpopularniejsze powiedzenie 
w Maroku – „inszallah” – ozna-
cza „jeśli Bóg zechce”. Marokań-
ska mentalność bezpośrednio 

wywodzi się z tej filozofii. 
Wpływ islamu jest wszechobec-
ny w codziennym życiu Maro-
kańczyków. Spożycie alkoholu w 
miejscach publicznych jest ogra-
niczone, poza domem mężczyź-
ni i kobiety spotykają się oddziel-
nie. Te przyzwyczajenia jednak 
zmieniają się. Podstawowe py-
tanie, które pada w Maroku, to: 
„za ile?”. Targowanie się należy 
do zwyczaju. Wizyta w tym kraju 
nie może odbyć się bez próby tar-
gowania się z kupcem na targu w 
Medynie.
Wielu Marokańczyków, zwłaszcza 
na prowincji, jest bardzo religij-
nych.     Zwiedzanie kolejnych sto-
lic Maroka to fascynująca podróż, 
od południowej stolicy – Marake-
szu przez Fez i Meknes po maje-
statyczną stolicę na wybrzeżu At-
lantyku – Rabat. Trasa podróży 
prowadzi w głąb Atlasu Wysokie-
go, do lasów cedrowych w Atlasie 
Średnim, do starożytnego miasta 
rzymskiego Volubilis oraz świę-
tego miasta muzułmanów – Mu-
laj Idris. Na wybrzeżu Mohama-
media, Temara i Skhirat oferują 
wspaniałe piaszczyste plaże .
Maroko to ludzie i wspaniałe kra-
jobrazy, egzotyka, która może wy-
rwać was z monotonii naszego eu-
ropejskiego, poukładanego życia. 
Maroko jest krajem pełnym kon-
trastów, królewskie miasta stwa-
rzające atmosferę niczym z baś-
ni tysiąca i jednej nocy zastępują 
nowoczesne letniska na brzegu 
morza. Maroko należy do najbo-
gatszych krajów Afryki pod wzglę-
dem wartości przyrodniczych 
i kulturalnych. Prastara kultu-

ra tego kraju osadzona jest w pa-
noramie przepięknej egzotycznej 
przyrody, a niepowtarzalną atmo-
sferę w dodatku uzupełnia piękna 
sceneria wydm piaskowych i zie-
lonych oaz Sahary, które są pełne 
gajów daktylowych. 
Kulturalne i historyczne zabytki 
sięgają bardzo odległych czasów 
Fenicjan . Oszałamiająca archi-
tektura przypomina bogatą prze-
szłość tego kraju. Znajdują się tu-
taj liczne stare królewskie pałace 
w stylu orientalnym, meczety 
oraz mauzolea. 
Przyjazność i gościnność są za-
letą tutejszych obywateli, a to 
tak przodków plemion berberyj-
skich, pasterzy, którzy tak samo 
jak przed wiekami prowadzą na 
pustyni karawany wielbłądów i 
żyją przede wszystkim w górach 
albo na wsi, tak Arabów żyjących 
w miastach.
Otoczone wałami centra miast 
nazywane „ mediny“ sprawiają, 
iż mamy wrażenie, jakby zatrzy-
mał się w nich czas. Obecność 
kowali, tkaczy i garncarzy w wą-
skich uliczkach sprawia wraże-
nie, iż jakoby wracamy z powro-
tem do przeszłości. 

Tomek Wierzbicki

Konferencja
Powiat Poznański - jakość 
przestrzeni i jakość życia
Powiat Poznański i Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza organizują konferencję „Powiat 
Poznański – jakość przestrzeni i jakość ży-
cia”, która odbędzie się w dniach 14-15 maja 
2008 roku w Rosnówku k/Poznania. 
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia 
zasobów przyrodniczych, ochrony 
i zarządzania środowiskiem, przemian de-
mograficznych, gospodarki odpadami, ko-
munikacji, ekspansji zabudowy mieszka-
niowej, planowania przestrzennego a przede 

wszystkim  współdziałania gmin powiatu po-
znańskiego i ich relacji z Poznaniem.
Diagnozie poddane zostaną główne problemy 
funkcjonowania aglomeracji poznańskiej w 
odniesieniu do obserwowanego w ostatnich 
latach, dynamicznego procesu rozwoju ob-
szarów podmiejskich oraz tworzenia się tzw. 
miast-sypialni, których mieszkańcy dojeż-
dżają do pracy i po usługi do Poznania.
W konferencji uczestniczyć będą przedsta-
wiciele władz i urzędów: województwa wiel-

kopolskiego, miasta Poznania, powiatu po-
znańskiego, gmin powiatu, a także goście z 
partnerskiego regionu Hanower w Niemczech 
oraz naukowcy i eksperci z zakresu planowa-
nia przestrzennego, gospodarki komunalnej, 
geografii, ekologii, demografii, komunikacji i 
samorządu terytorialnego.
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.powiat.poznan.pl lub pod numerem te-
lefonu (061)8 410 737.

Daria Kowalska-Tonder
p.o. Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Promocji, Kultury 
i Współpracy z Zagranicą 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu



Sponsorzy konkursu „Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni”

Ogrodnictwo
Małgorzata i Damian Ostrowscy
Kiekrz, ul. Ostra 3 (przy aptece)
0601 624 653
061 8 482 125
Polecamy szeroki wybór kwiatów balkonowych
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