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Drodzy Czytelnicy!
Zbliżają się Święta –  piękny i jakże niepowtarzalny, pachnący świerkową 

choinką czas spełnienia, poprzedzony pełnym nadziei, bardzo szczególnym 
oczekiwaniem. Każdy z nas rozumie i przeżywa ten okres inaczej. Jedni ze 

zniecierpliwieniem, drudzy z wielka tęsknotą, jeszcze inni jako pełny namaszczenia 
czas przygotowania. Wszystkich jednoczy jednak roztkliwiające najtwardsze 

serca wspomnienie ciepła rodzinnego domu, melodyjnych, czasami radosnych, 
a czasami nostalgicznych kolęd, trzasku płonącego polana drzewa w kominku, 

migotliwego blasku lampek na choince i pierwszej gwiazdki na niebie. Cała 
reszta to przecież tylko dodatek. To tak jak w słynnym scherzo h-moll Chopina 
– prawdziwym lekiem na całe zło świata, ukojeniem tylu bólów, niepowodzeń, 
tęsknot i cierpień jest proste piękno dobrej nowiny o bezinteresownej miłości 
pobrzmiewającej w zwyczajnych słowach – „Lulajże Jezuniu, moja perełko…”

Zapraszam do lektury – wędrówki po adwentowych ścieżkach naszych okolic, 
grudniowych spotkań, relacji, rozmaitych wrażeń i refleksji, którą niech zakończy 

wspólne postanowienie powrotu do prostoty serca i otwartości na pozorną, 
wobec naszej, inność świata.

Danuta Potrawiak
pełniąca obowiązki 
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Zachęcamy i zapraszamy do współredagowania naszego pisma.

Błogosławionych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych wśród najbliższej 
rodziny przy choince i kolędowym śpiewie. Niezapomnianej przez wszystkie wieczory roku 

atmosfery wigilijnej wieczerzy z wesołym śmiechem dzieci obdarzonych wyśnionymi prezentami, 
zadowoloną miną mamy, taty, babci i dziadka, szczę śliwych, że kolejny rok minął razem 

i w dobrym zdrowiu. Ludzkiej życzliwości, ciepła i przyjaźni, tej prawdziwej od serca,  
której nie trzeba wyjmować z najgłębszych zakamarków szafy tylko na wyjątkową okazję 

życzy redakcja „Rokickich Wiadomości”

Drodzy przyjaciele,
zbierane w tym roku przez WOŚP pieniądze przeznaczone zostaną na profi-
laktykę wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Jak każdego roku li-
czymy na Waszą obecność, zaangażowanie i hojność. Sztab akcji w Rokiet-
nicy działać będzie jak zwykle w tutejszym Zespole Szkół, a w ciągu całego 
niezwykłego w swym przesłaniu dnia, każdy znajdzie coś dla siebie: licytacje, 
wspólne śpiewanie, pokazy tańca towarzyskiego, melodie biesiadne, kramik 
z różnościami, pokazy pierwszej pomocy, a na zakończenie – niebo rozświet-
lą tysiące iskier „światełka do nieba”.

W historii rokietnickiej odsłony WOŚP po raz pierwszy  
zlicytowany zostanie prawdziwy oprawiony w złoto brylant!

Reszta przedmiotów na aukcję umieszczona zostanie  
na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rokietnicy.
Drodzy Darczyńcy! Zwracamy się do Was z odezwą  
– wspomóżcie nasza aukcję i bawcie się razem z nami  

na wspólnej orkiestrowej imprezie! Uruchamiamy dla Was nasz e-mail:
info@sp-rokietnica.poznan.pl

wyrwa.ilona@gmail.com

ZACZYNAMY!!!	 11 Stycznia 2009 – niedziela
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Danuta Potrawiak: Panie Wójcie, 
mija półmetek kadencji. Patrząc 
na jej dotychczasowy przebieg jaką 
wystawiłby Pan sobie ocenę?
Bartosz Derech: wystawienie oce-
ny sobie jest bardzo trudnym zada-
niem. W przypadku bowiem wójta, 
burmistrza czy prezydenta o efek-
tach pracy wypowiedzieć powinno 
się przede wszystkim społeczeń-
stwo, które ma nie tylko prawo do 
oceny codziennych działań swoich 
włodarzy, ale także obowiązek jej 
nadzorowania. Jako gospodarz gmi-
ny, często reprezentujący ją  na ze-
wnątrz mogę powiedzieć, że były to 
dobre dwa lata – z punktu widzenia 
przeprowadzonych inwestycji, jak 
też biorąc pod uwagę zmianę wize-
runku gminy, sposobu jej postrzega-
nia, na zewnątrz. Natomiast bezpo-
średnia ocena mojej pracy należy do 
mieszkańców.
D.P.: Przygotowując się do wy-
borów zaproponował Pan miesz-
kańcom gminy Rokietnica bardzo 
konkretny program. Co w praktyce  
- codziennym działaniu udało się 
Panu zrealizować, a co trzeba było 
odłożyć na później i dlaczego? 
Bartosz Derech: Merytoryczna oce-
na pracy wójta zawsze powinna od-
bywać się poprzez, zaproponowany 
w trakcie kampanii wyborczej pro-
gram. Cieszę się, że część jego zało-
żeń udało się, wdrożyć praktycznie 
w 100%, a pozostałe są w trakcie 
realizacji.
Uważam, że najwięcej dobrego wy-
darzyło się w oświacie. Praktycznie 
ostatnie dwa lata, jak i rok przyszły, 
pod względem wydatków budżeto-
wych zostały zdominowane przez 
działania oświatowe. Aczkolwiek 
zmiany w tej dziedzinie to nie tylko 

kwestia pieniędzy. Wspomnę tylko 
sprawną reorganizację szkolnictwa 
w Rokietnicy, w wyniku której zli-
kwidowana została jej dwuzmiano-
wość, co przy istniejącej bazie wy-
dawało się praktycznie niemożliwe. 
W ciągu dwóch lat zwiększyliśmy, 
dzięki rozbudowie przedszkola w 
Rokietnicy i modernizacji szkoły 
w Mrowinie, ilość miejsc w przed-
szkolu o 150, w tym 50 w nowo uru-
chomionym punkcie filialnym w 
Mrowinie. Fakt posiadania wolnych 
miejsc dla maluchów jest w tej chwili 
w aglomeracji poznańskiej ewene-
mentem. Zadowoleniem napawa też 
wskaźnik dzieci uczęszczających na 
terenie gminy Rokietnica do przed-
szkola – 80% w stosunku do 30% w 
skali kraju to wynik na poziomie 
państw europejskich. 
W 2008 roku udało się także wy-
posażyć nasze placówki szkolne w 
nowoczesne obiekty sportowe – wie-
lofunkcyjne boisko w Rokietnicy i 
kompleks boisk w Napachaniu, zre-
alizowany w ramach programu „Or-
lik 2012”, wespół z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki i Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Wielko-
polskiego, które udostępnione zosta-
ną wszystkim pasjonatom sportu z 
naszej gminy.
Myślę również, ze opracowana 
strategia oświatowa, stopniowo i 
konsekwentnie wdrażana, pozwo-
li na sprawne jej funkcjonowanie 
na terenie gminy Rokietnica przez 
najbliższe 10 lat. Do największych 
sukcesów oświatowych, będącym 
dla mnie w pewnym sensie zwień-
czeniem założeń programowych  w 
tej dziedzinie, zaliczam uzyskanie w 
tym roku największego w wojewódz-
twie wielkopolskim dofinansowania 

ze środków unijnych – blisko 7 mi-
lionów złotych -  na budowę w latach 
2009 – 2010 nowoczesnego gimna-
zjum w Rokietnicy.
D.P.: Bardzo duże poparcie w trak-
cie pana kampanii wyborczej zy-
skało wśród mieszkańców zapew-
nienie wybudowania w Rokietnicy 
nowoczesnej Hali Widowiskowo-
Sportowej. Czy realizacja tej inwe-
stycji jest realna?
Bartosz Derech: Z pewnością na 
temat hali na trenie gminy mówi 
się bardzo dużo. Przede wszystkim 
chciałbym się zwrócić do mieszkań-
ców o przemyślenie i zrozumienie 
tego, jak trudny jest to temat. Koszt 
budowy nowoczesnego obiektu o ta-
kim przeznaczeniu wynosi około 10 
milionów złotych. Mimo dużego suk-
cesu jakim jest zwiększenie w ciągu 
dwóch ostatnich lat budżetu gminy o 
6 milionów złotych, jest to nadal dla 
naszej społeczności duże obciążenie. 
Poszliśmy więc w kierunku niekon-
wencjonalnym, nowatorskim, ale 
bardzo ciekawym, mogę w tej chwili 
mieszkańcom powiedzieć, że bardzo 
realnym i myślę, że wkrótce będą na 
to konkretne dowody. Postanowili-
śmy mianowicie powołać do życia 
spółkę w 100 % z kapitałem gminy, 
która wybuduje halę widowiskowo-
sportową i powierzchnię handlowo-
usługową w samym centrum Ro-
kietnicy czyli tam, gdzie pierwotnie 
hala miała stanąć. Zamierzamy rów-
nież w części wykorzystać to, co po 
pierwszej próbie wybudowania tego 
obiektu zostało do dziś, spełniając 
oczywiście wszystkie techniczne 
normy. Spółka zostanie powołana w 
przyszłym roku i praktycznie już ten 
fakt jest gwarantem, że hala powsta-
nie. Szczegółowe analizy, przede 

wszystkim ekonomiczne, pozwalają 
mieć realną nadzieję, że w formie, 
zakładającej spływanie środków z 
tytułu najmu powierzchni handlo-
wo-usługowej wybudowanego cen-
trum, budżet gminy Rokietnica jest 
w stanie taką inwestycję udźwignąć i 
to mimo kryzysu finansowego, który 
wszyscy obserwujemy. 
D.P: Wiele miejsca w pana progra-
mie zajął także postulat potrzeby 
stworzenia ładu przestrzennego 
na terenie gminy i jej zrównoważo-
nego rozwoju.
Bartosz Derech: To było bardzo 
duże wyzwanie. Mieszkańcy gminy 
doskonale wiedzą, że z przestrze-
nią generalnie jest u nas bardzo źle. 
Mówi się wręcz o „krzyku przestrze-
ni”, która przez gąszcz niekonse-
kwentnych przepisów dotyczących 
jej planowania powoduje olbrzymie 
zamieszanie i zamiast być źródłem 
korzyści dla gminy, staje się dla jej bu-
dżetu przede wszystkim olbrzymim 
obciążeniem, a dla mieszkańców 
koniecznością życia w przestrzeni o 
coraz gorszej jakości. Z ładem prze-
strzennym w naszej gminie niestety 
nie było dobrze. Staramy się zmienić 
to tak, by nasi mieszkańcy wreszcie 
odczuli, ze jesteśmy gminą przyja-
zną, miejscem gdzie dobrze i funk-
cjonalnie się mieszka. Dotyczy to w 
głównej mierze regulowania spraw 
finansowych dotyczących ładu prze-
strzennego. Nowe inwestycje, które 
będą się pojawiały muszą z jednej 
strony przynosić gminie konkretne 
korzyści finansowe, a z drugiej – nie 
mogą być dla mieszkańców, zwłasz-
cza tych rdzennych, uciążliwe; bo 
nie dość, że zwiększa się ruch, to 
jeszcze ich podatki muszą być prze-
znaczane na regulację inwestycyj-
nych zaniedbań. Przed nami więc 
przede wszystkim potrzeba opraco-
wania nowego Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i zmiana zasad 
wywoływania miejscowych planów, 
które muszą z jednej strony być uza-
sadnione ekonomicznie, a z drugiej 
wpisywać się w strategię naszej gmi-
ny, w której każde osiedle mieszka-
niowe  musi być ładne, funkcjonal-
nie ujednolicone. Renomy gminie z 
pewnością nie przynoszą miejsca, w 
których ze względu na przestrzenny 
nieład następują częste zmiany włas-
nościowe, spowodowane dużym roz-
czarowaniem mieszkańców.
Z planowaniem przestrzennym nie-
rozerwalnie łączy się potrzeba dba-
nia o środowisko naturalne. Tutaj 
podstawą muszą być odpowiednie 
uregulowania prawne, które uchro-
nią tereny o dużej wartości przyrod-
niczej, zarówno dla nas jak i dla przy-
szłych pokoleń. Niestety ich jakość w 
skali całego kraju pozostawia dzisiaj 
wiele do życzenia. Nie mniej jednak 

TO BYŁY DOBRE DWA LATA
– rozmowa  

z Bartoszem Derechem, 
wójtem  

gminy Rokietnica, 
o półmetku kadencji.
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wiele jest rzeczy , które już dziś sami 
możemy zrobić. Edukacja ekologicz-
na, segregacja odpadów, zakładanie 
i pielęgnacja terenów zielonych, sa-
dzenie drzew, propagowanie piękna 
obszarów chronionego krajobrazu, 
ich zabezpieczenie w przygotowy-
wanym studium, to działania leżące 
w naszym lokalnym zasięgu. 
D.P: Wiele jest w codziennych 
działaniach włodarza gminy 
spraw, którym trudno, a wręcz nie 
wolno nadawać cech wymiernych. 
Mam tu na myśli działania w sfe-
rze kultury, otwartości na postula-
ty i potrzeby mieszkańców Co w tej 
dziedzinie się zmienia? 
Bartosz Derech: Mam nadzieję, że 
tej dziedzinie jesteśmy coraz bardziej 
widoczni. Dotyczy to zarówno dzia-
łań podejmowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliotekę Gmin-
ną, placówki oświatowe, ale i przez 
sam Urząd Gminy. Szereg inicjatyw, 
uroczystości, obchodów rocznic, 
konkursów, koncertów, imprez ple-
nerowych, akcji będących okazją do 
spotkań i wymiany poglądów, podej-
mujemy po to, by nasi mieszkańcy, 
ci rdzenni i ci nowi, dobrze się tutaj 
czuli i mogli nawzajem poznać. Nie-
skromnie dodam, ze chyba stupro-
centowym sukcesem była wrześnio-
wa impreza pod hasłem „Rokietnica 
zaprasza Wielkopolan na rumpuć”, 
która na stałe weszła do gminnego 
kalendarza. Swojskość, tradycja, a 
przede wszystkim dobra wspólna 
zabawa, poparta olbrzymim zaanga-
żowaniem w jej przygotowanie, jest 
dowodem, że nasi mieszkańcy lubią 
być razem, co w społecznym aspek-
cie, z punku widzenia integracji 
mieszkańców dynamicznie rozwija-
jącej się gminy, jest bardzo ważne.
Są też działania, które choć mniej 
widoczne mają duże znaczenie i my-
ślę, że mieszkańcy to dostrzegają. 
Całkowitej reorganizacji uległa ad-
ministracja samorządowa na terenie 
gminy. Nowy urząd to miejsce o in-

nym standardzie, który chce działać 
coraz lepiej, sprawniej bardziej kom-
pleksowo i profesjonalnie, otwarty 
dla interesantów także w godzinach 
popołudniowych, przedstawiający 
nowoczesny wizerunek, przyjazny 
dla inwestorów i odwiedzających 
nas gości.
Dużą wagę przywiązujemy również 
do poprawy usług komunikacyjnych 
świadczonych przez spółkę gminną 
„ROKBUS, wychodzącą naprzeciw 
osobom niepełnosprawnym, oferu-
jącą coraz szerszy wachlarz konku-
rencyjnych propozycji transportu 
dla klientów. Druga gminna spółka, 
Przedsiębiorstwo Usług Komuni-
kacyjnych w Rokietnicy, stała się w 
dziedzinie prowadzonych inwestycji 
całkowicie samodzielna, a w roku 
przyszłym przygotowuje się do ska-
nalizowania w oparciu o środki unij-
ne, trzeciej pod względem wielkości 
miejscowości w gminie – Mrowina, 
a także Napachania. Ich pozyska-
nie jest w tej chwili priorytetem dla 
zarządzającego nią kierownictwa. 
Znając zapatrywania obu prezesów 
gminnych spółek i konsekwentnie 
wprowadzaną w życie strategię, 
której głównym celem jest poprawa 
jakości świadczonych dla miesz-
kańców usług, a także wzbogacenie 
ich palety wierzę, że nasze gminne 
przedsiębiorstwa będą mogły w co-
raz lepszym stopni sprostać rosną-
cym potrzebom mieszkańców.
 D.P.: Dotychczasowe Pana decy-
zje to oprócz tych przynoszących 
zadowolenie i sukces, także takie, 
których podjęcie przyszło z du-
żym trudem. Które z nich miały 
największy ciężar gatunkowy i 
dlaczego?
Bartosz Derech: Było ich bardzo 
dużo, a ich ciężar polega przede 
wszystkim na tym, że podejmowane 
są przez wójta nie osobiście, ale w 
imieniu mieszkańców, których prze-
cież reprezentuje. Niewątpliwie naj-
bardziej bolesne są zawsze decyzje 

personalne. Generalnie jednak po-
dejmowanie setek trudnych decyzji 
to w życiu wójta codzienność, której 
trzeba sprostać. Mają one oczywiście 
różną wagę, jednak nie mniej trudna 
jest decyzja dotycząca kosztownej 
inwestycji jak też taka, która będzie 
miała wpływ na przebieg sprawy 
pojedynczego mieszkańca – najważ-
niejszej w tym momencie dla jego 
losu. Bezpośrednio nie umiem od-
powiedzieć, która decyzja była naj-
trudniejsza – najdłużej ważona. Jest 
ich po prostu zbyt dużo.
D.P.: Na pewno dużą satysfakcją w 
pracy wójta jest jej pozytywny od-
zew ze strony mieszkańców, ukła-
dająca się z nimi współpraca. Jak 
ocenia Pan współdziałanie władz 
gminy Rokietnica z jej społecznoś-
cią? Jaką wizję gminy chciałby Pan 
dla tej zróżnicowanej społeczności 
zrealizować?
Bartosz Derech: Nie ma większej 
nagrody dla pracy wójta niż zadowo-
lenie mieszkańców – jest to bowiem 
olbrzymia zachęta do dalszego dzia-
łania. Ja przede wszystkim bardzo 
dziękuję wszystkim za zrozumienie. 
Cieszę się niezmiernie z dużej świa-
domości tego co się w gminie dzieje, 
ze zrozumienia potrzeby podjęcia 
jednych inwestycji i rezygnacji z 
tych, których ze względu na zbyt 
mały budżet i konieczne priorytety, 
przeprowadzić w tej chwili po pro-
stu się nie da. Cenię sobie bardzo 
to, że mieszkańcy traktują sukcesy 
gminy jak swoje własne, że coraz 
mniej jest osób reprezentujących 
postawę typowo roszczeniową, a 
krytyka działań ma podłoże głęboko 
merytoryczne, pozwalające zwrócić 
uwagę na ważkie problemy i znaleźć 
ich pozytywne rozwiązanie, podpo-
wiedziane częstokroć przez nich sa-
mych. Optymistyczne są szczególnie 
wypowiedzi tych osób, które przy-
chodząc do urzędu mówią, że miesz-
kają tu już dość długo, bo od blisko 
roku – to dowód, że Ci ludzie coraz 

lepiej się w naszą gminę wpisują i z 
nią utożsamiają.
Co zaś zaproponowałbym naszym 
mieszkańcom zróżnicowanym spo-
łecznie, ekonomicznie, wiekowo? 
Przede wszystkim udział w tych 
działaniach, o których wspomnia-
łem już wcześniej, a które już dziś 
wspaniale funkcjonują w oświacie 
w ramach istniejących Rad Rodzi-
ców, w klubach sportowych, przy 
organizacji imprez kulturalnych. 
Zachęcam do wzajemnych spotkań 
i współdziałania przy tych okazjach; 
są one niezastąpioną możliwością 
wzajemnego poznania, wymiany 
doświadczeń, poczucia udziału w 
życiu społeczności, która powinna 
być jednym organizmem.
D.P.: Panie Wójcie, zbliżają się 
Święta, czego przy ich okazji 
chciałby Pan życzyć mieszkańcom 
i czego, zapytam, chciałby Pan ży-
czyć także sobie?
Bartosz Derech: Naszym mieszkań-
com przede wszystkim życzę dużo 
zdrowia, bo to jest przecież najważ-
niejsze. Życzę też jak najwięcej czasu 
dla rodziny – to również jest życze-
nie dla mnie. Nieustannie rosnące 
tempo życia, ciągła gonitwa, stres 
powodują, że czasu na głębszą reflek-
sję, wypoczynek, relaks, zwyczajne 
bycie ze sobą, wśród najbliższych 
mamy niestety zdecydowanie za 
mało. Myślę, że to czego większość z 
nas chciałaby życzyć sobie nawzajem 
to więcej radości z każdego dnia, 
wzajemnej życzliwości, zwolnienia 
tempa, rezygnacji z przesadzonego 
czasami zabiegania na rzecz chwil 
spędzonych z rodziną, przyjaciółmi, 
a nawet z samymi sobą dla tak po-
trzebnej każdemu z nas chwili odpo-
czynku, ale i zastanowienia.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Danuta Potrawiak

Od dnia  01 grudnia 2008 roku 
w Poznaniu, na terenie Centrum 
Kongresowego Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, ma 
miejsce Konferencja Klimatycz-
na (dokładnie XIV Konferencja 
Stron Ramowej Konwencji Na-
rodów Zjednoczonych w Spra-
wie Zmian Klimatu). Jest to chy-
ba najważniejsze i najbardziej 
prestiżowe wydarzenie ostatnich 
lat. Ma ono charakter między-
narodowy, jego uczestnikami są 
przede wszystkim reprezentan-

ci rządów, instytucji i organiza-
cji międzynarodowych, a tak-
że przedstawiciele świata nauki 
i mediów. Swoją obecnością za-
szczycą Poznań takie osobisto-
ści jak Al Gore, Lech Wałęsa czy 
Arnold Schwarzenegger. Tema-
tem Konferencji jest problema-
tyka zmian klimatu, ich nega-
tywnych konsekwencji, a także 
szeroko rozumiana ochrona. W 
ramach przedsięwzięcia odby-
wają się liczne spotkania, deba-
ty, seminaria, które poruszają za-

gadnienia zmian klimatu, oraz 
dążą do uściślenia międzyna-
rodowej współpracy w walce ze 
szkodliwymi skutkami global-
nego ocieplenia. Organizowane 
są także liczne wydarzenia kul-
turalne – wystawy czy prezenta-
cje, które przybliżają omawianą 
problematykę oraz przedstawiają 
nowoczesne technologie służące 
ochronie klimatu na Ziemi.  
Obrady Konferencji zaplanowa-
ne są do 12 grudnia. Etapem koń-
cowym ma być wypracowanie 

wspólnej strategii działań dążą-
cych do wyeliminowania zagro-
żeń klimatu naszego globu oraz 
podjęcie skutecznej ochrony śro-
dowiska. 

Barbara Matuszek

KONFERENCJA KLIMATYCZNA W POZNANIU
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Kochana Halu!

Bardzo się ucieszyłam ale i zmartwiłam 
Twoją wiadomością, że zamierzasz wró-
cić do naszej Rokietnicy. Z jednej strony 
to miło, że znowu się zobaczymy, ale 
biorąc pod uwagę to co mówił ostatnio 
pan Premier Tusk, to na mój nos czeka 
nas w przyszłym roku co najmniej sześć 
miesięcy potężnego kryzysu. Lepiej 
więc, żebyś przemyślała jeszcze swój po-
wrót. Co prawda nasz Wójt dokonuje 
wręcz cudów, ale i on niewiele będzie 
mógł zrobić jak PKB poleci na łeb wraz 
z naszą „silną” złotówką, z „nadmuchi-
wanych” firm uleci powietrze, a wyna-
grodzenia pracowników spadną. Radzę 
Ci poczekaj trochę, aż ten światowy kry-
zys nieco przystopuje. U mnie nieco le-
piej, co prawda pani Ola nie zgodziła się 
na masaż mojego łokcia, ale wybrałam 
się do ortopedy i po 48 godzinach cier-
pienia, jest w miarę dobrze. Obecnie 
leżę sobie w łóżku szpitalnym (personel 
żeński wcale, wcale tylko chłopów brak) 
i nie mogę się doczekać powrotu do 
domu. Nie martw się nic takiego, po 
prostu od czasu do czasu należy 
zdiagnozować swój organizm. Jak by 
tak niektórzy z opozycji z tego skorzy-
stali, to na pewno wyszłoby to wszyst-
kim na zdrowie. Tylko, że w ich przy-
padku musieliby skorzystać nie z 
oddziału wewnętrznego tylko no 
wiesz…tego specjalistycznego! A do-
datkowo po tych bzdurach co mówią to 
i egzorcyzmy by im nie zaszkodziły, 
żeby tą nienawiść i zawiść z nich wypę-
dzić. Kochana, tak jak sobie życzyłaś w 
dniu 24 listopada 2008 roku o godzinie 
15.00 udałam się na posiedzenie XXVIII 
sesji Rady Gminy Rokietnica. Ku moje-
mu zdziwieniu na miejscach dla pub-
liczności zastałam tylko dwie osoby. To 
już druga sesja, w której nie uczestni-
czył pan Ideolog, Prezes czy ich koledzy. 
Wiesz powiem Ci, że trochę mi ich bra-
kuje. Jak chodzili na te sesje to przeina-
czali fakty, ale chociaż wiedzieli o czym 
na sesjach mówiono i jak brzmiały tre-
ści uchwał, a teraz jak informacje prze-
kazuje im jedyny pozostały jeszcze „żoł-
nierz”, to już taki bełkot uskuteczniają 
jak w tej zabawie „głuchy telefon”. Żena-
da, co nie? A mnie (wcale tego nie ukry-
wam), też byłoby miło spojrzeć w blade 
aczkolwiek znerwicowane oblicze pana 
Ideologa i w te jego zmęczone, podkrą-
żone ślepka. Ostatecznie traktowałam 
go zawsze jak kolegę z ławy dla publicz-
ności, a więc z pełną estymą i …pobła-
żaniem. Tak więc kochana, frekwen-
cja publiczności w obliczu 
podejmowania uchwał podatkowych 
na 2009 rok była „porażająca”. Na 
szczęście nasi Radni dopisali i stawili się 
nieomal w komplecie (jeden nieobecny 
i jak to mówią usprawiedliwiony). Na 
początku jak zwykle, pani Przewodni-

cząca Bartol otwarła posiedzenie Rady 
Gminy Rokietnica i powitała przyby-
łych. Następnie stwierdziła prawomoc-
ność obrad i odczytała proponowany 
porządek sesji. No i się zaczęło. Pan Wójt 
wniósł o wprowadzenie w punkcie szó-
stym aż trzech podpunktów. Jak poin-
formował zgodnie z przegłosowanym 
na posiedzeniu komisji wspólnej Rady 
Gminy Rokietnica, stanowiskiem rad-
nych, dokonał podziału uchwały doty-
czącej „zatwierdzenia taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzenie ścieków” autorstwa naszego 
PUK-u, na trzy oddzielne projekty 
uchwał. Tak więc powstał projekt 
uchwały dotyczący ustalenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę, projekt 
uchwały dotyczący ustalenia taryf za 
zbiorowe odprowadzenie ścieków i pro-
jekt uchwały o dopłatach z budżetu 
gminy (czytaj od nas wszystkich) do 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Następnie Wójt wniósł o wprowadzenie 
projektu uchwały w sprawie „nadania 
nazw ulic w miejscowości Rostworowo, 
Gmina Rokietnica”, projektu uchwały w 
sprawie „regulaminu korzystania z 
kompleksu boisk – Moje Boisko - Orlik 
2012- przy Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi w Napachaniu” i o zdję-
cie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie „Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania, obliczania i wypłacania 
nauczycielom w 2009 roku dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego, za warunki pracy, a także za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw, oraz przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli w szkołach i przedszko-
lach prowadzonych przez Gminę Ro-
kietnica”. Jak poinformował pan Wójt, 
opinie związków zawodowych nie są 
wiążące dla Rady, ale niezbędne dla 
podjęcia uchwały. Związek Zawodowy 
NSZZ Solidarność nadesłał pozytywną 
opinię, natomiast to co nadesłał ZNP 
przy najlepszych chęciach opinią na-
zwać nie było można. W tej sytuacji 
zdaniem pani mecenas Beaty Schultz-
Górskiej, Rada Gminy nie może podjąć 
lub odrzucić projektu tej uchwały. No 
cóż nadal będzie obowiązywała u nas 
uchwała Rady Gminy Rokietnica z 2008 
roku. Wszystkie złożone przez pana 
Wójta wnioski zostały przyjęte przez 
radnych jednogłośnie. Po panu Wójcie o 
głos poprosił pan radny Ryszard Lubka. 
Wniósł on o wprowadzenie do porząd-
ku obrad projektu uchwały w sprawie 
„nieodpłatnego przejęcia działek nr 
316/317 oraz 319/8 w miejscowości 
Mrowino”. Nad wnioskiem radnego Ry-

sia Lubki wywiązała się dysku-
sja pomiędzy radnymi Lubką i 
Jurkiem Gmerkiem, w której 
głos zabierała również pani mece-
nas. Dopiero jak Wojtek Mazurek po-
prosił o przedstawienie i wyjaśnienie 
projektu uchwały, została ona przyjętą 
do programu sesji 10 głosami „za”, 1 gło-
sem „przeciw” i 3 „wstrzymującymi się. 
Po tym głosowaniu pani Przewodniczą-
cą zarządziła 5 minutową przerwę w 
celu wydrukowania pełnego, zatwier-
dzonego porządku obrad. Po przerwie 
radni przyjęli protokół obrad z poprzed-
niej sesji i złożyli następujące interpela-
cje: radny Sławomir Kieliszek – w spra-
wie występowania niebezpiecznych 
miejsc na skrzyżowaniu ulicy Kierskiej 
( droga powiatowa) ze Starzyńską i Leś-
ną; radny Arkadiusz Klapiński – w spra-
wie odtworzenia zdewastowanego 
oznakowania pionowego na ulicy Ko-
koszczyńskiej w Mrowinie; radna El-
żbieta Brzeźniak - w sprawie naprawy 
nawierzchni ulicy Gminnej w Rokietni-
cy. Chciałam Ci, jak zawsze, omówić 
po kolei wszystkie uchwały, ale nagle 
okazało się, że jest ich 21. W tej sytua-
cji pozwól, że najpierw przedstawię te 
uchwały, które zostały podjęte jedno-
głośnie i nie wzbudziły większych kon-
trowersji. Tak więc Rada Gminy Rokiet-
nica podjęła jednogłośnie następujące 
uchwały: „w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2008”; „w sprawie pod-
wyższenia kapitału zakładowego ZUK 
„ROKBUS” Sp. z o.o. w Rokietnicy i 
zmian w akcie założycielskim spółki”; 
„ustalenie stawek opłat za zajmowanie 
pasa drogowego dróg gminnych, dla 
których zarządcą jest UG w Rokietnicy, 
na cele niezwiązane z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego”; „określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji po-
datkowych”; „poboru należności pie-
niężnych w drodze inkasa oraz zasad 
rozliczania inkasentów”; „w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2009 rok”; „usta-
lenia najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego i wartości jednego punktu 
będącego podstawą do wyliczenia wy-
nagrodzeń pracowników OPS w Ro-
kietnicy”; „w sprawie zbycia nierucho-
mości położonej we wsi Rokietnica”; 
„nadania nazw ulic w miejscowości 
Kiekrz Gmina Rokietnica”; „nadania 
nazw ulic w miejscowości Rostworowo 
gmina Rokietnica”. Z niewielkimi wy-
jaśnieniami i po udzieleniu dodatko-
wych informacji radni podjęli 13 głosa-
mi „za” przy jednym wstrzymującym 
się uchwały w sprawie: „ustalenia sta-
wek opłaty targowej” - na mocy której 

sołtys wsi Rokietnica będzie mógł po-
bierać opłatę targową na terenie wsi 
poza miejscem wyznaczonym jakim 
jest nasze gminne targowisko, oraz 
uchwałę w sprawie „określenia wysoko-
ści stawek podatku od środków trans-
portowych” i w sprawie „opłaty od po-
siadania psów na 2009 rok”. W tym 
samym stosunku głosów radni podjęli 
uchwałę w sprawie „określenia zasad 
usytuowania na terenie gminy miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych”. Najwięcej kontrowersji i dys-
kusji wzbudziły owe trzy uchwały 
(utworzone na życzenie radnych z jed-
nej proponowanej przez PUK i wniesio-
nej przez pana Wójta) dotyczące za-
twierdzenia taryf za wodę, ścieki i 
dopłaty do ścieków. O ile uchwała w 
sprawie „zatwierdzenia taryf za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę dostarczaną 
przez poznański Aquanet” została pod-
jętą bez dyskusji 13 głosami „za” przy 
jednym przeciwnym (radny Jerzy Gme-
rek), to przy naszych rokietnickich 
stawkach wywiązała się długa dyskusja. 
Pierwsza uchwała w sprawie „zatwier-
dzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę” z wzrostem opłaty taryfowej o 
0,12 PLN netto i abonamentowej o 0,29 
PLN netto, podjętą została jednogłoś-
nie, bez żadnej dyskusji. Natomiast dru-
ga uchwała w sprawie „zatwierdzenia 
taryfy za zbiorowe odprowadzenie ście-
ków” rozgrzała tą dyskusję do białości. 
Między innymi Radna Elżbieta Brzeź-
niak wyraziła zaniepokojenie proporcja 
wzrostu cen. Według niej cena abona-
mentowa wzrasta o 0,29 PLN podczas 
gdy dopłata gminy pozostaje na tym sa-
mym poziomie. Prezes Krzysztofiak 
przedstawił argumenty przemawiające 
za podwyżką. Stwierdził, że opłata 
wzrośnie o 17% i są to skutki niedosza-
cowania kosztów rozbudowy oczysz-
czalni ścieków jak również zróżnicowa-
nych systemów kanalizacyjnych (z 
niewłaściwie wykonanymi podłączami 
– podciśnieniowe a grawitacyjne, o 
czym pisałam Ci wcześniej). Spółka za-
mierza inwestować w studnie poboru 
wody i rozbudowę sieci kanalizacyjnych 
na Mrowino, Napachanie, Cerekwicę i 
Przybrodę. W tym stanie rzeczy musi 
posiadać środki na pociągnięcie samo-
dzielnie tych inwestycji. Głos zabrał 
również pan Wójt wskazując, że obecnie 
gmina dopłaca 500.000,00 PLN rocznie 
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spółce PUK do odprowadzanych ście-
ków. W roku 2009 będzie dopłacać 
700.000,00 PLN ! Przy stale wzrastają-
cych kosztach utrzymania gminy (co 
jest związane z jej gwałtownym rozwo-
jem np. dopłaty do przedszkoli, oświaty, 
komunikacji itp.), dalsze zwiększanie 
udziału gminy w dopłatach uniemożli-
wi realizację przyszłorocznego budżetu 
oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjne-
go. Mnie najbardziej do przekonania 
trafiły wypowiedzi radnego Jerzego 
Gmerka. Przypomniał on, że komisja 
budżetowa, której on przewodniczy, z 
pełnym zrozumieniem przyjęła argu-
mentację prezesa Krzysztofiaka i jedno-
głośnie określiła swoje poparcie dla tych 
rozwiązań. Radny Gmerek zapytał też 
jak długo jeszcze stali mieszkańcy (czy-
taj zameldowani na pobyt stały), płacą-
cy uczciwie podatki, będą dopłacać do 
nieomal 4.000 nie zameldowanych 
mieszkańców. Owe 700.000,00 PLN po-
chodzi bowiem od naszych stałych 
mieszkańców i przedsiębiorców, którzy 
w ten sposób dofinansowują odbiór 
ścieków tym osobom, które PIT-y płacą 
miastu Poznań. Tylko podwyżka opłat 
indywidualnych wymusi na tych nie za-
meldowanych, pokrywanie kosztów na 
równi z naszymi zameldowanymi 
mieszkańcami. Dość już bowiem wielo-
letniego „żerowania” na starych miesz-
kańcach. I tu ma pan Jurek rację! Ja na 
jego miejscu wniosłabym o całkowitą 
likwidację przez gminę dopłaty i nasze 

pieniądze przeznaczyła na inne, równie 
ważne cele. Niech każdy płaci za siebie, 
bo ja za jakiegoś „poznańskiego X” nie 
mam ochoty wydawać moich ciężko za-
pracowanych pieniędzy. Jak przyszło do 
głosowania, to za przyjęciem uchwały 
głosowało 10 radnych, a 4 radnych było 
przeciwnych (Sławomir Kieliszek, Jo-
lanta Pankowska, Aleksandra Bartnik i 
Elżbieta Brzeźniak). Ostatnia z tych 
„kontrowersyjnych” uchwał w sprawie 
„zatwierdzenia dopłat do taryf w zakre-
sie zbiorowego odprowadzania ście-
ków” została podjęta bez dyskusji w sto-
sunku 11 głosów „za”, 2 „wstrzymujące 
się” i jeden głos przeciw (radna Alek-
sandra Bartnik). Jak to zobaczyłam to w 
duchu zadałam sobie pytanie „Pani Olu, 
jak Panią kocham, podwyżki indywidu-
alne nie, dopłaty nie to skąd wziąść pie-
niądze na te ścieki?” Dopiero po chwili 
mnie olśniło, że przecież już niedługo 
„Mikołajki”, to pewnie był jakiś „prze-
ciek”, że Święty Mikołaj przyniesie te 
pieniądze w prezencie prezesowi 
Krzysztofiakowi. W sprawie uchwały 
dotyczącej „obniżenia cen skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego” 
wywiązała się polemika pomiędzy rad-
nym Jerzym Gmerkiem, a radną Sylwią 
Kiejnich wspieraną przez radnego Ar-
kadiusza Klapińskiego.  Argumenty 
tych dwóch ostatnich nie przekonały 
jednak naszego Jurka i w głosowaniu 
nad projektem uchwały utrzymującej 
status quo w stosunku do zeszłego roku, 

jako jedyny glosował on przeciw. Iden-
tyczne stanowisko radny Jerzy Gmerek 
zajął w głosowaniu nad uchwałą w spra-
wie „regulaminu korzystania z kom-
pleksu boisk - Moje boisko-Orlik 2012- 
przy Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi w Napachaniu”. Tym ra-
zem pan Jurek domagał się określenia 
wieku osób mogących korzystać z boisk 
pod nadzorem instruktora do 26 roku 
życia. Inni radni uznali, że proponowa-
ny regulamin jest precyzyjny i nie nale-
ży wnosić poprawek. Tak więc uchwałę 
tą podjęto z jednym głosem przeciw. 
Panie Jurku – pomyślałam- mamy lat 
tyle na ile się czujemy. Ja tam wciąż 
uważam się za młodą, a Pan nie? Jako 
ostatni głosowany był projekt uchwały 
w sprawie „nieodpłatnego przejęcia 
działek nr 316/317 oraz 319/8 w miej-
scowości Mrowino. Po krótkiej, acz treś-
ciwej dyskusji, projekt ten wniesiony 
przez samych radnych – przepadł. Za 
jego przyjęciem głosowało 4 radnych, 3 
radnych wstrzymało się od głosu a 7 
radnych było przeciw podjęciu uchwały. 
Oj coś nie ma szczęścia ta uchwała. W 
przeszłości dwukrotnie spadała z sesji 
wnoszona przez Wójta, a teraz odrzuco-
no ją chociaż wnieśli ją do programu 
sami radni. Cóż do trzech razy sztuka. 
Po raz czwarty to ona się już chyba nie 
pojawi. Jest oczko? Jest więc kontynuu-
ję. Po zakończeniu głosowania pan Wójt 
i pani Przewodnicząca oraz Przewodni-
czący Komisji Rady Gminy Rokietnica, 

złożyli pisemne sprawozdania ze swo-
ich prac w okresie międzysesyjnym. No 
nie powiem, uzbierało się tego sporo! W 
odpowiedziach na interpelacje i zapyta-
nia głos zabrał pan Sekretarz Gminy. 
Poinformował, że od dłuższego już cza-
su prowadzona jest „w ostrym” tonie 
korespondencja z Zarządem Dróg Po-
wiatowych i Wojewódzkich w sprawie 
prawidłowego oznakowania tych dróg. 
Ze swej strony Urząd Gminy już zamó-
wił znaki, które są i będą sukcesywnie 
montowane. To samo dotyczy oświetle-
nia i tablic z nazwami ulic. W wolnych 
głosach i wnioskach głos zabierali: Dy-
rektor GOK, radny Arkadiusz Klapiński 
(potwierdził miedzy innymi fakt mon-
towania tablic z nazwami ulic), sołtys 
Róża Lubka w sprawie wieży telefonii 
komórkowej na terenie SKR w Mrowi-
nie, radny Tadeusz Matuszek w sprawie 
konieczności przycięcia krzaków na po-
boczu ulicy Pawłowickiej i radna El-
żbieta Brzeźniak. Odpowiedzi udzielał 
pan Sekretarz Gminy. Były one zadawa-
lające, gdyż więcej pytań nie było. I na 
tym pani Przewodnicząca Teresa Bartol 
zamknęła posiedzenie XXVIII sesji 
Rady Gminy Rokietnica, a ja kończę 
mój list, życząc Tobie kochana i 
Wszystkim naszym mieszkańcom 
ZDROWYCH, WESOŁYCH I DO-
STATNICH ŚWIĄT BOŻEGO NARO-
DZENIA ORAZ DO SIEGO ROKU !!!

Leokadia

Bardzo  
niebezpieczna droga

Łączy Rokietnicę z Pozna-
niem, długa, o nie najlepszej na-
wierzchni, wąska, bez poboczy, 
w połowie pozbawiona chodni-
ka, wyjątkowo niebezpieczna dla 
wszystkich użytkowników: pie-
szych i zmotoryzowanych. Nie-
bezpieczna nie tylko na skrzyżo-
waniu ulic: Starzyńska —Leśna. 
Wielkim ryzykiem obarczony 
jest także manewr włączenia się 
do ruchu wyjeżdżających z bocz-
nych uliczek i z posesji, a skręt w 
lewo jest prawie niewykonalny.
O niej i jej wątpliwych urokach 
pisałem przed kilku laty na ła-
mach „Rokickich Wiadomości”, 
podkreślając, że granicę gminy 
i powiatu najlepiej widać zimą. 
Droga poznańska czarna, nasza 
biała. Przez te trzy lata niewie-
le się nie zmieniło i tylko należy 

mieć błogą nadzieję, że nadcho-
dząca zima będzie łaskawa dla 
pieszych i zmotoryzowanych jej 
użytkowników. Wraz z nasile-
niem ruchu drogowego, a powo-
dem jest zwiększająca się liczba 
mieszkańców, wprost proporcjo-
nalnie niestety wzrosło zagro-
żenie utraty zdrowia i życia nas 
mieszkańców.
Przykro powiedzieć, znak ogra-
niczający prędkość do 40 km/
godz. jest permanentnie ignoro-
wany przez większość kierow-
ców. Brak własnego posterunku 
policji, straży gminnej rozzu-
chwala piratów drogowych. Z 
mieszanymi uczuciami obser-
wuję rowerzystów, którzy jadą 
bez oświetlenia. Przecież to lek-
komyślna, niepotrzebna brawu-
ra, brak wyobraźni, zbytni op-
tymizm, a przede wszystkim 
nieodpowiedzialne ryzyko.
Niestety: użytkowników tej dro-
gi będzie sukcesywnie przyby-

wać, a ryzyko kolizji, wypadków 
nawet tych ze skutkiem śmiertel-
nym będzie rosnąć. Czy pozosta-
je nam tylko bezradnie rozłożyć 
ręce? Nie! A może by na całej dłu-
gości tej feralnej trasy wytyczyć 
linię ciągłą i umieścić znaki za-
kazu wyprzedzania? Przyłapany 

kierowca łamiący jednocześnie 
trzy przepisy o ruchu drogowym 
musiałby liczyć się z rychłym po-
zbyciem się prawa jazdy. Może to 
poskutkuje? Póki co, wszystkim 
użytkownikom tej bardzo nie-
bezpiecznej drogi zalecam za-
chowanie bardzo, ale to bardzo 
szczególnej ostrożności.

adeck

F O R U M  M I E S Z K A Ń C Ó W  -  M O I M  Z D A N I E M

Ad Vocem

Zagadnienie bezpieczeństwa na 
drogach o największym natęże-
niu ruchu, znajdujących się na 
terenie gminy Rokietnica, było 
tematem spotkania Wójta gmi-
ny Rokietnica, Bartosza Dere-
cha i Sekretarza  gminy - Leszka 
Skrzypińskiego z Naczelnikiem 
Sekcji Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Po-
znaniu, podinspektorem Józe-
fem Klimeckim. W jej wyniku 
uzgodniono szerokie współ-
działanie polegające na organi-

zowaniu płatnych patroli ruchu 
drogowego na terenie gminy. 
Urząd Gminy w Rokietnicy po-
szukuje obecnie środków na sfi-
nansowanie takich patroli. Po 
raz kolejny zostały też drogą 
urzędową skierowane pisma do 
Zarządu Dróg Powiatowych w 
Poznaniu o bezpieczne oznako-
wanie tego i innych ciągów ko-
munikacyjnych pozostających 
w gestii Zarządu Dróg Powiato-
wych w Poznaniu.

Sekretarz Gminy Rokietnica
Leszek Skrzypiński
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Dnia 27 listopada br. uczestni-
cy zajęć „Integracja, terapia i 
rehabilitacja osób niepełno-
sprawnych z gminy Rokietnica 
i okolic”, które odbywały się cy-
klicznie od kwietnia do grudnia 
(2008r.) w Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi w 
Napachaniu przy Stowarzy-
szeniu Osób Niepełnospraw-
nych I Ich Rodzin „Amikus” 
z Poznania zorganizowali wy-
stawę prac i zabawę andrzej-
kową. O godz.16.00 p. Elżbieta 

Suterska (prezes Amikusa) przy-
witała przybyłych gości. A byli to 
Nasi kochani przyjaciele z Ami-
kusa, Radni Gminy Rokietni-
ca, Kierownik Ośrodka Pomo-
cy Społecznej p. Rafał Michalski 
oraz Dyrektor Gimnazjum p. Ja-
cek Welman, którzy otrzymali 

drobne upominki przygotowane 
przez Podopiecznych. Pani Pre-
zes zaprosiła wszystkie zebra-
ne osoby do obejrzenia przed-
stawienia przygotowanego przez 
p. Zosię Michałek pt. „Czarow-
na Noc”, w którym to aktorami 
byli sami Uczestnicy zajęć, a na-
stępnie do obejrzenia prac wy-
konanych przez osoby niepeł-
nosprawne. Prace powstały w 
czasie zajęć manualnych, wikli-
niarskich, a było tam wiele cieka-
wych i ładnych rzeczy np. butel-

ki wykonane techniką 
dekopażu, pomalowa-
ne odlewy gipsowe, 
kartki świąteczne, 
osłonki na doniczki z 
wikliny, bombki, wi-
siorki i wiele innych 
prac. Gdy wszyscy 
kończyli oglądać pra-
ce zabrzmiała mu-
zyka, którą przygo-
towali wolontariusze 
Piotrek i Darek wszy-
scy od razu porwa-
li się do tańca a mu-
zyka była naprawdę 
wspaniała. Jak tra-
dycja andrzejkowa 
mówi, jest to wieczór 
wróżb i tej tradycji nie 
zabrakło też na na-
szej zabawie. Był spe-
cjalny pokój wróżb, 

gdzie na wszystkich uczestni-
ków czekały wróżki w towarzy-
stwie kart, dwóch czarnych ko-
tów i świec. Wróżb było bardzo 
wiele np. co Cię czeka w przy-
szłym roku, jak będzie miał na 
imię przyszły mąż/żona i oczy-
wiście było lanie wosku, z które-

go wychodziły przeróżne wróżby 
tj. słonik na szczęście, dinozaury, 
bezludne wyspy. A muzyka cały 
czas grała i grała wszyscy tań-
czyli w chwili odpoczynku był 
przygotowany stół samych słod-
kości, które upiekły mamy osób 
niepełnosprawnych.  Niestety 

czas płynie nieubłagalnie, wy-
biła godz. 18.30 i nasi przyjacie-
le musieli wracać do Poznania. 
Smutno było się rozstawać, ale 
myślę, że nie raz jeszcze spotka-
my się wspólnie przy tańcach, bo 
karnawał już niedaleko...

Składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom, 
które pomogły w prowadzeniu 
zajęć i przygotowaniu wysta-
wy i Andrzejek, a w szczegól-
ności Prezes Stowarzyszenia 

„Amikus” p. Elżbiecie Suter-
skiej, która przyczyniła się 
do powstania zajęć „Integra-
cja, terapia i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych z gmi-
ny Rokietnica i okolic”, p. R. 
Lubce za użyczenie naczyń, 
sponsorom: Zakład Usługo-

wo Handlowo „Gafit” z Pozna-
nia, Mini Market „Gosia” Be-
ata Mruk z Rokietnicy oraz 
wszystkim osobom, które po-
magały prowadzić te zajęcia, 
czyli nasi wspaniali wolonta-
riusze Aleksandra Bartnik, 
Basia Bartnik, Katarzyna 
Bartnik, Patrycja Beczek, Pau-
lina Beczek. Oto krótka fotore-
lacja z wystawy prac i zabawy 
andrzejkowej.

Elżbieta Kram  

„Ach, co to były za Andrzejki...”
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STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I ICH RODZIN 

ROKTAR
ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

z Gmin: Rokietnica i Tarnowo Podgórne
 NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
rehabilitacyjne, artystyczne i sportowe
w środy i czwartki każdego tygodnia

od godz. 16.00 do 19.00
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu

zajęcia są bezpłatne

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I ICH RODZIN 

ROKTAR
zaprasza członków Założycieli Stowarzyszenia

oraz sympatyków i wszystkich zainteresowanych  
członkostwem w Stowarzyszeniu ROKTAR

na II Walne Zebranie 
dnia 23 stycznia 2009 roku o godz.18.00

 w sali nr 02 /dolna kondygnacja/
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi 

w Napachaniu

Wieści z Żydowa
Andrzejkowe ostatki organizo-
wane corocznie zakończyły bo-
gaty w wydarzenia i sukcesy se-
zon Koła Gospodyń Wiejskich 
sołectwa Żydowo-Rostworowo.
Podczas uroczystej kolacji, po 
której były tradycyjne tańce, 
wspominano sukcesy odniesio-
ne podczas wielu imprez m.in. 
wystawy koszy wielkanocnych 
(zajęte I miejsce), święcie golon-
ki  ( II-gie miejsce) oraz najwięk-
szy sukces osiągnięty na festiwa-
lu pasztetników w  Ostrzeszowie 
(impreza o zasięgu międzynaro-
dowym) gdzie przedstawicielki 
Koła wywalczyły I i II miejsce.
Za osiągnięte sukcesy, kultywo-
wanie tradycji oraz zaangażowa-
nie należą się paniom duże bra-
wa, jest to najlepsza promocja 
naszego sołectwa oraz gminy Ro-

kietnica. Wszyscy obecni życzy-
li Paniom, aby nadchodzący rok 
również obfitował w liczne suk-
cesy i osiągnięcia.

Przepiękny klimat oraz atmo-
sfera jaka towarzyszy nad-

chodzącym Świętom Bożego 
Narodzenia niech zagości w 

sercach wszystkich mieszkań-
ców naszego Sołectwa.

Radny Wojciech Mazurek

Dostojni Jubilaci
W „Mikołajkowe” sobotnie popołudnie, 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rokietnicy odbyła się - zorganizowana 
przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego - uro-
czystość z okazji Jubileuszu Długoletnie-
go Pożycia Małżeńskiego.
Zaszczytny Jubileusz 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego - „Złote Gody” -obchodzili Pań-
stwo:
1. Leokadia i Czesław Adamkiewiczowie
2. Krystyna i Marian Barłogowie
3. Genowefa i Bronisław Baumannowie
4. Franciszka i Tadeusz Bąkowscy
5. Maria i Jan Dudkowie
6. Stefania i Wiktor Kardaczowie
7. Zofia i Stefan Kurzakowie
8. Genowefa i Aleksander Kwiatkowscy
9. Władysława i Jan Michalscy
10. Halina i Czesław Możdżeniowie
11. Genowefa i Zbigniew Olejniczakowie
12. Danuta i Jan Sklepikowie

13. Danuta i Adam 
Szukalowie
14. Maria i Marian 
Wojdowie.

Jubilaci odznaczeni zo-
stali, przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, „Me-
dalami Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. 
Aktu odznaczania doko-
nał Wójt Gminy Rokiet-
nica - Pan Bartosz De-
rech.
Dostojni Jubilaci z rąk Pana Wójta oraz Prze-
wodniczącej Rady Gminy Rokietnica — 
Pani Teresy Bartol, otrzymali także kwiaty i 
skromne upominki.
Przy dźwiękach „Marsza weselnego”, trady-
cyjną lampką szampana spełniono następnie 
toast „Za pomyślność Dostojnych Jubilatów”.
Wspólne świętowanie Jubilatów, którzy pod-

jęci zostali kawą i ciastem, stało się okazją 
do przywoływania ich młodzieńczych wspo-
mnień -  z okresu trudnych początków prze-
mierzania nowej, nieznanej, ale przecież już 
wspólnej drogi życia. Jak czas pokazał - dłu-
giej, wytrwałej, szczęśliwej.

Dorota Statucka
Kierownik USC w Rokietnicy

Informacja Zarządu gminnego Koła 
PZW „Sterlet” w Rokietnicy
Zarząd Koła PZW w Rokiet-
nicy serdecznie zaprasza na 
zebranie sprawozdawczo-
wyborcze, które odbędzie się 
dn. 1.02.2009 r. o godzinie 
10.00 w restauracji „Pod Gru-
szą” w Rokietnicy. Na zebra-
niu członkowie Koła wybiorą 
nowe władze zarządu Koła na 
kadencję 2009-2013 r.
Zostaną również wręczone 
pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary dla najlepszych 
wędkarzy Koła PZW Ro-
kietnica za 2008 r. Podczas 
zebrania zostanie oceniona 
praca ustępującego zarządu 
Koła, a członkowie przed-
stawią sprawozdania z peł-
nionych funkcji.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia, zarząd Koła 
życzy, rodzinnej atmosfery, zgo-

dy i miłości przy stole wigilijnym, 
a w nadchodzącym Nowym Roku 
wielu sukcesów wędkarskich oraz 
miłych wspomnień w obcowaniu 

z przyrodą.
Zarząd Koła PZW 

Prezes Wojciech Mazurek
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Koło Emerytów
Sobota 29.11.2008r. jedziemy do 
Gniezna. Zwiedzamy Fabrykę 
ozdób choinkowych.
Każdy z uczestników otrzymał 
na pamiątkę bombkę ze swoim 
imieniem.

Możliwość zwiedzenia produk-
cji ozdób choinkowych  umoż-
liwiła nam Pani Dyr. Bibliote-
ki Gminnej. A wieczorem dzięki 
uprzejmości  Pani Sołtys, która 
udostępniła nam Klub Sołecki  
mogliśmy zorganizować zabawę 
„Andrzejkową”. Przy dźwiękach 

muzyki z naszych młodzieńczych 
lat bawiliśmy się do białego rana. 
Atrakcją wieczoru było przyby-
cie wróżki wraz ze swoją świtą, 
która wróżyła każdemu z ręki, a 
jej asystentki z wosku. Były rów-
nież przyśpiewki dla solenizanta 
Andrzeja w wykonaniu  naszych 
wokalistów. 

Z serca  
do serca...
Tradycja w narodzie  
Rokietnickim nie ginie!

Dzisiaj zamiast kolejnego 
listu od czytelników - reflek-
sje z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodze-
nia. Ostatnio miałam 

okazję spotkać się z dzieć-
mi naszych rokietnickich 

szkół i zadać im kilka pytań 
dotyczących zbliżających się świąt. Z biją-
cym sercem oczekiwałam odpowie-
dzi choć... pytania były dziecinnie 
łatwe: „Kto jest głównym boha-
terem świąt?” oraz „Skąd się 
wziął zwyczaj gwiazdkowych 
prezentów?”
Winnam Drogim Czytelnikom zło-
żyć w tym miejscu pewne wyjaśnienie. 
Otóż pomysł na te pytania zrodził się po 
lekturze kilku artykułów w poważnych 
polskich tytułach prasowych, które in-
formowały o rzekomym, nagminnym 
na całym świecie (w tym i w naszym 
kraju) procesie zanikania wiedzy doty-
czącej genezy świąt Bożego Narodzenia 
i upatrywania ich bohaterów w osobach 
Mikołaja z workiem prezentów oraz obwie-

szonej ozdobami choinki. Przerażona tymi 
wręcz hiobowymi wieściami chciałam prze-
konać się jak przekładają się one na stan na-
szej gminnej wiedzy na tematy grudniowych 
świąt.
Efekt ? Wspaniały! Brawo nasza Dziatwo! 

Brawo Rodzice! 

Odpowiedzi dzieci były całkowicie niezgodne 
z prasowymi wiadomościami. 99,5% dzieci 
prawidłowo wskazało na Jezusa jako główną 
postać świąt Bożego Narodzenia, a prezenty 
pod choinkę jako symbol darów złożonych 
Dzieciątku Jezus  przez trzech Króli w Betle-
jemskiej stajence. Rokietniczanie – tak trzy-
mać! Nie poddawajcie się światowej modzie 
na laickość!      

I tą radosną nowiną dzielę się z Państwem 
życząc błogosławieństwa Bożej Dzieciny 

na święta i cały nowy 2009 rok. 

Wasza  
Przewodnicząca

Teresa Bartol
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w 2020 r. milion rodaków zbliży się do 90 — tki
w 2025 r. połowa Polaków przekroczy 45 lat
w 2030 r. będzie 25 % emerytów
w 2035 r. co czwarty będzie miał 65 lat

Taki stan rzeczy prognozują liczne badania demogra-
ficzne. Zdobycze medycyny, przejście na racjonalny 
sposób żywienia, ciągle poprawiające się wskaźniki 
ekonomiczne zaowocowały między innymi znacznym 
wydłużeniem życia. Ostatnio w wielu środkach masowe-
go przekazu stawia się prowokacyjnie tezę i próbuje się 
ją udowodnić, iż Polska nie jest krajem dla starych ludzi. 
Nie wszystkie są utrzymane w sympatycznym tonie. A 
to nieładnie. Jeśli można by wybaczyć grupie „dresiarzy” 
z puszką piwa w ręku, którzy na widok niezgrabnie po-
ruszającego się starszego człowieka rzucają epitety w 
stylu „stary- do piachu”, to już trudniej o wybaczenie 
pewnemu prezydentowi znanej stolicy za użycie zwrotu 
„spieprzaj dziadu”. Natomiast zupełnie niedopuszczalny 
wymiar ma seria artykułów, które w swoim podtekście 
są wręcz obraźliwe wobec starszych. Przecież ci ludzie 
swoim życiem, pracą zawodową przez 40—45 lat dla 
dobra ojczyzny i nas wszystkich zasługują na wyjątkowy 
szacunek. Że czasem już coś zapomną, wzrok też już nie 
ten, w dalszym ciągu bywają kreatywni, potrzebni.
Stając zdecydowanie w obronie tej licznej i bywa za-
pominanej grupy twierdzę, że starość ma swój wymiar 
obiektywny (wiek biologiczny, społeczny, ekonomiczny 
bądź funkcjonalny) i subiektywny (starym jest ten, kto 
się czuje starcem). Tych starszych z roku na rok będzie 
coraz więcej i nie można udawać, że nie ma problemu.
Ton zawarty w treści artykułów sugerujący, że nie jeste-
śmy krajem przyjaznym starszym ludziom — w domyśle 
emerytom i rencistom stoi w jaskrawej sprzeczności z 
ogólnopolską akcją związków zawodowych by... znaleźć 
się jak najszybciej w grupie emerytów, w grupie ludzi, 
dla których nie ma alternatywy, tych odtrąconych, nie-
potrzebnych.
Możliwość swobodnego przechodzenia na emeryturę w 

wieku 50-55 lat jest szkodliwa nie tylko dla gospodarki, 
ale i dla samego człowieka. Wysokość świadczeń emery-
talnych po przepracowaniu 20—25 lat składkowych na 
pewno nie wystarczy do przeżycia. Chyba...że pójdzie się 
do pracy. Skąd zaś pewność że na emeryta czeka praca?. 
W takim razie, czy nie lepiej pracować dłużej? W wielu 
krajach od nas zamożniejszych czas pracy wydłuża się 
nawet do 70-ciu lat.

Samą emeryturę powinno się traktować jako nabyte 
prawo do przejścia w stan wypoczynku, ale czynnego. 
Życie emeryta można porównać do pociągu, który wje-
chał na boczny tor, ale w żadnym wypadku nie na ślepy. 
Ten pociąg będzie się poruszał może i wolniej, jednak jest 
potrzebny, choć jego zadania mogą być inne, niż dotych-
czasowe. Wielu emerytów potrafi odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości, podejmować nowe zadania, realizować 
swoje marzenia, być kreatywnym. Znakomici artyści, 
filozofowie, pisarze swoje najlepsze dzieła tworzyli w 
bardzo podeszłym wieku. Nie przypadkiem przywilejem 
profesorów na wyższych uczelniach jest praca do 70-
tego roku życia i prawie wszyscy z tego prawa skwapliwie 
korzystają.
Granica starości określona wprawdzie naukowo jest w 

rzeczywistości granicą umowną. Starym jest ten kto 
czuje się staro. Praca, umiarkowana aktywność fizycz-
na, umiejętność radzenia sobie z nadmiarem stresu, 
okresowa kontrola lekarska, aktywność intelektualna 
(rozwiązywanie krzyżówek, gra w karty, w szachy) udział 
w zajęciach samokształceniowych na poziomie Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, jest najlepszą receptą na dłuż-
sze życie w komforcie fizycznym i psychicznym. Kliniczne 
badania potwierdzają, że taka gimnastyka głowy i ciała 
jest znacznie skuteczniejsza w terapii chorób krążenia, 
niż terapia farmakologiczna. Ze statystyk medycznych 
wynika, że zdarzają się seniorzy, którzy połykają
dziennie po 50 tabletek! Takiej dawki i zdrowy organizm 
może nie wytrzymać. W opinii starszych pacjentów pa-
nuje przekonanie, że dobry lekarz to ten, który wystawia 
recepty na życzenie. Błąd! Dobry lekarz dbający o zdro-
wie swoich pacjentów zaordynuje w pierwszej kolejności 
spacer, gimnastykę, świeże powietrze, dietę, a jeśli to nie 
pomoże wtedy sięga po środki farmakologiczne. Dobry 
lekarz dba nie tylko o zdrowie, lecz i portfel swojego pa-
cjenta.
Jak grzyby po deszczu pojawiają się nowe Uniwersytety 
Trzeciego Wieku i wyciągają przyjazną dłoń do tych już 
nieaktywnych zawodowo. W 2003 roku było ich 40, dziś 
na około 200-tu UTW dokształca się ponad 200 tysięcy 
słuchaczy. W niektórych na miejsce trzeba czekać w ko-
lejce nawet cały rok!
Drodzy dostojni mieszkańcy Gminy. Akademia Wieku 
Dostojnego otwiera dla Was swoje podwoje w semestrze 
wiosennym 2009 r. U nas także liczba uczestników jest 
ograniczona. Dlatego radzę pospieszyć się z zapisem. 
Zapisy i dodatkowe informacje w Bibliotece Gminnej w 
Rokietnicy. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół w 
Rokietnicy za wyjątkiem wodnego fittnes, którego zajęcia 
przewidujemy w szamotulskiej pływalni.
Dokładny termin i miejsce Uroczystej Inauguracji Roku 
Akademickiego (koniec lutego) podamy w osobnym komu-
nikacie i następnym numerze „Rokickich Wiadomości”.

adeck

TWÓJ 
DOKTOR
Czy polskie 
kobiety muszą 
umierać na raka szyjki 
macicy?
W ubiegłym roku grupa aktywnych miesz-
kańców gminy Rokietnica we współpracy z 
Przychodnią Lekarzy Rodzinnych w Rokietni-
cy pod hasłem  „Wybierz zdrowie” zorganizo-
wała spotkanie w Klubie Sołeckim w Mrowi-
nie, dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy. 
Wysiłek tych osób przyniósł wymierne efek-
ty pod postacią pełnej sali zainteresowanych  
tematem kobiet. Odległym sukcesem tej akcji 
jest odczuwalny wzrost ilości wizyt w gabine-
cie specjalisty ginekologii i położnictwa Prze-
mysława Szkudlińskiego, mieszczącym się w 
Rokietnicy przy ul Pocztowej �. Coraz rzadziej 
też na moje pytanie, kiedy pacjentka była u gi-
nekologa i wykonywała badanie cytologiczne 
słyszę odpowiedź: „Nie pamiętam” lub „Bar-
dzo dawno”.  
W zapobieganiu rakowi szyjki macicy ogrom-
ną rolę odgrywają regularnie przeprowadza-
ne badania cytologiczne. Pozwalają one na 
wykrycie i leczenie stanów przedrakowych i 
wczesnych postaci raka, co ratuje życie wie-
lu kobiet. Niestety w Polsce nadal mamy nie-
chlubne statystyki. Dane z 2004 roku mówią o 

��00 zachorowaniach i 1880 zgonach rocznie 
z tego powodu. Tylko około 25% populacji ko-
biet polskich poddaje się corocznie badaniom 
cytologicznym!!! 
Od dwóch lat pojawiła się dodatkowa szan-
sa na zapobieganie tej śmiertelnej chorobie. 
Na rynku farmaceutycznym zaistniała w 2006 
roku szczepionka Silgard, a w 2007r. Cervarix. 
Różnią się one od siebie nieco ceną i innymi ce-
chami, o których możecie dowiedzieć się Pań-
stwo w naszym gabinecie szczepień lub u pe-
diatry i lekarza rodzinnego.
Trud naukowców, którzy doprowadzili do ich 
powstania został nagrodzony. `6 października 
2008 r. laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie 
fizjologii i medycyny został profesor Harald zu 
Hausen. Jest on odkrywcą roli wirusa brodaw-
czaka ludzkiego (HPV) w powstaniu raka szyjki 
macicy. Badaniom nad tym wirusem poświęcił 
40 lat. Nad wyprodukowaniem samej szcze-
pionki przeciwko HPV pracowano 24 lata.
Tak ogromny wysiłek intelektualny i nakłady 
finansowe na badania powodują wysoka cenę 
tych szczepionek. 

Czy opłaca się więc szczepić?  
Zdecydowanie tak.

Prawie każdy dorosły, aktywny seksualnie 
człowiek narażony jest wielokrotnie na zaka-
żenie HPV, ale nie u każdego dochodzi do nie-
prawidłowych zmian komórkowych, prowa-
dzących do rozwoju raka. 80% infekcji ulega w 
ciągu 2 lat samowyleczeniu. Ale u 20% rozwi-
ja się przetrwałe zakażenie, które jest pierw-
szym stadium od infekcji HPV do raka szyj-
ki macicy.

Kto się powinien zaszczepić?

Szczepionka Silgard zalecana jest od 9-26 roku 
życia, Cervarix od 10-25 roku życia. Immuno-
genność (uzyskanie wystarczającej odporno-
ści) jest udowodnione dla Silgardu od 9-26 
roku życia, dla Cervarixu od 10-55 roku ży-
cia . Największa skuteczność szczepionek jest 
u dziewcząt w wieku 10-14 lat. Optymalnym 
jest podanie szczepionki przed rozpoczęciem 
kontaktów seksualnych. Jest to szczepienie 
nie objęte programem obowiązkowych szcze-
pień ochronnych, a wiec jest odpłatne.
Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu jesienią 2008 roku rozpoczęto akcję 
bezpłatnych szczepień dziewcząt w 1� roku 
życia. Niestety ze względu na wysoki koszt 
zostanie zaszczepione tyko ok. 20% popula-
cji. Również z terenu naszej gminy niewielka 
grupa dziewczynek rozpoczęła cykl szczepień. 
Pełen cykl szczepień obejmuje bowiem trzy-
krotną immunizację w terminie 0,1,6 miesięcy 
(Cervarix) lub 0,2,6 miesięcy (Silgard). Wiemy, 
że nie każdego stać na zaszczepienie dziecka 
we własnym zakresie.
Policzmy jednak inaczej. Zakładając, że pełne 
szczepienie kosztuje ok. 1200 zł i jest wyko-
nywane w okresie półrocznym, to odkładając 
dziennie niecałe 7 zł uzbieramy przez ten czas 
wymaganą sumę. Jest to równowartość jednej 
paczki papierosów!!! Może jeśli w ten sposób 
podejdziemy do tego tematu będzie to wtedy 
już tylko kwestia prawidłowych priorytetów i 
wyborów rodzica? 
Profilaktyka pierwotna obejmuje również po-
zostawanie w związkach monogamicznych. 

Ryzyko rozwoju raka szyjki macicy przy zaka-
żeniu onkogennym wirusem HPV wzrasta:
¦ 2-krotnie w przypadku młodego wieku 

inicjacji seksualnej
¦ 2-4-krotnie u wieloródek
¦ 2-krotnie u kobiet palących nałogowo ty-

toń
¦ 4-krotnie w sytuacji długoterminowego 

stosowania doustnych środków antykon-
cepcyjnych

¦ 2-4-krotnie przy współistnieniu innych 
chorób przenoszonych drogą płciową. 

Jakie badania należy wykonać  
przed zaszczepieniem?

U dziewcząt nie jest konieczne wykonywanie 
cytologii i DNA HPV (badanie na obecność wi-
rusa). U kobiet, które współżyły należy wyko-
nać przed szczepieniem cytologię, ale nie jest 
konieczne oznaczanie DNA HPV.

Pamiętajmy!!!

Szczepienie nie zabezpiecza nas w 100%. Nie 
jest ono alternatywą dla przesiewowych ba-
dań cytologicznych.

lek.med. Jolanta Dańczak 
specjalista medycyny rodzinnej

Sprostowanie

W poprzednim artykule zakradł się błąd doty-
czący sposobu zaszczepienia niemowląt szcze-
pionką meningokokową. Pierwsze szczepienie 
dotyczy niemowląt powyżej 2 miesiąca życia, 
a nie 2 roku życia . 

lek.med. Jolanta Dańczak

Polska staje się  
krajem starych ludzi

Na zdrowie
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Program „Moje Boisko — Or-
lik 2012” został przedstawiony 
przez Premiera Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej Donalda Tu-
ska podczas Expose w dniu 23 
listopada 2007 roku. Nad jego 
przygotowaniem pracowało Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki 
pod kierunkiem Pana Ministra 
Mirosława Drzewieckiego. Pod-
stawowym założeniem progra-
mu jest udostępnienie dzieciom 
i młodzieży nowoczesnej infra-
struktury sportowej w celu ak-
tywnego uprawiania sportu, po-
przez budowę ogólnodostępnych, 
bezpłatnych kompleksów boisk 
sportowych wraz z szatniami i 

zapleczem socjalnym, w każdej 
gminie na terenie całego kraju.
Przystąpienie do programu przez 
poszczególne gminy jest dobro-
wolne, a o jego sukcesie z pew-
nością decyduje fakt współfinan-
sowania przedsięwzięcia przez 
stronę rządową, Urzędy Mar-

szałkowskie i same zain-
teresowane gminy.
Gmina Rokietnica złoży-
ła deklarację przystąpie-
nia do programu „Moje 
Boisko — Orlik 2012” już 
24 stycznia 2008 roku, 
zaraz po otrzymaniu in-
formacji z Departamentu 
Sportu i Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego 
Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu o 
istnieniu takiej możliwo-
ści. 13 lutego 2008 roku 
zostaliśmy poinformo-
wani o zakwalifikowa-
niu do realizacji złożone-

go wniosku, a Gmina Rokietnica 
znalazła się w wykazie jednostek 
samorządu terytorialnego obję-
tych programem „Moje Boisko 
— Orlik 2012”. Koszt rozpoczę-
tej w dniu 20 sierpnia 2008 roku 
przez Gminę Rokietnica inwesty-
cji, wyniósł 1.322.638,61 PLN i 
choć trwają jeszcze ostatnie pra-
ce, ponieważ niesprzyjające w II 
połowie listopada warunki at-
mosferyczne spowodowały pew-
ne opóźnienie robót, to cieszymy 
się, że „Orlik” tak szybko u nas 
„wylądował”. Dla Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Napachaniu, fakt zlokalizowania 
kompleksu nowoczesnych boisk 

właśnie na przylegającym doń 
bezpośrednio terenie, jest szansą 
na rozwijanie sportowych pasji 
młodzieży, która już dziś, mimo 
braku tak nowoczesnej bazy in-
frastrukturalnej, poszczycić się 
może wspaniałymi sportowy-
mi osiągnięciami. Mamy rów-
nież nadzieję, że zgodnie z ideą 
programu, rokietnicki „ORLIK” 
umożliwi realizację sportowych 
zainteresowań wszystkim miłoś-
nikom sportu i aktywnej rekrea-
cji na świeżym powietrzu w na-
szej gminie.
Uroczyste otwarcie Komplek-
su Boisk — „Moje Boisko Or-
lik 2012” w gminie Rokietni-

Uroczyste lądowanie „Orlika” w gminie Rokietnica 
5 grudnia 2008 r. godzina 12.00, Napachanie
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ca  miało miejsce 5 grudnia 2012 
roku, a zaszczycili je swoją obec-
nością m.in.: Pani Senator RP 
profesor Jadwiga Rotnicka, 
pełnomocnik Wojewody Wiel-
kopolskiego ds. Euro 2012, 
Pan Krzysztof Jarczyński, Dy-
rektor Departamentu Spor-
tu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, Pan Tomasz 
Wiktor, Wiceprzewodniczą-
cy Komisji Sportu i Turystyki 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Pan Waldemar 
Witkowski, Wicestarosta Po-
znański Pan Tomasz Łubiński, 
Wójt gminy Tarnowo Podgór-
ne Pan Tadeusz Czajka, Radne 
Powiatu Poznańskiego, Radni 

Gminy Rokietnica, przedsię-
biorcy i jej przyjaciele. Ksiądz 
Kazimierz Piechocki z Ro-
kietnicy, który poświęcił nowo 
wybudowany obiekt zachęca-
jąc wszystkich, a zwłaszcza mło-
dzież do sumiennego hartowania 
sportowego ducha, w iście mi-
strzowski sposób skierował piłkę 
do bramki dowodząc, że przyto-
czone z dużą swadą opowiada-
nia o wyczynach piłkarskich z 
młodości nie są fikcją. Przecięcie 
wstęgi przez znamienitych gości 
i wójta gminy Rokietnica, Barto-
sza Derecha, symboliczne wbicie 
piłki do bramki, w tym przez je-
dyną przedstawicielkę płci pięk-
nej – Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Rokietnica Teresę Bartol oraz 
wypuszczenie przez młodzież 
kolorowych balonów w niebo, 
dopełniło uroczystości otwar-
cia boiska, które wreszcie moż-
na było wypróbować.
Bez wątpienia to właśnie inau-
guracyjny mecz piłki nożnej ro-
zegrany przez reprezentację 
Gminy Rokietnica, prowadzo-
ną przez trenera Marka Kliszko-
wiaka, z młodzieżową drużyną 
KKS Lech Poznań, był dla licznie 
zgromadzonej młodzieży  naj-
większą, niestety zakończoną 
dwubramkową porażką, atrak-
cją. I choć zabrakło zapowiada-
nej wizyty zawodników Lecha 

Poznań, grających na co dzień 
pod okiem trenerskim Fran-
ciszka Smudy w ekstraklasie 
piłkarskiej, to i tak dziewczyny 
wodziły wzrokiem za przystoj-

nymi Lechitami, otrzymując od 
nich po meczu upragniony au-
tograf. 

Danuta Potrawiak

Danuta Potrawiak: realiza-
cja programu „Moje Boisko 
Orlik 2012”, któremu przy-
świeca idea możliwości wyj-
ścia naprzeciw pasjom i spor-
towym marzeniom dzieci i 
młodzieży jest przykładem 
pozytywnych efektów działań 
wszędzie tam, gdzie niejako 
w cień mogą zostać odsunię-
te polityczne konflikty, nie za-
wsze konstruktywne wymiany 
zdań, czy wręcz małe poli-
tyczne wojny. Nurtujące wo-
bec tego staje się pytanie, czy 
wyznacznikiem sukcesu dzia-
łań podejmowanych na rzecz 
społecznego dobra nie powin-
na być apolityczność?
Jadwiga Rotnicka, Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej z ra-
mienia Platformy Obywatel-
skiej: słuszność tego założenia 
można z pewnością dostrzec przy 
okazji podejmowania wszelkich 
przedsięwzięć na szczeblu sa-
morządu lokalnego. W toku wie-
loletniej pracy w Radzie Miasta 
Poznania i prawie dwudziesto-
letniej, bo od 1990 roku, działal-
ności w samorządzie, wielokrot-
nie miałam okazję przekonać 
się, że wszędzie tam, gdzie po-
dejmowane zadania realizowane 
są niejako dla siebie, polityczna 
przynależność ich realizatorów 
ma znaczenie drugorzędne. Jed-
nak im wyżej o kolejny szczebel 
władzy, tym trudniej tą zasadę 
zachować. Praktycznie kreowa-

nie naszej codzienności bez dzia-
łalności w obrębie określonego 
ugrupowania politycznego jest 
niemożliwe i jest to niewątpliwa 
oznaka postępu cywilizacyjnego, 
zdobyczy demokracji, przynależ-
ności do europejskiej rodziny.
Ktoś kiedyś bardzo mądrze po-
wiedział, że demokracja jest naj-
lepsza, choć jej codzienne wdra-
żanie jest zadaniem najgorszym i 
najbardziej mozolnym. Jednak w 
ostatecznym rozrachunku chyba 
jednak warto je podejmować.
D.P.: Jaka jest wobec tego we-
dług Pani Profesor recepta na 
efektywne współdziałanie tak 
często skłóconych politycz-
nych elit?
Jadwiga Rotnicka: Miarą wiel-
kości każdego po-
lityka jest przede 
wszystkim umie-
jętność słucha-

nia ludzi, dostrzegania ich co-
dziennych problemów. Z drugiej 
strony najbardziej pożądaną ce-
chą powinna być jego autentycz-
ność i prawdziwość, która naj-
pełniej wyraża się wszędzie tam, 
gdzie trzeba mówić o swoich po-
rażkach. Nawet jeśli ze względu 
na bardzo różnorodne przyczy-
ny jakiegoś punktu programu 
nie da się wprowadzić w życie, 
to najlepszym rozwiązaniem jest 
po prostu ludziom o tym powie-
dzieć, nawet gdy czasami oznacza 
to konieczność przyznania się do 
błędu. Taka postawa z pewnością 
wzbudza wśród społeczeństwa 
największy szacunek. 
D.P.: dziękuję za rozmowę.

SPECJALNIE DLA  
„ROKICKICH WIADOMOŚCI”:
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Taka zima to jest zima, rzeki w biegu mróz zatrzymał,  
biały ten i tamten brzeg, co dzień pada śnieg, śnieg, śnieg.” 
Dziś taką zimę znamy tylko z li-
terackich przekazów, ale jeszcze 
kilka lat temu, biały puch przy-
strajał drzewa i krzewy. Zima 
ta prawdziwa(nie kalendarzo-
wa) swoją urodą ubogacała świę-
ta Bożego Narodzenia. Tamte-
go dnia kolejny już raz, toczyłem 
pojedynek z ostro zacinającym 
śniegiem. Na jedno moje mach-
nięcie łopatą, natura z furią od-
powiadała zmasowanym atakiem 
białych płatków, które w jednej 
chwili zdobywały przewagę, wci-
skając się dosłownie wszędzie. 
Kątem oka dostrzegłem teścia, 
który żywo dyskutował z Leo-
nem. Nasz sąsiad był postrzega-
ny za wiejskiego dziwaka, który 
z wyboru mieszkał w opuszczo-
nym domu (ślady jego świetno-
ści dawno minęły). Przygarbiony 
życiem, spacerujący polami, był 
dobrym duchem wsi. Jego nie od 
razu dało się polubić. Jak to ktoś 
powiedział, każdy człowiek ma 
dobre strony, trzeba tylko prze-
kartkować te złe. Trochę dziwną 
wydała mi się ta ich rozmowa w 
śnieżnej zadymce, ale teść czę-
sto pomagał Leonowi, widocznie 
wówczas też coś ustalali. Każ-
dą wigilię spędzamy u rodziców 
żony. Przyjemnie jest w tym zaci-
szu, gdzie pachnie igliwie choin-

ki przyniesionej ze szkółki leśnej 
gdzie w kolorowych bombkach i 
oczach bliskich sobie ludzi, odbi-
ja się blask światła betlejemskie-
go. Wszystko tam jest świętem, 
a nie tylko czymś odświętnym. 
Wykrochmalony obrus z wiązką 
siana pod nim, bogato zdo-
bione stroiki. Wszystko w 
tym dniu jest inne, nawet 
słowo kolacja zastępuje wie-
czerza. Silne więzi ro-
dzinne chronią przed 
wypieraniem chrześ-
cijańskiej tradycji bo-
ż on a r o d z e n i owe j . 
Od rana zauważyłem 
dziwne zachowanie u 
moich pań (szepty, ury-
wane w mojej obec-
ności rozmowy), tłu-
maczyłem to sobie, 
magią tego szcze-
gólnego dnia. I na-
wet ich wcześniejsze wyjście (pod 
pretekstem wigilijnych przygoto-
wań) nie wzbudziło moich podej-
rzeń. Teściowie mieszkają zale-
dwie kilka domów dalej. Ale tego 
dnia, spadła tak duża porcja śnie-
gu, że dziewczyny na sankach 
przewoziły świąteczne produk-
ty. Przebijając się przez zaspy, w 
którymś momencie sanki zrobiły 
fikołka i garnek z rybami wylą-

dował na śniegu, karpie w jednej 
chwili zostały otoczone lodową 
panierką. W końcu dotarłem i 
ja, wielkie było moje zdziwienie, 
kiedy przy pustym przez lata na-
kryciu, siedział odświętnie ubra-
ny i wygolony Leon. W jednej 
chwili pojąłem rodzinną kon-

spirację. Dziadek z wnuczką 
wpadli na pomysł, aby wigi-
lię Leon spędził rodzinnie, 

to pozwoliłoby mu za-
pomnieć o samotności. 
Jezus też znalazł miej-
sce w Betlejem. Wigilia 
ma charakter religij-
ny, poprzez modlitwę 

najlepiej czcimy ta-
jemnicę Narodzenia 
Pańskiego. Gospodarz 

domu odczytał Ewan-
gelię wg. Święte-
go Łukasza, która 
opowiada nam jak 

to ponad dwa tysiące lat temu, 
przyszedł na świat Jezus Chry-
stus. A potem kulminacja, dziele-
nie się opłatkiem i życzenia zdro-
wia i szczęścia. Tego wieczoru, w 
obecności Leona brzmiały ina-
czej. Ważne, aby ten nastrój wza-
jemnej dobroci, który nam towa-
rzyszy przy składaniu życzeń, nie 
wygasł już po świętach i nie zo-
stał spakowany, do tego samego 

pudła, w którym chowamy świa-
tełka i ozdoby choinkowe, po to 
żeby je rozpakować za rok. Już 
na niebie pierwsza gwiazda pło-
nie, siadamy do wieczerzy. Jak 
głosi tradycja na stole powinno 
się znaleźć 12 potraw. Wigilie ot-
wiera tradycyjnie barszcz czer-
wony z uszkami (specjalność teś-
ciowej), a potem groch z kapustą, 
pierogi, kutia, ryby pod różnymi 
postaciami (także te w śnieżnej 
panierce), kompot z suszonych 
owoców, no i makowiec. A kolę-
da w noc grudniową zapukała do 
drzwi... Dom wypełnił się śpie-
wem. Przyszedł też czas na pre-
zenty. Leon najbardziej ucieszył 
się z szala zrobionego przez teś-
ciową. Radość i wzruszenie ma-
lowały się na jego twarzy, śpiewał 
najgłośniej z nas wszystkich. Naj-
wspanialszym prezentem darem 
od losu, była dla niego obecność 
wśród życzliwych mu ludzi. A 
potem pasterka, święto całej pa-
rafii. Wracaliśmy w pełni księży-
ca, pod nogami skrzypiący śnieg, 
mróz wgryzał się w odsłonięte 
policzki. A my w najlepsze roz-
śpiewani i radośni - kolędy jesz-
cze brzmiały nam w uszach - tym 
goręcej, im więcej w sercu jest 
miłości i mocnego postanowie-
nia, żeby jeszcze przed następ-
ną wigilią zdążyć coś zrozumieć, 
coś naprawić, komuś przebaczyć 
albo pomóc.

Sławomir Machaj

Nie tylko karp i opłatek...
Był to rejs dookoła świata, Wigilia 1987 roku. 
„Dar Młodzieży” po czterech miesiącach po-
dróży dotarł do Adelaide w Australii. Na po-
kładzie znajdowało się 150 ludzi załogi, wśród 
nich studenci Wyższej Szkoły Morskiej i ja, 
jeden z nich. Statek został zaproszony na ob-
chody 200 lecia osadnictwa na kontynencie 
australijskim. Powitanie i zainteresowanie 
nami przerosło nasze wyobrażenie. Czuliśmy 
się oszołomieni tym całym zamieszaniem, a 
jednocześnie dumni, że to jednak my jesteśmy 
w jego centrum. Przybyły żaglowce z całego 
świata. Załogi wyszły na ulice, a gościnni Au-
stralijczycy szybko się nimi zajęli. Wtórowała 
im miejscowa Polonia. Każdy chciał ugościć 
chłopców z Polski. Trzeba dodać, że Austra-
lijczycy są wręcz fanatycznie zakochani w ża-
glowcach, żaglówkach i morzu. Chyba każdy 
z nas widział w telewizji krótką informację o 
corocznych regatach Sydney-Hobart rozgry-

wanych zawsze na początku roku. To dla nich 
wielkie wydarzenie. Tym razem wielkie ża-
glowce, a wśród nich nasz „Dar Młodzieży”, 
też miały brać  udział w tych regatach. 
„To” czekało nas za kilka dni, lecz powróć-
my do Wigilji. Tego dnia nasza I wachta mia-
ła służbę, więc musieliśmy pozostać na stat-
ku. Nie dla nas były tym razem uciechy i 
rozrywki na lądzie. II i III wachta już dawno 
temu przebrana w wyjściowe mundury bawi-
ła się i świętowała w mieście. My zakończy-
liśmy oprowadzanie zwiedzających statek tu-
rystów. Przebraliśmy się w galowe mundury 
i rozpoczęliśmy Wigilję. Razem z nami, stu-
dentami byli również członkowie załogi, któ-
rzy tak jak my mieli służbę tego dnia na stat-
ku. Pierwszy oficer i instruktor naszej wachty 
złożyli nam życzenia i zasiedliśmy do stołów. 
Były to nasze pierwsze marynarskie święta 
poza domem. Chyba nie do końca to do nas 
docierało. Miny mieliśmy nietęgie, chociaż 
kolacja wigilijna była wyśmienita. Kucharze 
stanęli na wysokości zadania. Na stołach było 
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wszystko to, co tradycyjnie jest na wigilijnym 
stole. Jednak myśli każdego z nas były gdzieś 
daleko...
Pierwszy oficer do posiłku kazał sobie podać 
dodatkowo mały talerzyk. Wszystkich nas to 
zaintrygowało, ale nikt nie pytał po co. Wigi-
lia trwała, a szef naszej wachty z każdej po-
trawy co jadł, odrobinę odkładał na samot-
ną zastawę. Trochę ryby, trochę łazanek, co 
chwila coś lądowało na spodku. Wieczerza 
dobiegła końca, a obok pierwszego oficera 
urosła mała górka jedzenia. Wreszcie wstał 
i zdradził nam sekret samotnego talerzyka. 

Otóż, gdy był młodym marynarzem, w cza-
sie swojej pierwszej Wigilji na statku, stary 
marynarz przekazał mu tę tradyję. Z każdej 
potrawy wigilijnej, którą się jadło należało 
odłożyć małą część, a potem wyrzucić do mo-
rza. Dzieki temu, przez cały rok morze będzie 
przychylne marynarzowi. W tym momencie 
nasz talerzyk wyleciał przez bulaj do wody. 
Nie ma już starego marynarza, odszedł już i 
pierwszy oficer, a ja w każdą Wigilię na statku 
odkładam część swojego posiłku i wyrzucam 
do morza. Myślę, że obyczaj starego maryna-
rza działa i wolę nie sprawdzać, co byłoby w 

innym przypadku, a i ja już tą tradycję prze-
kazałem młodszym marynarzom. 
Następne dni świąt na „Darze Młodzieży” 
minęły już w lepszych nastrojach. Tym razem 
to my zeszliśmy na ląd. Kąpiel w ciepłym mo-
rzu w Boże Narodzenie to coś niepowtarzal-
nego, a tym bardziej z dziewczyną.
Pozdrawiam mieszkańców zaprzyjaźnionej, 
sąsiedniej gminy i życzę WESOŁYCH Świąt.

Kapitan żeglugi wielkiej
Szymon Kurzawiński

Te szczególne grudniowe dni na-
znaczone są niepojętą wprost cha-
ryzmą, która ma moc oddzia-
ływania na każdego człowieka 
bez względu na kolor skóry, na-
cję czy status społeczny. I wszyscy 
tak chętnie się do nich przyznają! 
Wszyscy posługują się też w swo-
ich domach -od Wigilii po Trzech 
Króli- chrześcijańskimi symbola-
mi, mającymi podkreślić unikalny 
charakter tych dni: gruntowne po-
rządkowanie, upiększanie miesz-
kań, domów, a nawet ulic, przygo-
towywanie tradycyjnych posiłków, 
a nawet śpiewanie kolęd i dekoro-
wanie choinki. Wierzący czy nie 
wierzący-  z atmosfery świąt Boże-
go Narodzenia korzystają wszyscy!
Rodzinni globtroterzy uważają, że 
to Polska wiedzie prym w boga-
ctwie form oprawy tych dni. A na 
temat zwyczajów i obrzędów Bo-
żonarodzeniowych ludu polskie-
go napisano wiele tomów, również 
„R.W” bogato pisały o nich w po-
przednich, grudniowych nume-
rach.
Proponujemy zatem, by poznać  
współczesne obchody Świąt Boże-
go Narodzenia w innych krajach 
Europejskich, albo raczej to, co 
po nich pozostało, gdyż podobnie 
jak w naszej kulturze, tak i Szwe-
cji Hiszpanii i Słowacji zasób ob-
rzędowości odnoszący się do świąt 
Bożego Narodzenia uległ zarów-
no radykalnemu uszczupleniu jak 
i licznym przemianom i przerób-
kom sterowanym głównie przez  
komercjalizację.
W Hiszpanii główną dekoracją wi-
gilijnego wieczoru jest żłóbek, któ-
ry obowiązkowo musi stać w cen-
tralnym miejscu domu. Wigilijna 

wieczerza rozpoczyna się dopiero 
po mszy świętej, tzw. pasterce, po 
której wszyscy wychodzą tłumnie 
na barwnie przystrojone i oświet-
lone ulice, śpiewają kolędy, tańczą 
i bawią się do rana. Oryginalnym 
zwyczajem jest „Ciasto Trzech Kró-
li”, w który zapieka się drobne upo-
minki. Prawdziwe prezenty wręcza 
się 6 stycznia, na pamiątkę darów, 
które Dzieciątko Jezus otrzymało 
od Mędrców ze Wschodu.
Nasi zachodni sąsiedzi świętu-
ją podobnie jak Polacy trzy dni: 
24,25,26 grudnia świętowanie roz-
poczyna uczestnictwo w uroczystej 
mszy, po której zapala się świeczki 
na choince i przystępuje do „Be-
scherung”, czyli gwiazdki. Główne 
biesiadowanie ma dopiero miejsce 
następnego dnia, czyli 25 grud-
nia. Na stole króluje gęś potrawy 
z wieprzowiny, a także marcepa-
nowa strucla z bakaliami. Śpiewa-
nie kolęd przy zapalonych świecz-
kach choinkowych jest szczególnie 
kultywowanym momentem w 
Niemieckich rodzinach. I skupia 
wszystkich członków rodziny.
Również Francuzi uczynili święta 
Bożego Narodzenia Swoim naro-
dowym świętem rodzinnym. Do 
domu najstarszego członka rodzi-
ny zjeżdżają się wszyscy z najodle-
glejszych zakątków Francji, a i nie 
rzadko świata. Francuzi wręczają 
sobie robione ręcznie kartki świą-
teczne oraz kupują prezenty, któ-
re wręczane są jednak dopiero w 
pierwszy dzień świąt, gdyż w prze-
ciwieństwie do Polski, we Francji 
nie obchodzi się Wigilii, zaś rolę 
wigilijnej wieczerzy, gromadzącej 
w tym dniu przy wspólnym sto-
le całą rodzinę, pełni obiad z in-

dykiem nadziewanym kasztanami 
oraz dużą ilością szampana.
Bardziej zbliżonymi w formie do 
Polski są Święta Bożego Narodze-
nia u naszych słowiańskich,   po-
łudniowych sąsiadów: Czechów 
i Słowaków. I tam także święta to 
szczególna okazja do rodzinnych 
spotkań i odwiedzin. Podobnie jak 
u nas ludzie wierzący zachowują 
cały dzień post, następnie dzielą się 
opłatkiem i wspólnie zasiadają do 
wieczerzy wigilijnej (obowiązko-
wo gdy na niebie ukaże się pierw-
sza gwiazdka!). Na stole nie może 
zabraknąć vanoćki - tradycyjnego 
białego ciasta, przypominającego 
wyglądem i smakiem polską chał-
kę z bakaliami, zupy grzybowej i 
smażonego karpia. Na Słowacji, 
głównie w okolicach Bratysławy, 
podawany jest zamiast zupy grzy-
bowej kapuśniak. Święta Bożego 
Narodzenia są również (niestety 
rzadko dla naszych  południowych 
sąsiadów) okazją do rodzinnych 
wypraw do kościołów, które w cią-
gu roku świecą pustkami. 
Wigilia, czyli 24 grudnia, jest uro-
czyście obchodzona we Włoszech. 
Podczas uroczystej kolacji jedzone 
są typowe włoskie ciasta -penetto-
ne i pandaro, a także nugat, migda-
ły i orzechy laskowe. Punktem kul-
minacyjnym wigilijnego wieczoru 
jest udział w pasterce wszystkich 
członków rodziny. Bożonarodze-
niowe świętowanie trwa we Wło-
szech również dwa dni. 
Obrzędy świąt Bożego Narodzenia 
w Grecji przeszły również głęboką 
metamorfozę, która dotknęła  jed-
nak głównie kulturę społeczeństwa 
miejskiego, oszczędzając tradycyj-
ną obrzędowość wiejską. Podob-

nie jak w innych krajach Europy 
obrzędy i zwyczaje uległy komer-
cjalizacji i spłyceniu duchowemu. 
Według Wschodniego Kościoła 
Ortodoksyjnego (do którego nale-
ży 95% ludności Grecji) Boże Na-
rodzenie jest dopiero drugim co do 
ważności świętem gdyż na pierw-
szym planie są święta Zmartwych-
wstania Pańskiego.
Greckie święta charakteryzuje 
okres postu trwający 40 dni, na ko-
niec którego kobiety pieką dla całej 
rodziny ceremonialną „pastries” 
podawaną po mszy świętej w dniu 
25 grudnia, a także melomakaro-
na – ciasteczka nadziewane orze-
chami, które macza się w miodzie 
oraz „kourambiedes” - białe ciast-
ka posypane cukrem pudrem. Na 
stole króluje oczywiście „Chri-
stopsomo” („Chleb Chrystusa”) - 
okrągły bochenek ozdobiony na 
szczycie krzyżem oraz symbolami 
długowieczności. W prawie każ-
dym domu greckiej wsi znajduje 
się w tym czasie płytka, drewniana 
misa z kawałkiem drutu, na któ-
rym misa zawieszona jest poprzez 
obręcz, od której zwisa gałązka ba-
zylii zawinięta wokół drewnianego 
krzyża.
Jak wynika z tego krótkiego prze-
glądu Polacy mogą być zadowoleni, 
że - jak dotychczas - nasza rodzin-
na obrzędowość związana ze świę-
tami Bożego Narodzenia oparła się 
destrukcyjnemu   oddziaływaniu 
tzw. „postępu cywilizacyjnego”, 
którego ofiarami padły zwycza-
je i obrzędy społeczeństw europej-
skich oraz że dla polskiego dziecka 
główną postacią Świąt Bożego Na-
rodzenia jest wciąż Jezus Chrystus, 
a nie Święty Mikołaj. 

Teresa Bartol

Merry Christmas! Frohe Weihnachtsfest ! Kala Christouylnna!
W Polsce i Czechach opłatek, W Hiszpanii chałwa a w Szwecji „iutfisk”
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Co słychać
u naszego mistrza?

W dniach 15 – 16 listopada 
Radek Babica brał udział w I 
Memoriale im. Stanisława Je-
gierskiego, założyciela najwięk-
szego Klubu Bilardowego w Pol-
sce, który mieści się w Mikołowie 
(Śląsk). W turnieju wzięło udział 
120 najlepszych polskich bilar-

dzistów – Nasz mistrz zajął w 
nim I miejsce.  

11 stycznia 2009 - zaproszenie 
do udziału w Noworocznym Tur-
nieju Bilardowym organizowa-
nym po raz pierwszy w Akademii!

Wszystkich chętnych miłoś-
ników bilardu: rodziców z dzieć-
mi, młodzież, dorosłych, ser-
decznie zapraszam do wzięcia 
udziału w I Noworocznym Tur-
nieju Bilardowym. Gwarantuję  
wspaniałą przygodę i ciekawe na-

grody – wśród nich między inny-
mi profesjonalny kij bilardowy. 
Zapewniam, że sam będę tylko 
nadzorował bilardowe potyczki i 
udzielał rad dotyczących techni-
ki gry i bilardowej strategii. 
O szczegóły turnieju można pytać 
pod numerem telefonu akademii. 
Trwają już pierwsze zapisy.

Bardzo serdecznie zapra-
szam wszystkich mieszkańców 
gminy Rokietnica i nie tylko!

Działająca w Rokietnicy świetlica 
„Promyczki” prowadzona przez 
nauczycielki ze Szkoły Podsta-
wowej– Elżbietę Skrzypczak, Do-
rotę Zalewską i służącą zawsze 
wszelką pomocą Halinę Witczak 
– pracownika socjalnego szkoły, 
zapewnia swym podopiecznym 
bardzo ciekawe, a przede wszyst-
kim różnorodne zajęcia. We wto-
rek – basen, w środę – kręgle, w 
piątek zajęcia dydaktyczne po-
zwalające  przezwyciężyć róż-
norodne bariery, a w czwartek 
– nauka gry w bilard w akade-
mii naszego mistrza – Pana Rad-
ka Babicy. Do gościnnego Króle-
stwa Pana Radka Babicy dzieci 
przychodzą już od września. Na 
półtoragodzinnych cotygodnio-
wych zajęciach zgłębiały grę w 
bilard od podstaw. Podzielone 
na dwie grupy najpierw nauczyły 
się trzymać prawidłowo kij, po-
tem powoli wchodząc w arkana  
bilardu coraz sprawniej umiały 
wbijać bile w łuzy zgodnie z pra-
widłami gry, przechodząc kolej-
ne etapy wtajemniczenia i poka-
zując sztuczki wymagające coraz 

większej zręczności.
Na ostatnie - dziesiąte w tym pół-
roczu zajęcia, pan Babica i poma-
gająca prowadzić bilardowe spot-
kania Pani Magdalena Diering 
– siostra mistrza, która potra-
fi przy stole równie pięknie za-
czarować bile, zaprosili oprócz 
uczestniczących do tej pory w 
zajęciach dzieci, także ich kole-
gów ze szkoły oraz rodziców. 25 
listopada 2008 roku, wyprzedza-
jąc nieco wizytę Mikołaja, dzieci 
miały okazję otrzymać niezwy-
kły prezent – prawdziwy bilar-
dowy turniej z niespodzianka-
mi – wspaniałym pucharem dla 

zwycięzcy i nieco skromniej-
szymi trofeami dla pozostałych 
uczestników. Zabawa była przed-
nia. Jej uczestnicy zostali rozpi-
sani na prawdziwej turniejowej 
tablicy, wszyscy otrzymali iden-
tyfikatory z wypisanym imie-
niem i zaczęła się prawdziwa, 
trzymająca w napięciu, pełna 
emocji, a przy tym bardzo fair, 
rywalizacja. Agatka pochylając 
głowę, by najlepiej złożyć się do 
uderzenia, precyzyjnie przesu-
wała kij po palcu, by dobrze tra-
fić. Ola nie  przejmując się po-
czątkowymi „kuchami”, dzielnie 
uczestniczyła w dalszych ćwi-
czeniach, Alicja – była mistrzem 
spokoju, precyzji i opanowania, 
a najmniejsza Marta – spogląda-
jąc znad okularów na bilardowe 
sukno i koniec kija, „czarowała” 
bile. Mateusz przechodził przez 
kolejne ćwiczenia z uśmiechem 
powtarzając, ze to przecież „buł-
ka z masłem”, Damian – spokoj-
nie czekając na swoją kolejkę cie-
szył się z rozbrajająco spokojnym 
uśmiechem, ze udało się zaliczyć  
dobrze kolejne ćwiczenie, zaś 
Krzyś, trochę z boczku, ćwiczył 
na innym stole przed swoją „ko-
lejką”, by jak najlepiej utrwalić 
sobie to, co o kolejnym zadaniu 
mówił Pan Radek. No a Jakub? 
Siła, precyzja, ale i trochę emo-

cji i nerwów. Potem znów kon-
centracja i chłodna analiza wy-
ników. Czyżby naśladował swego 
mistrza? Kiedy dzierżył w ręku 
zwycięski puchar, przepełniała 
go duma, ale i dziecięca radość 
z udanej zabawy i fajnego popo-
łudnia spędzonego z kolegami 
i rodzicami w przyjaznych mu-
rach Akademii. Pomóc uwierzyć 
w siebie, odkryć czasami głębo-
ko ukryte zdolności i możliwo-
ści, które nie mogły „wypłynąć” 
wcześniej – to na pewno recep-
ta na prawdziwie twórcze zaję-
cia z dziećmi. Są i marzenia Pana 
Radka Babicy, który ciągle prag-
nie powołać do życia bilardową 

Wesoła przygoda z bilardem
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Reprezentantki S.P. Mrowino w te-
nisie stołowym ponownie okaza-
ły się najlepsze w powiecie poznań-
skim. W turnieju rozegranym 27 
listopada w Radzewie koło Kórni-
ka drużyna grająca w składzie: Zo-
sia Kaczmarek, Kinga Kusa i San-
dra Witkowska nie dała żadnych 

szans swoim przeciwniczkom. Tylko 
mecz finałowy ze szkołą z Plewisk, 
której barw broniła czołowa tenisist-
ka Wielkopolski w kategorii młodzi-
czek, Klaudia Roszak, kosztował na-
sze dziewczęta i ich opiekuna Jacka 
Olejniczaka trochę nerwów.
Najpierw jednak były rozgrywki 
grupowe, w których szkoły ze Stę-
szewa i Swarzędza zostały poko-
nane po 3:0, a w poszczególnych 
setach nasze zawodniczki odda-
wały przeciwniczkom najwyżej 3, 
4 lub 5 punktów. W rozgrywkach 
finałowych szkoła z Pecnej zosta-

ła również pokonana w stosunku 
3:0, a ostatni mecz turnieju, z Ple-
wiskami był bardzo dramatyczny, 
a poziom godny finału. Wyrówna-
ny poziom naszej reprezentacji za-
decydował o naszym ostatecznym 
zwycięstwie. Decydujący był po-
jedynek deblowy, w którym Kin-
ga i Zosia pokonały 2:1 (10:12; 11:9; 
11:9) swoje przeciwniczki. A po-
tem to już była tylko radość ze zdo-
bytego pucharu i awansu do Mi-
strzostw Rejonu, które odbędą się 
w lutym.
W turnieju indywidualnym pecho-
we losowanie uniemożliwiło na-
szym dziewczętom zdobycie zło-
tego medalu, ponieważ na drodze 
stanęła ponownie zawodniczka z 
Plewisk – Klaudia Roszak. Trze-

ba jednak zaznaczyć, że Zosia na-
pędziła jej sporo strachu i przegra-
ła po bardzo zaciętej walce 2:3. Był 
to jedyny przegrany przez nią poje-
dynek, ale brązowy medal zdobyty 
przez Zosię też nas bardzo ucieszył. 
Czwarte miejsce wywalczyła Kinga 
Kusa, która wraz z koleżanką będą 
nas reprezentowały na Indywidual-
nych Mistrzostwach Rejonu.
Chłopcy grający w składzie: Mi-
chał Kurzawa, Olek Ratajczak i 
Dawid Knopczyński zajęli dzień 
później 5 miejsce wśród 12 mi-
strzów gmin, ale nie dało to im 
awansu do dalszych rozgrywek. 
W turnieju indywidualnym Olek 
był czwarty i zakwalifikował się 
do Mistrzostw Rejonu.

Jacek Olejniczak

ŻEGLARZE 
POD CHOINKĘ
Mijający 2008 rok  
obfitował w wiele sukcesów.

Szymon Wierzbicki brał udział 
w Mistrzostwach Świata w żeglar-
skiej klasie Cadet, które odbyły się w 
sierpniu w Medemblik (Holandia). 
W bardzo trudnych warunkach 
zajął 15 miejsce. Pływał najlepiej z 
Polaków. Po tych regatach uczest-
niczył w Olimpiadzie Młodzieży 
(Dobrzyń n/Wisłą), gdzie bardzo 

pechowo (wywrotka w ostatnim 
wyścigu) zdobył 3 miejsce i brązo-
wy medal Mistrzostw Polski .

We wrześniu na regatach w 
Olsztynie zakończył się Puchar 
Polski, gdzie Szymon zajął 2 miej-
sce w open, a Natalia Wierzbicka  
zajęła 3 miejsce w klasyfikacji ko-
biet. Oboje odebrali też puchar za 
2 miejsce w klasyfikacji klubowej. 

W październiku zakończy-
liśmy sezon. Ostatnim akor-
dem było roztrzygnięcie współ-
zawodnictwa o Puchar Prezesa 
WOZŻ, gdzie zdecydowanie Szy-
mon był 1 a Natalia 2 - w klasyfi-
kacji open.
Przyszły rok będzie obfitował w 
wiele imprez. Będziemy starto-
wać w Pucharze Europy w Kie-
krzu, Mistrzostwach Europy w 
Hiszpanii i Mistrzostwach Świa-
ta w Argentynie, oraz w wielu 
regatach w Polsce z Olimpiadą  
Młodzieży włącznie. W kończą-

cym się roku chcieliśmy podzię-
kować wielu naszym przyjacio-
łom, pasjonatom, ludziom, bez 
których nie byłoby możliwe rea-
lizowanie marzeń tych młodych 
żeglarzy. Zorganizowaliśmy 
świetne regaty w Kiekrzu, by-
liśmy w wielu miejscach w Pol-
sce, godnie reprezentując naszą 
małą ojczyznę. 

Łącząc serdeczne podzię-
kowania pragnę również złożyć 
piękne życzenia bożonarodze-
niowe, a w nowym roku 2009 
życzyć zdrowia, szczęścia i speł-
nienia  marzeń.

Tomek Wierzbicki

Składam podziękowania :
Pani Danucie Błaszczyk
Panu Krzysztofowi Krzysztofiakowi
Panu Januszowi Filipiakowi
Pani dr. Reginie Adamskiej
Pani Halinie Kwiecińskiej-Leiss

Panu Grzegorzowi Kicińskiemu
Panu Romanowi Olesińskiemu
Panu Stefanowi Kaczmarkowi
Panu Arturowi Lisiakowi
Panu Piotrowi Łakomemu
Panu Józefowi Gawronowi
Panu Tomkowi Kasprowiakowi
Panu Witoldowi Bajerleinowi
Panu Piotrowi Ignaszakowi
Panu Michałowi Twardowskiemu
Osobne podziękowania dla Pa-
nów Jerzego Króla i Leszka Spo-
chaczyka z firmy Rokbus.

Tomek Wierzbicki 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃ-
SKIEGO W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT

RADZEWO, 27.11.2008r.

ligę i odkryć nowe talenty. Przekazane na 
zajęciach z dziećmi serce do gry i wielka 
pasja, którą trzeba pielęgnować wytrwa-
łością i treningiem, z pewnością pozwolą je 
wkrótce spełnić.
Nie trzeba dodawać z jakim apetytem wszy-
scy goście „Bilardowej Przygody w Akade-
mii” pałaszowali wspaniałe desery lodowe, 
czekoladowe ciasteczka i inne specjały – to 
był bardzo udany mikołajkowy wieczór.

D. Potrawiak
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Szkoła Podstawowa w Mrowinie

Gimnazjum Napachanie

Dnia 25.11.2008r. Karolina Pakul-
ska, Dominika Brandyk i Daniel 
Styczek przeprowadzili wywiad 
z Panią wizytator, która w listopa-
dzie odwiedziła naszą szkołę, czyli 
Gimnazjum w Napachaniu.

Rozmówca: Jak się pani nazywa?
Pani wizytator: Nazywam się Joan-
na Christop.
R.: Co to znaczy, że ktoś jest wizy-
tatorem?
P.W.: Jestem pracownikiem Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu i opiekuję 
się szkołami.
R.: Czym zajmuje się wizytator?
P.W. Nadzoruje pracę szkoły, pomaga 
w rozwiązywaniu problemów. W pew-
nym sensie jest też rzecznikiem ucz-
niów, rodziców i nauczycieli.
R.: Jakie studia trzeba skończyć, 
aby, zostać wizytatorem?
P.W.: Studia pedagogiczne.
R.: Czy trzeba ukończyć jakieś ko-
nieczne studia, by zostać wizyta-
torem?
P.W.: Trzeba być nauczycielem mia-
nowanym lub dyplomowanym i mieć 
ukończony kurs zarządzania oświatą.
R.: Czym się Pani wcześniej zajmowała?

P.W.: Pracowałam jako nauczyciel mate-
matyki w gimnazjum.
R.: Jakie pani skończyła studia?
P.W.: Studia na Wydziale Matematy-
ki i Fizyki; kierunek: matematyka na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
R.: A co by było, gdyby w jakiejś z 
kontrolowanych szkół było źle?
P.W.: Trzeba zrobić wszystko, żeby 
było dobrze.
R.: Jak długo można wizytować 
jedną szkołę?
P.W.: Wizytacja może trwać 7 dni.
R.: Jak reaguje Pani, słysząc o pi-
ciu, paleniu, braniu narkotyków 
wśród coraz młodszej młodzież, a 
nawet wśród dzieci?
P.W.: Uważam, że trzeba zrobić wszyst-
ko, by to zjawisko wyeliminować.

R.: Czy lubi Pani młodzież?
P.W.: Bardzo lubię pracę z dziećmi i 
młodzieżą i potrafię nawiązać dobry 
kontakt z uczniami. Więc nigdy się na 
nich nie denerwuję.
R.: Czy podoba się Pani nasza 
szkoła?
P.W.: Podoba mi się atmosfera panują-
ca w szkole. Współpraca dyrekcji i na-
uczycieli z rodzicami. Sądzę, że każdy 
uczeń ma szansę znaleźć tu swoje miej-
sce, rozwinąć swoje zainteresowania i 
dobrze czuć się w murach tej szkoły.
R.: Co sądzi pani o uczniach tej 
szkoły? 
P.W.: Uważam, że w każdym ucz-
niu drzemie ogromny potencjał. Zbyt 
mało czasu spędzałam w Waszej szko-
le, by Was poznać, ale Dyrektor powie-
dział mi wiele dobrych rzeczy na Wasz 
temat.
R.: Już 5 grudnia odbędzie się w 
naszej szkole uroczyste otwarcie 
boiska szkolnego. Czy podoba się 
Pani budowa boiska?
P.W.: Sądzę, że była konieczna.
R.: Czy interesuje się pani sportem? 
Czy lubi Pani kibiców?

Pw: Nigdy nie za-
stanawiałam się, 
czy lubię kibiców.
R.: Co lubi Pani ro-
bić w wolnym czasie?
P.W.: Czytać, czytać i jeszcze raz czy-
tać. Odpoczywam czytając książki. 

Bardzo Pani dziękujemy za to, że 
zgodziła się Pani poświęcić nam 
swój czas.

Z poważaniem- 
redaktorzy szkolnej gazetki

Co możesz robić razem z dziećmi
Każde dziecko potrzebuje pozytywnej aktywności i poczucia wspólnoty w rodzinie. 
W dzisiejszym wydaniu pragnę Państwu zaproponować kilkanaście pomysłów na 
spędzenie wspaniałych chwil z naszymi dziećmi. To właśnie one zaowocują  w doro-
słym życiu i niczym bumerang powrócą w rodzinnych wspomnieniach.

l Raz na trzy miesiące zabieraj dziecko na jakiś szczególnie atrakcyjny wypad.
l Wspólnie zreperujcie coś w domu lub w samochodzie.
l Przygotujcie uroczysty obiad dla mamy. Niech dzieci zrobią kartę ze spisem dań i podają 
do stołu, niczym prawdziwi kelnerzy i kelnerki (nie zapomnijcie o zmywaniu).
l Zbudujcie razem model samolotu czy okrętu – ale pozwól dziecku wykonać większość prac.
l Wybierz się na rajd czy wycieczkę.
l Wspólnie upiecz ciasteczka dla przyjaciół dziecka.
l Kup aparat fotograficzny i róbcie zdjęcia w domu, na spacerach, podczas wycieczek itp. 
Wybierzcie najlepsze i ułóżcie je w albumie.
l Wyjedźcie gdzieś na sobotę i niedzielę, zabierając ze sobą namiot.
l Zjedzcie wspólnie obiad w restauracji. Niech dziecko wybierze i zamówi potrawę dla siebie.
l Zagrajcie w piłkę lub badmintona.
l Zastanówcie się co i gdzie posadzić w ogrodzie lub na działce. Zróbcie plan, a potem 
wspólnie posądźcie rośliny.
l Zagrajcie razem w grę zespołową typu Chińczyk, Kalambury, Monopol.
l Przygotujcie kosz z owocami, pieczywem, ciastkami i zanieście go pod drzwi potrzebującej osoby.

Wywiad z Panią wizytator Joanną Christop

25 listopada 
ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA
Światowy Dzień Pluszowego Misia ob-
chodzony jest od roku 2002. Jego inau-
guracja łączyła się z setnymi obcho-
dami urodzin tej przesympatycznej 
pluszowej zabawki. Obecnie Miś ma 

już 106 lat i trudno wyobrazić sobie 
świat bez tego największego przyjacie-
la każdego dziecka i nie tylko…
Któż nie miał w dzieciństwie ukocha-
nego pluszowego misia? Któż nie czy-
tał książek, których bohaterem są te 
sympatyczne zabawki?
We wtorek 25 listopada w Szkole Pod-
stawowej w Mrowinie obchodzono 
Dzień Pluszowego Misia. Już po godz. 
7 na drogach wiodących do naszej pla-
cówki pojawiły się dzieci niosące w 

plecakach, siatkach lub 
po prostu w objęciach 
różnobarwne malutkie, 
małe, średnie i duże pu-
szyste niedźwiadki. Każ-
dy, kto przyniósł tę za-
bawkę, był   zwolniony w 
tym dniu z odpowiedzi.
Weselej zrobiło się na 
przerwach, a na zajęciach 
ławki i okienne parapety 
były bardziej kolorowe. 
Swoje pluszowe niedź-
wiadki przyniosły rów-
nież, solidaryzując się z 
uczniami, niektórzy na-
uczyciele.
Maluchy z zerówki do-
datkowo zostały zapo-
znane przez szkolną bi-
bliotekarkę z misiowymi 
bohaterami książeczek 
dla dzieci: misiem. Pad-

dingtonem, Uszatkiem, Pu-
chatkiem i innymi. Misiom 
poświęcone zostały rów-
nież strony naszej szkolnej 
gazetki „Po lekcjach”.

Jednak jak wszystkie dni 
również ten, szczególnie 
wesoły minął, a z naszy-
mi misiami pojawimy się w 
szkole znowu za rok. 

Boże Narodzenie to czas radości  

i spokoju, czas pełen rodzinnego cie-

pła i wzruszeń. Święta napełniają nas nową 

siłą i pozwalają z nadzieją patrzeć w przy-

szłość. Radosnego przeżywania Bożego Na-

rodzenia oraz samych udanych przedsię-

wzięć w Nowym 2009 Roku 

życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  

oraz młodzież Zespołu Szkół  

im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
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Zespół Szkół w Rokietnicy

W tym roku w szkole w Mrowinie uro-
czystości andrzejkowe przebiegały nie-
co inaczej niż w latach poprzednich. 

Spotkaliśmy się wszy-
scy w czwartek 27 listo-
pada wieczorem na Sali 
gimnastycznej. Pierw-
szym punktem progra-
mu był występ magika. 
Niecodziennie ubrany, 
długowłosy, tajemniczy 
pan na wstępie czaro-
wał, wykorzystując tra-
dycyjne eksponaty: ka-
pelusz, czerwony obrus, 

latającą kulę, ptasie pióra. Potem za-
praszał do siebie wybrane dzieci i ku 
zaskoczeniu wszystkich wysypywał z 
ich rękawów cukierki, wyjmował spod 
bluzy kolorowe chusteczki lub piłecz-
ki, łączył kawałki sznurka. Po magicz-
nym występie rozpoczęła się huczna 
andrzejkowa zabawa taneczna. Dzie-
ci były przebrane przede wszystkim 
za magów, czarodziejów, czarownice, 
kościotrupy, wróżki i strachy. Pojawi-
ły się również królewny, calineczki, 
żabki i piraci. Wesołe harce przy mu-
zyce były ostatnim punktem progra-
mu imprezy. 

WYDARZENIA KULTURALNE 
W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW

KONKURS z  okazji DNIA KOMISJI 
EDUKACJI  NARODOWEJ
    9 października 2008 r. odbył się szkol-
ny konkurs z okazji Dnia Komisji Eduka-
cji Narodowej. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie z klas I-III. Konkurs miał cha-
rakter testu sprawdzającego wiedzę na te-
mat Komisji Edukacji Narodowej. 
    Laureatami konkursu zostali G. Mak-
symiuk z Ib oraz J. Nowak z III a (oboje 
uzyskali 18 punktów na 20 możliwych). 
Trzecie miejsce zdobyła K. Królikow-
ska z I a (17 punktów). Zwycięzcy otrzy-
mali w nagrodę dyplomy, pióra oraz 
książki (ufundowane przez Radę rodzi-
ców) wręczone podczas oficjalnych ob-
chodów 14 października, w obecności 
władz gminy, dyrekcji i nauczycieli. Po-
zostali uczestnicy konkursu otrzymali 
wcześniej pamiątkowe dyplomy.

DZIEŃ  BIBLIOTEK  SZKOLNYCH
    31 października w bibliotece odbył się 
Dzień Bibliotek Szkolnych, przygotowa-
ny przez dziewczęta z Koła Sympatyków 
Biblioteki (K. Królikowska, D. Rachubiń-
ska z I a oraz M. Olejnik, K. Lubińska). 

W spotkaniu uczestniczyli reprezentan-
ci klas oraz nauczyciele, którzy czytali 
fragmenty lektur. Na początku p. A. Wa-
nat (bibliotekarz) przypomniał rolę bi-
bliotek w dziejach kultury. W atmosferę 
spotkania, którego celem była populary-
zacja czytelnictwa, wprowadziła Marze-
na, recytując tekst pt. „Książki mają swoje 
życie”. Klaudyna, Kasia i Daria w formie 
humorystycznej przybliżyły problematy-
kę szkolnych lektur: „Pana Tadeusza” A. 
Mickiewicza, „Krzyżaków” H. Sienkiewi-
cza, „Zemsty” A. Fredry. Recytacje prze-
dzielone zostały czytaniem fragmentów 
wspomnianych lektur przez nauczycie-
li (p. M. Łopatka przeczytała fragment 
„Krzyżaków”; w rolę Cześnika wcieliła się  
p. dyrektor H. Jakś,  Dyndalskim był p. A. 
Wanat). Zaskoczeniem dla uczniów było 
odczytanie w języku angielskim „Inwo-
kacji” przez p. M. Truchlewskiego. W roli 
„tłumaczki” wystąpiła J. Nowak z III a. 
    Na koniec odbył się konkurs, 
związany z przywołanymi lektura-
mi. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
książkowe. 

11 LISTOPADA
  12 listopada w Zespole Szkół (Szko-
ła Podstawowa im. J. Brzechwy, Gim-
nazjum im. Noblistów) odbyła się 
uroczystość z okazji 90. rocznicy od-

   Dnia 27 listopada dzieci z klasy 
„0” miały okazję przedstawić rodzi-
com swoje umiejętności aktorskie. 
Po dwóch miesiącach ciężkich prób 
i przygotowań dzieci zaprezentowa-
ły rodzicom przedstawienie pt. „Wi-
tam pięknie jestem Jesień...”. Wszyscy 
bardzo się przejęli swoimi rolami i su-
miennie się ich nauczyli. Rodzice mo-
gli zobaczyć jak ich pociechy pięknie 
recytują wiersze, śpiewają piosenki i 
tańczą. Dziękujemy!

                               M.Pawlisiak

   Dnia 28 listopada zerówka obchodzi-
ła Andrzejki. Najpierw wspólnie wyjaś-
niliśmy sobie skąd u nas tradycja An-
drzejek a dalej zabraliśmy się do wróżb. 
Dziewczynki wywróżyły sobie szybkie 
zamążpójście a chłopcy zainteresowa-
nie u płci przeciwnej. Kto chętny mógł 
nawet wywróżyć sobie imię przyszłej 
żony czy męża. Wśród najczęściej po-
jawiających się zawodów na przyszłość 
zdecydowanie przeważał zawód mura-
rza dla chłopców i kwiaciarki dla dziew-
czynek. Dzieci mogły także spróbować 
swoich umiejętności tanecznych na ga-
zecie czy z balonem. Teraz czas pokaże 
czy wróżby się spełnią. Warunek jest je-
den - marzenia się spełniają kiedy moc-
no się w nie wierzy ... 

                             M.Pawlisiak

l Przygotujcie przedstawienie razem z dziećmi z jednej czy dwóch innych rodzin i nagrajcie występy.
l Pójdźcie razem do muzeum.
l Zaprowadź dziecko do biblioteki, załóż mu kartę i pomóż odkrywać świat dobrych książek.
l Ćwicz razem z dzieckiem i tańcz.
l Róbcie wycieczki rowerowe.
l Obserwujcie postępy budowy domu, drogi, a może to być dobry pretekst do wspólnych   
spacerów.
l Obejrzyj z dziećmi ich ulubiony program telewizyjny i podyskutujcie o nim.
l Nazbierajcie kwiatów w ogrodzie, na łące i ułóżcie z nich bukiet dla bliskiej osoby.
l Przygotujcie rodzinną szopkę na Boże Narodzenie, aby pomóc zrozumieć istotę tych świąt.
l Włączcie się wspólnie w prace społeczne na terenie waszego osiedla, ulicy czy parafii.
l Piszcie listy i kartki do osób , które są zamknięte w czterech ścianach z powodu choroby 
czy kalectwa. Odwiedźcie dom starców lub dom dla osób niepełnosprawnych.
l Organizujcie specjalne wieczory „ku czci” każdego członka rodziny. Przygotujcie jego 
ulubioną potrawę, ozdóbcie jego nakrycie kwiatami i zróbcie dla niego „order”. Kolejno 
powiedzcie za co go kochacie i cenicie.
l Raz w miesiącu przygotujcie odświętny obiad. Ubierzcie się elegancko, a stół nakryjcie 
najlepszym obrusem i zastawą. Wykorzystujcie te okazje, by w formie zabawy, uczyć dzieci 
zachowania się przy stole.

Mając w pamięci przysłowie „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trą-
ci”, bawmy się i cieszmy z chwil spędzonych z naszymi dziećmi.

Pozdrawiam,
Małgosia Szymańska

zyskania niepodległości. Akademia 
miała podniosłą oprawę. 
Scenariusz inscenizacji podporządko-
wany był przypomnieniu wybranych 
wydarzeń z dziejów walki niepodle-
głościowej narodu polskiego. Narrator 
przywołał czasy napoleońskie, powsta-
nie styczniowe, opór dzieci wrzesiń-
skich przeciwko germanizacji, heroizm 
legionistów Józefa Piłsudskiego, walkę 
powstańców wielkopolskich, śląskich, 
orląt lwowskich. Komentarz historycz-
ny został wzbogacony patriotyczny-
mi pieśniami. Były wśród nich znane 
utwory (np.„Rota”, „Legiony”, „Szara 
piechota”) oraz piosenki włączone do 
repertuaru szkolnego chóru (prowa-
dzonego przez p. P. Paupę) w związku 
z uroczystością (np. nastrojowa ballada 
o majorze Hubalu ). Inscenizacyjnym 
urozmaiceniem akademii była sce-
na nawiązująca do czasów napoleoń-
skich. W role: Wojciecha, Ojca, Kobiety, 
Chłopca rozprawiających o weselu Bar-
bary Chłapowskiej z „jenerałem” Dą-
browskim wcielili się uczniowie klasy I 
a ( K. Piechalak, N. Skórska, R. Sobiak, 
D. Miniszewska). W części poetyckiej, 
wkomponowanej w narrację historycz-
ną i pieśni, uczniowie przedstawili na-
stępujące wiersze: T. Różewicz „Oblicze 
ojczyzny” - K. Witczak 6a, M. Konopni-
cka „Dzieciom Wrześni” – A. Piszora 
6a, M. Kaczorowska „Rok sześćdziesią-
ty trzeci” – K. Kawiorska 1a, W. Bełza 
„Z doli niedoli” – K. Królikowska I a, „O 
mamo, otrzyj łzy...”- P. Bartczak 6a,  L. 
Staff „Polsko, nie jesteś ty już niewolni-
cą” – A. Świst, D. Konarczyk 6a ).
   
 Z punktu widzenia poznawczego 
ważne były nawiązania do wątków 
patriotycznych związanych z gminą 
Rokietnica (np. geneza nazwy ulicy 
Trakt  Napoleoński, powstańcy wiel-
kopolscy wywodzący się z ziemi ro-
kietnickiej), które pojawiły się w ko-
mentarzu narratora.

    Na koniec głos zabrał dyrektor Ze-
społu Szkół, p. R. Mis, który podkre-
ślił rangę odzyskania niepodległości.

Andrzej Wanat 

Andrzejki w Szkole Podstawowej w Mrowinie
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Już pod koniec ubiegłego roku szkol-
nego zaczęła działać w Przedszkolu 
„Bajeczka” mała pracownia kompu-
terowa. Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci z najstarszych grup, czyli dla 6-
latków. Po ogłoszeniu naboru podczas 
wrześniowego zebrania dla rodziców, 
zgłosiło się dużo chętnych. Skromne 
wyposażenie pracowni (zaledwie dwa 
sprawne komputery) zmusiło mnie do 
podzielenia tych osób na trzy grupy, 
które będą uczęszczać na zajęcia we-
dług podanego (na stronie interne-
towej i gazetce informacyjnej dla ro-
dziców w placówce) harmonogramu. 
Równocześnie informuję, że lista jest 
zamknięta.
Być może znajdą się rodzice przeciw-
ni temu pomysłowi, lecz ja uważam, iż 
praca z komputerem jest dla dzieci bar-
dzo fascynująca, a programy eduka-
cyjne mogą rozwinąć wiele zdolności, 
jak również pomóc w przezwyciężeniu 
rożnych trudności. Dzięki odpowied-
nio dobranym programom, dzieci ćwi-
czą pamięć, spostrzegawczość wzro-

kowo-słuchową, uczą się logicznego 
myślenia. Mimo, iż kontakt z kompu-
terem niesie ze sobą wiele zagrożeń, 
doświadczenia pozwalają twierdzić, że 
wprowadzenie dzieci przedszkolnych 

w świat komputerów ma dużo więcej 
zalet, a prawidłowe z niego korzystanie 
i umiejętny dobór programów w przed-
szkolu jak i w domu, pomoże dzieciom, 
i będzie na pewno procentować, przy-
gotuje je do wymagań współczesności.

Równocześnie proszę o pomoc osoby, 
które mogłyby zaopatrzyć pracownię 
w sprzęt komputerowy (nadający się 
do użytku), czy programy z gazet. Z 
góry serdecznie dziękuję! :) 
KOMPUTER W PRZEDSZKOLU? 
W dobie szybkiego rozwoju techniki 
nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu 
z nowoczesnymi urządzeniami tech-
nicznymi. Urządzenia takie jak kom-
puter, są już wszędzie. Umiejętność 

prawidłowego ich wy-
korzystania jest w życiu 
bardzo przydatna, czę-
sto wręcz konieczna. My 
dorośli, często mamy 
opory przed czymś no-
wym. Dzieci chcą po pro-
stu uczestniczyć w ży-
ciu, we wszystkich jego 
przejawach, korzystać z 
dorobku kultury, w któ-
rą wkraczają w momen-
cie narodzin. Dla dzieci 
komputer jest rzeczywi-
stością. Panuje opinia, że 

środki multimedialne nie zawsze po-
zytywnie wpływają zarówno na oso-
bowość, jak i kondycję psychofizycz-
ną, niemniej jednak są nierozłącznym 
partnerem współczesnego człowieka. 
Prawidłowy rozwój małego dziecka w 

dużej mierze zależy od odpowiednio 
zaprogramowanych działań dydak-
tyczno-wychowawczych. Wychowując 
jednostkę przystosowaną do wymo-
gów społeczności cywilizacyjnej XXI 
wieku musimy zdać sobie sprawę, że 
zainteresowanie komputerem prze-
jawia także dziecko w wieku przed-
szkolnym. Wychodząc naprzeciw tym 
zainteresowaniom pragnę uczyć dzieci 
sposobów prawidłowego korzystania z 
komputera, wyrabiać odpowiednie na-
wyki, jak również starać się elimino-
wać lęk czy niechęć przed takim kon-
taktem. 

Celem moich działań jest:
· Wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci, które nie posiadają komputera.
Wdrażanie do samodzielności i odpo-
wiedzialności. 
· Nauczenie podstawowych zasad 
posługiwania się komputerem  z 
uwzględnieniem zachowania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia 
związane z niewłaściwym korzysta-
niem  z komputera . 
- Wprowadzenie do słownika dzieci słów 
„kluczy” słownika informatycznego.

Magdalena Sierszuła 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA  
W PRZEDSZKOLU „BAJECZKA”!

Koncert w Przedszkolu „Bajeczka” – 1 grudnia 2008 r.

„Ojczyzna nasza to wieś i miasto 
i las co szumi piosnkę o zmroku.

Obłok i słońce co świeci jasno, 
zboże co w polu rośnie wysoko”,

Brzmiały jakże szczerze w ustach sześ-
ciolatka Adasia Łopatki słowa wiersza. 
Skoczne z jednej strony i nostalgiczne 
z drugiej nutki pieśni patriotycznych, 
ale także „Kaczki dziwaczki”, czy frag-
mentu opery „Nabuccoo” Giuseppe 
Verdiego i dialog , który wiodły ze sobą 
instrumenty, sprawiły, że dzieci za-
chwycone składały ręce do oklasków, 
wystukując rytm utworów, a nawet 
nucąc niektóre teksty. W tych małych 
jeszcze istotkach bije przecież gorące 
serce. To my dorośli powinniśmy dbać, 
by jego żar nigdy nie przygasł.

…Puzon, waltornia, tuba, trąb-
ki. Barwna opowieść muzyczna 
i słowna w wykonaniu Zespołu 
Instrumentów Dętych „Castle 
Brass” Zamku w Kórniku była 
kolejnym akcentem, który po-
zwolił podopiecznym Przed-
szkola „Bajeczka” przybliżyć 
trudny dla nich temat walki po-
wstańczej Wielkopolan. 
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25 listopada 2008 roku przypadał Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Z tej okazji Biblioteka Gminna w Rokietnicy ogłosiła kon-
kurs plastyczny na podobiznę swojego ulubionego pluszowe-
go misia. Otrzymaliśmy dużo pięknych prac. 28 listopada 
br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 
Tego dnia gościliśmy w bibliotece grupę dzieci z klasy I a 
ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy wraz z nauczycielką 
Panią Małgorzatą Dubas. 
Dzieci dowiedziały się ciekawostek o  życiu niedźwiad-
ków i ich zwyczajach ponadto odgadywały zagadki i bra-
ły udział w zabawach.

Każde z dzieci otrzymało małe niespodzianki i słodycze, a autorom prac 
plastycznych wręczono nagrody.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do brania 
udziału w kolejnych konkursach.

1 grudnia 2008 roku w Filii Bibliotecznej w Mrowinie odbyła się lek-
cja Biblioteczna dla  grupy  przedszkolaków 3-4 letnich z Oddziału 

Przedszkolnego w Mrowinie. Dzieci przybyły do biblioteki wraz z 
Kierownikiem Oddziału Przedszkolnego  Panią Bogdaną Krajew-
ską . 
Przedszkolaki  zapoznały się z biblioteką i jej zadaniami oraz z 
zaciekawieniem wysłuchały czytanych bajek.

Wszystkie dzieci na zakończenie otrzymały słodkie łakocie.

19 listopada 2008 roku w Przedszko-
lu Samorządowym „Bajeczka” od-
był się już VII Gminny Konkurs 
Recytatorski dla Przedszkolaków 
pt. „Wielkopolska - moja mała oj-
czyzna”. 
Wzięły w nim udział dzieci z Przed-
szkola „Bajeczka”, oraz klasy „0” ze 
Szkoły Podstawowej w Rokietni-
cy. Konkurs rozgrywany był wśród 
dzieci 6-letnich. Rywalizacja była 
ogromna, a dzieci do udziału w kon-
kursie były przygotowane wspania-
le, zarówno przez nauczycieli, jak i 
swoich rodziców.

I miejsce zajął: Adam Łopatka recytu-
jąc wiersz „Polskie krajobrazy”

II miejsce zajął: Wojciech Pękosz recy-
tując wiersz „Pręgierz na rynku”
III miejsce zajął duet: Gaja Hinca oraz 
Anna Wojtczak, które wyrecytowały 
wiersz „Piękna jest nasza ziemia”.
Wyróżnienie otrzymał Borys Cieślik, 

który wyrecytował wiersz „Ojczyzna”
Dyrekcja Biblioteki Gminnej w Ro-
kietnicy dziękuje wszystkim dzie-
ciom, które brały udział w konkursie, 
dziękujemy również nauczycielom i 
rodzicom, którzy wspólnie przygo-
towali swoje pociechy do rywalizacji 
i zapraszamy ponownie w przyszłym 

roku do VIII Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego.

Szczególne podziękowania kieruję 
pod adresem Pani dyrektor Przed-
szkola „Bajeczka” za ponowną goś-
cinę wszystkich uczestników Kon-
kursu w swojej placówce.

Święto Pluszowego Misia

VII Gminny Konkurs Recytatorski
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Ludzie,
których warto poznać

MS: Dlaczego właśnie Rokietnica? 
Zwiedził Pan mnóstwo krajów, obje-
chał rowerem Wielkopolskę i jako et-
nolog poznał wiele kultur, a jednak 
zatrzymał się Pan w naszej Gminie.
GK: Rokietnica ma bardzo piękne 
położenie – od tego trzeba zacząć. 
Wkoło jest dużo lasów, pola też są 
ozdobą…
TB: I czyste niebo!
GK: I czyste niebo… W przeszłości, 
kiedy jeszcze studiowałem, jeździ-
łem rowerem, odwiedzałem okolicz-
ne miejscowości – no i kiedyś dotar-
łem tutaj, do Rokietnicy, przez ścieżki 
rowerowe przy Rusałce, Strzeszynku, 
Jeziorze Kierskim. Wtedy to był tak 
odległy świat – peryferie miejsc, któ-
re mogłem odwiedzić – to był właśnie 
ten region Rokietnicy. Spokój, jaki się 
tutaj jawił, jako sielski, niedostępny w 
Poznaniu… No i tak od 15-20 lat raz 
w roku co najmniej zdarzało się mi 
być tutaj na wycieczce rowerowej. No 
i kiedy zdecydowałem się na to, żeby 
zrobić jakieś przedsięwzięcie, to szu-
kałem miejsca poza Poznaniem. A je-
śli już poza Poznaniem, to gdzieś w 
kierunku Tarnowa. Jeśli już kieru-
nek zachodni – to region Rokietnicy. 
I tak już zostało do dzisiaj. Jak będzie 
w przyszłości – nie wiadomo. 
TB: Rozumiem, że żadnego ran-
kingu do wyboru miejsca działal-
ności Pan nie przygotowywał.
GK: Nie, raczej intuicja. Przygotowy-
wałem się do przedsięwzięcia przez 
wiele lat prowadząc różne formy 
działalności – poczynając od inter-
netu, poprzez grafikę, prowadzenie 
spółki z o. o. zajmującej się sprzedażą 
drewna z Brazylii, parapetów. Oczy-
wiście, to była inna Polska, inna sytu-
acja; ale tamte okoliczności nauczyły 
mnie, jak funkcjonuje przedsiębior-
stwo, jakie istnieją ryzyka, jak należy 
przygotowywać przedsięwzięcie od 
strony marketingowej. 
TB: Jak długo prowadzi Pan tutaj 

swoją działalność?
GK: Niedługo – od trzech lat. Dostar-
czam drewno do tartaków w różnych 
miejscach Poznania.
MS: Bez czego mógłby Pan żyć, na-
wet w Rokietnicy?
GK: Bez pieniędzy. 
TB: Czy ta rezygnacja z materia-
lizmu związana jest z Pana osobo-
wością, aspiracjami, ambicjami?
GK: Bardziej z moją zaradnością. 
Należy poradzić sobie w każdych wa-
runkach - w porze powodzi, jak i su-
szy – bez względu na zawartość port-
fela. Moje całe dzieciństwo i młodość 
były związane z przeżywaniem przy-
gód, odkrywaniem świata w miej-
scach, w których jest trudno prze-
trwać. Dużo chodziłem po górach 
– Bieszczady, Tatry i nie brakowa-
ło sytuacji wymagających pomocy 
od nieznanych osób. To były klimaty 
mojego dzieciństwa.
TB: Ma Pan mnóstwo doświadczeń, 
… 
GK: Na przykład w górach, kiedy zna-
lazłem się w Zubrzycy Górnej, skoń-
czyły się pieniądze. Zamieszkałem u 
gospodarza, spałem na sianie na stry-
chu. Natomiast co najmniej kilka go-
dzin dziennie pomagałem mu w ko-
szeniu i składaniu siana. Pomagałem 
przy dojeniu krowy, widziałem, jak 
się robi ser, masło… I czerpałem peł-
nymi garściami z tego środowiska i z 
życzliwości tych ludzi. Odwzajemnia-
łem się też serdecznością i radością. 
To są wspaniałe wspomnienia kon-
taktu z prostymi ludźmi , gdzie ja też 
byłem prosty – uczyłem się prostych 
zasad . I tak chyba do tej pory zostało, 
i chciałbym, żeby tak było zawsze.
TB: Pan wie, że mówi się o Panu jako 
o najżyczliwszej duszy w Rokietnicy?
GK: [śmiech] Jest to nie do zaakcep-
towania, ani do zweryfikowania.
TB: Ale, dlaczego, jak Pan myśli, 
ludzie tak o Panu mówią?
GK: Ech, to chyba niezupełnie tak 

jest…
TB: Ludzie lubią się z Panem kon-
taktować, lubią do Pana przyjeż-
dżać, nie zawsze załatwiając przy 
tym swoje interesy. 
GK: Przyświecała mi w młodości 
taka zasada, że można darować jakąś 
cząstkę energii dobrej lub złej; wy-
starczy jeden uśmiech np. przy kio-
sku z prasą – uśmiechnąć się życzli-
wie. I ta osoba poniesie ten uśmiech 
dalej. Jestem naprawdę zaskoczony, 
że tak tutaj ludzie mnie widzą.
TB: Od samego początku, kiedy 
Małgosia zapoczątkowała nasze 
kontakty postrzegany jest Pan jako 
człowiek dla którego ważniejsze 
jest „być niż mieć’’. Akcja pod tytu-
łem „Słonecznik” jest tego najlep-
szym dowodem. 
GK: To jest jeszcze inna historia. 
Może warto tutaj dodać, że lubię fi-
lozofię. Filozofia odgrywa bardzo 
ważną role w relacjach między oso-
bą, człowiekiem, a światem. Tę rela-
cję można nazwać poszukiwaniem 
mądrości. Jestem właśnie taką osobą, 
która „poszukuje mądrości”. Uzna-
ję, że w życiu bardzo istotnym ele-
mentem jest mądre przeżywanie tego 
świata nie tylko w sferze material-
nej, ale też duchowej. Dostrzegłem 
to po tragicznym zdarzeniu w moim 
życiu, gdy zginął mój brat i mój tato. 
Pod wpływem tego zdarzenia mia-
łem kontakt – splot okoliczności – z 
siostrą Chmielewską, która prowadzi 
Wspólnotę Chleba Życia. Odbyłem 
z nią kilka rozmów. Z tych rozmów 
wyciągnęliśmy wniosek, że to ludzie 
tworzą klimat. I stąd ten pomysł, żeby 
słonecznik stał się taką formą budo-
wania mądrości życia, z którą związa-
na jest szczerość, życzliwość, uśmiech 
na przykład do sąsiada, przysłowiowe 
mówienie sobie „dzień dobry”. To jest 
właśnie ta podstawa, o której można 
bardzo dużo mówić, albo wyrazić tyl-
ko jednym słowem: właśnie mądroś-

cią. I to mnie zawsze inspiruje.
MS: Wiadomo – każdy z nas ma swoje 
korzenie, skądś się wywodzimy, więc 
dom rodzinny kojarzy się Panu…
GK: Dom rodzinny kojarzy mi się 
z aromatami, z zapachem suszone-
go dębu. Stąd moje umiłowanie do 
drewna.
TB: Wyszedł Pan z lasu, jak zresztą 
my wszyscy (śmiech)…
GK: Tak, bo mój jeden i drugi dzia-
dzia zajmowali się drewnem i w 
domu, na podwórku, zawsze towarzy-
szył mi zapach drewna – dębu, a po-
chodzę z okolic podlubelskich. 
MS: Uprzedzone zostało moje ko-
lejne pytanie, które brzmi: „Do dziś 
pamiętam zapach…” Myślałam 
bardziej o czymś kulinarnym…
TB: Ludzie, którzy poszukują du-
chowej strony życia, wbrew pozo-
rom mają bardzo często, dobre wy-
czucie smaku. Lubią smakować 
życie i poszukują nieprzeciętności 
we wszystkim, nawet w sprawach 
prozaicznych, przyziemnych.
GK: To prawda, lubię gotować. Pod-
stawą samodzielnego działania było 
poradzenie sobie z gotowaniem obia-
du. Więc ten zapach, który próbu-
ję sobie przypomnieć, jeśli chodzi o 
kuchnię to zapach cebulki ze skwar-
kami na ziemniakach i zsiadłe mleko 
do tego. Dzisiejsza cywilizacja wyma-
ga rozmiłowania w smakach wysub-
limowanych, a najwspanialszy smak 
mają dla mnie dania najprostsze i co 
za tym idzie najzdrowsze. Kuchni nie 
można odłączyć od mądrości życia. 
Trzeba dostarczać sobie dobry po-
karm, który musi mieć dobrą ener-
gię, a dobra energia to jest gotowanie 
w domu, to mama, która nas kocha i 
gotuje, to zapach smażonych konfitur 
jesienną porą.
MS: A jak traper z Lubelszczyzny 
radzi sobie w trudnych chwilach?
GK: Sięgam do swojego małego zia-
renka, które się mieści gdzieś w środ-

— z  Gabrielem Kotłowskim , słonecznym przed-
siębiorcą Gminy Rokietnica i pomysłodawcą akcji 
„Słonecznik – uśmiech dla Rokietnicy”  rozmawiają 
Małgorzata Szymańska i Teresa Bartol.

„Ludzie też muszą poczuć  
swoją tożsamość”
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ku mojej duszy, które jest we mnie 
taką ostoją trwania. Kiedy byłem 
młodym człowiekiem i budowałem 
swoją postawę wobec życia, musia-
łem poradzić sobie z dużą ilością kło-
potów, jak każdy młody człowiek. Za-
glądam do swego wnętrza, do swojej 
duszy, a tam głęboko, jak w głęboko-
ści oceanu, jest spokój, nie ma fal – i 
stamtąd chcę zobaczyć sprawy, z tego 
dna, z tego spokoju. Nawet gdy się 
wali, to zawsze jest ten spokój, który 
pozwala mi zobaczyć i ocenić sytua-
cję. Dopóki mam świadomość mogę 
być w tym miejscu.
MS: Jakie chwile są najbardziej dla 
Pana wzruszające?
GK: Wzrusza mnie wiosna, bo jest 
początkiem życia, krzyk ptaków, któ-
re domagają się słońca i opieki rodzi-
ców, zielone listki na drzewach, bu-
dzenie się życia i dojrzewanie, by 
dalej żyć.
MS: A gdy już nie będzie Pan mu-
siał pracować…?
GK: Nie wyobrażam sobie takiej sy-
tuacji, żebym już nie musiał praco-
wać. Człowiek jest przeznaczony do 
działania. Działanie jest objawem ży-
cia. Kiedy zaprzestanę działać – to 
znaczy, że nie mam już w sobie ży-
cia. Dopóki żyję – działam, będę 
działał i to będzie jakaś forma pra-
cy. Bo praca niekoniecznie związana 
jest z zarabianiem pieniędzy. Pracu-
je się w domu, żeby zrobić porządek, 
na przykład; w ogrodzie – żeby zro-
bić ładny ogród, prawda? Chciałbym, 
żeby moje życie wyglądało, jak ładny 

ogród. Czyli, będę pracował i działał 
do ostatnich swoich dni.
MS: Spotykamy się w czasie przed-
świątecznym, te najpiękniejsze na-
sze święta kojarzą mi się…? Z czym?
TB: To pytanie proponuję, żeby Pan 
odczuł jako pytanie do etnologa.
GK: Święta wigilijne kojarzą mi się 
tylko z jednym… Jako etnolog i jako 
uczestnik tej kultury: z rodziną. W tym 
dniu tata przejmował działania w kuch-
ni, no i działo się świątecznie. Święta 
wigilijne to są święta rodzinne. To jest 
spotkanie rodzinne; chyba większość z 
nas tak przeżywa ten czas…
TB: Urodził się Pan pod Lublinem, 
a Wielkopolanie nie przez wszyst-
kich są odbierani mile - z naszymi 
wadami, przywarami, oszczędnoś-
cią. Jak się Pan tutaj odnalazł w Ro-
kietnicy, jak Pan nas odbiera?
GK: Bardzo dobrze, głównie z po-
wodu bezpośrednich relacji z ludzmi. 
Sam mogę być weryfikowany przez 
ludzi: albo jestem uczciwy i daję do-
brą usługę, dobry towar, albo jestem 
zweryfikowany i ludzie mówią o mnie 
źle. Jeśli jestem dobrze postrzegany, 
to jest to moją wielką radością.
TB: Zyskał Pan ogromną sympatię 
społeczeństwa dzięki Pana bezin-
teresowności i poświęceniu w akcji 
„Słonecznik’’.
GK: Bardzo mnie ucieszyło , że przez 
Panią Małgosię mogłem podsunąć 
pomysł sadzenia słoneczników i że 
władze Gminy zaakceptowały tę ideę. 
To jest dla mnie wspaniałe, ponieważ 
będąc etnologiem mogę obserwować , 

czy coś w życiu społeczności możemy 
zmienić, czy nie. 
TB: Skoro już jesteśmy przy sło-
necznikach, czy w przyszłorocznej 
akcji siania słoneczników chcieli-
byście coś urozmaicić, zmienić?
MS: Tak, ziarno. Chcielibyśmy zaku-
pić lepsze ziarno. Sam pomysł został 
bardzo przychylnie zaakceptowany, 
czego doświadczam w rozmowach z 
mieszkańcami. Ludzie, którzy dys-
ponowali połacią ziemi przeznacza-
li 10, a nawet 20 arów na obsadzenie 
słonecznikami – to było coś niesamo-
witego. Sądzę, iż z każdym kolejnym 
rokiem zwolenników akcji będzie 
przybywać, a Gmina Rokietnica bę-
dzie kojarzona z radością i pięknem 
słonecznika. 
TB: Jest Pan studnią dobrych pomy-
słów. Jednym swoim zdaniem zai-
nicjował Pan pracę, wciągnął Pan 
wielu, wielu ludzi. Jaki miałby Pan 
jeszcze ewentualnie pomysł dla na-

szej Gminy? Widział Pan kawał 
świata, poznał Pan wielu ludzi, ma 
Pan spore doświadczenie – to ziarn-
ko w duszy, bez którego żadne pozy-
tywne działanie nie może mieć miej-
sca… Co Pan proponuje dla nas?
GK: Na pewno nie jest to propozy-
cja dla władz, bo władze reprezentują 
tylko pewną część związaną z admi-
nistrowaniem gminy, natomiast lu-
dzie też muszą poczuć tożsamość. Po-
winni poczuć tożsamość z miejscem 
zamieszkania, tworzyć więzi. Oczy-
wiście, te więzi same nie powstaną. 
Kiedy mówię „dzień dobry” – sąsiad 
powinien odpowiedzieć „dzień do-
bry”. Przede wszystkim nawiązujmy 
kontakty.
MS: Serdecznie dziękujemy za miłą 
rozmowę. Życzymy dalszych sukce-
sów, pomysłów, inspiracji. 
TB: A także, by Rokietniczanie jak 
najwięcej z tych pomysłów i inspi-
racji korzystali.

Kącik policyjny
Komisariat  Policji w Tarnowie Podgórnym – Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy – ul. Rolna 20, 
62-090 Rokietnica – tel./fax 061-8145-197
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rokietnicy: mł. asp. Błażej Matysiak tel. 0609-600-340
Dzielnicowy Rejonu nr 1: st. post. Bartosz Gawęda tel. 061-814-51-97 Obsługuje miejscowości:  
Rokietnica, Krzyszkowo, Żydowo, Rostworowo, os. Zmysłowo tel. 0605 192 939
Dzielnicowy Rejonu nr II: sierż. Daniel Ryczek, tel. 061-814-51-97,  
Obsługuje miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Sobota, Bytkowo
Dzielnicowy Rejonu nr III: st. post. Łukasz Kwiatek tel. 061 814 51 97  
Obsługuje miejscowości: Mrowino, Cerekwica, Przybroda, Dalekie, Napachanie, Kobylniki, Rogierówko

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

1. W dniach 05/06.11.2008r godz. 16.00 — 
3.40 w Napachaniu ul. Starzyńska n/n spraw-
cy dokonali kradzieży pojazdu Citroen C-3 ko-
lor srebrny rocznik 2006. Sprawę prowadzi 
KP Tamowo Pdg.

2. W dniach 13/14. 11. 2008r godz. 22.00- 6.40 
w Krzyszkowie, ul Czartoryskiego n/n spraw-
cy dokonali kradzieży pojazdu Citroen Berlingo 
kolor szary rocznik 2006 r.Sprawę prowadzi 
KP Tamowo Pdg.

3. W dniu 14.11.2008r. w godz. 4.00-5.00 w 
Rokietnicy ul. Trakt Napoleoński z terenu bu-
dowy dokonano kradzieży zagęszczarki typu 
Wacker. Sprawę prowadzi KP Tamowo Pdg.

4. W dniach 13/15. 11. 2008r w godz. 17.00-
11.00 w Pawłowicach ul. Pawłowicka dokonano 
włamania do blaszanego garażu skąd skradzio-
no lampę halogenową, przedłużacz pompę do 
wody, 4 płaszcze przeciwdeszczowe, skrzynkę 
wraz z narzędziami o łącznej wartości 1.000 
zł. Sprawę prowadzi KP Tamowo Pdg

5. W dniach 17/18.11.2008 r. godz .17.00-7.00 
w Rokietnicy ul Cyprysowa z terenu budowy 
dokonano kradzieży agregatu do betonu Bri-
ckman Transmix -straty 40.000zł. Sprawę 
prowadzi KP Tamowo Pdg. 

6. W dniu 21.11.2008r godz. 18.40 w Górze ul 
Szamotulska policjanci z Rewiru Dzielnicowych 
Rokietnica zatrzymali na gorącym uczynku nie-
trzeźwego kierowcę —wynik badania 1,24mg/l! 
Sprawę prowadzi KP Tamowo Pdg.

7. W dniu 29.11. 2008r godz. 21.00 w Rokietnicy 
ul. Bukowa do baraku znajdującego się na tere-

nie budowy wtargnęło 2 n/n mężczyzn, którzy 
po przewróceniu stróża i doprowadzenia go do 
stanu bezbronności dokonali kradzieży telefo-
nu komórkowego Nokia oraz gotówki w kwocie 
4.000zł. Sprawę prowadzi KP Tamowo Pdg.

8. W dniu 30.11 .2008 r. w godzinach wieczor-
nych na terenie Przeźmierowa policjanci do-
konali zatrzymania mężczyzny na gorącym 
uczynku prowadzenia pojazdu w stanie nie-
trzeźwości.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców wyżej 
wymienionych przestępstw proszone są o kontakt 
z dzielnicowymi Rewiru w Rokietnicy. Anonimowość 
zapewniona. Zwracamy się również z prośbą do 
mieszkańców naszej Gminy o zwracanie, szczegól-
nej uwagi na osoby, których zachowanie i wygląd 
mogą wskazywać, że planują dokonanie przestęp-
stwa i informowanie o tym dyżurnego KP Tamowo 
Podgórne pod nr telefonu 061-8146-997.

Kącik Kryminalny  
gminy Rokietnica
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„NOWA ROLA”
Stowarzyszenie B4 z siedzibą w Rzeszowie, 
biuro w  Poznaniu zaprasza osoby zamieszkałe 
na terenie województwa wielkopolskiego do 
wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie szko-
leniowym „Nowa Rola”. Projekt jest współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i 
jest skierowany do osób odchodzących z rolni-
ctwa, zainteresowanych podjęciem pracy poza 
sektorem rolniczym.
 

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do osób, które chcą 
podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje za-
wodowe. 
Aby skorzystać z naszej usługi trzeba być :
- rolnikiem czyli pełnoletnią osobą fizyczną, 
zamieszkującą i prowadzącą na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na włas-
ny rachunek, działalność rolniczą w pozosta-
jącym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
w tym również w ramach grupy producentów 
rolnych, lub osobą, która przeznaczyła grunty 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa do 
zalesienia

- domownikiem: osobą bliską rolnikowi, która 
ukończyła 16 lat, pozostającą  we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub zamieszkującą 
na terenie tegoż gospodarstwa rolnego bądź 
w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracującą 
w tym gospodarstwie rolnym i nie związana z 
rolnikiem stosunkiem pracy
- inną osobą zatrudnioną w rolnictwie: oso-
bą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy 
u osób fizycznych i prawnych prowadzących 
działalność rolniczą (przez działalność rolniczą 
rozumie się działalność w zakresie produkcji 
roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, 
sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej). 
 

Jak?
W ramach projektu proponujemy:
- warsztaty aktywizacyjne – czyli kompen-
dium wiedzy dotyczącej aplikowania na wybra-
ne stanowisko (autoprezentacja, komunikacja 
interpersonalna, sporządzanie cv, rozmowa 
kwalifikacyjna). W ramach warsztatów mo-
żesz liczyć na zajęcia z wykwalifikowanym 
trenerem – psychologiem, nowoczesne metody 
szkoleniowe, pakiet materiałów szkoleniowych, 
poczęstunek i  pozytywne emocje.
- doradztwo zawodowe – umówimy Cię ze 
specjalistą rynku pracy, który wspólnie z Tobą 
zaplanuje Twoją karierę zawodową. Otrzymasz 

swój Indywidualny Plan Działania i bezcenne 
rady specjalnie dla Ciebie.
- szkolenie komputerowe – w prosty i przy-
stępny sposób przekażemy Ci wiedzę dotyczą-
cą obsługi komputera, programów biurowych i 
Internetu.
- szkolenia zawodowe wg potrzeb – to ostat-
nia część naszego projektu i najważniejsza. Po 
spotkaniu z psychologiem i doradcą zawodowym 
zapewne będziesz już wiedział, co chcesz robić w 
przyszłości. A my zaproponujemy Ci kurs zawodo-
wy na kierunku wybranym wspólnie z doradcą!!!

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgło-
szeń. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać 
w biurze projektu lub pobrać ze strony www.
nowarola-poznan.pl.. 

Biuro projektu
Stowarzyszenie B4
ul. Rybaki 6B/1 
61-883 Poznań
tel. 061 853 30 89; 607 177 143  
email: kbordziuk@b4.org.pl, 
www.b4.org.pl

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1grudnia br. do 
15 lutego 2009r., można składać wnioski we właściwym, 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, Oddziale Terenowym 
ARR, o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W powyższym terminie dopłatami objęte są zboża ozime (wysiane w okresie od 1 lipca do 30 
listopada 2008 r.), 
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany wynosi 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych.
Aby uzyskać dopłatę do zużytego materiału siewnego należy zachować minimalny wysiew, na 
1 ha powierzchni gruntów ornych, określony dla danego rodzaju zboża.
Wniosek o dopłatę należy składać tylko na nowym formularzu, opublikowanym na stronie 
internetowej ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach składnia 
wniosków są nieaktualne i nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty.
Szczegółowe warunki udzielania dopłat, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania 
wniosku dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Projekt wspolfinansowany  
przez Unie Europejska w ramach  

Europejskiego Funduszu Spolecznego

„NIEZAPOMNIANE 
  ŚWIĘTA”
Pod takim właśnie 
tytułem 19 grud-
nia 2008 roku w 
Gimnazjum z Od-
działami Inte-
gracyjnymi w 
Napachaniu 
będzie miała 
miejsce premie-

ra przedstawienia. Autorami scenariusza są 
członkowie koła teatralnego z opiekunem p. 
Zofią Michałek. Oprawę muzyczną zapewnia 

p. Sylwia Plucińska.

Przy wigilijnym stole w atmosfe-
rze kolęd i refleksji nad narodze-
niem Jezusa przywołane będą 
wydarzenia z Powstania Wielko-
polskiego. 

90 lat temu w Poznaniu wyczu-
wało się atmosferę napięcia, nie-
pokoju, jakiegoś oczekiwania.

„Kto chce, niech wigilię jak zwykle obchodzi,
Ja jej w tym roku wcale mieć nie będę, 
Zbyt krwawo słońce nad ziemią zachodzi,
Żałobną chyba śpiewać mam kolędę.”

Dziś wolni zadumamy się nad darem poko-
ju, bo Boże Narodzenie to przede wszystkim 
święto pokoju, miłości i zgody. W dniu tym 
serca nasze, jeśli coś mają przebaczyć  - prze-
baczają, jeśli zapomnieć – zapomną. I niech 
Boże Narodzenie będzie w naszych domach 
rodzinnych, w naszych szkołach, w zakładach 
pracy, wszędzie tam, gdzie jest człowiek.

Zofia Michałek

Boże Narodzenie to w wielu polskich domach święta wyjątkowe. 
Zarówno dzieciom, jak i dorosłym udziela się atmosfera radości, 

wszyscy oczekują na pierwszą gwiazdkę, prezenty i życzenia.
Boże Narodzenie to także tradycja przygotowywania świątecznych 

potraw, których nie spożywa się na co dzień. Każda Pani domu 
przygotowuje w ten wyjątkowy dzień szereg ciekawych dań, aby 

urozmaicić Święta również pod względem kulinarnym.

Szczupak w galarecie
Składniki:

80 dag filetów z ryby słodkowodnej  
(np. szczupak)

łyżka żelatyny, łyżka soku z cytryny 
wywar:  marchewka, pietruszka, kawałek 

selera, por, liść laurowy, kilka ziarenek  
ziela angielskiego (5szt.)

sól, pieprz 
do dekoracji: jajo na twardo 

groszek konserwowy, listki natki pietruszki

Wykonanie:
Umyte i obrane warzywa 
pokrój, zalej wrzącą wodą i 
gotuj z dodatkiem poda-
nych przypraw. Gdy warzywa będą prawie miękkie, włóż rybę i ugotuj ją na małym ogniu 20 
minut. Następnie wystudź w wywarze, wyjmij, ułóż na półmisku i udekoruj według uznania. 
Żelatynę wymieszaj z 3 łyżkami zimnego wywaru i odstaw. Do pozostałego wywaru dodaj 
spęczniałą żelatynę i sok z cytryny. Całość roztrzep, wymieszaj, po czym przecedź. Tężejącą 
galaretą zalej rybę i wstaw do lodówki, by całkowicie zastygła. Udekoruj plasterkami cytryny 
i natką pietruszki.
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Z ŻYCIA RADY 
– refleksje na półmetku kadencji

Podsumowanie dwóch lat pracy w radzie, płynąca z nich nauka i zapowiedź dalszych działań. Rozpo-
czynamy w tym numerze. Ciąg dalszy w miesiącu następnym. A może Państwo na łamach „Rokickich 
Wiadomości” chcieliby rozpocząć cykl – „Pod adresem radnego”? Zapraszamy  do współpracy.

Refleksje na półmetku 
kadencji
Podstawą tożsamości  każdego 
człowieka jest historia jego życia 
- opowieść o  sobie. Każdy z nas 
ma swoją historię, wewnętrzne 
opowiadanie, którego ciągłość, 
sens jest naszym życiem. Ina-
czej ujmując można śmiało po-
wiedzieć, że każdy z nas buduje 
swoje „opowiadanie’’  i żyje nim. 
Właśnie to opowiadanie jest na-
szą tożsamością. W dzisiejszym 
wydaniu „Rokickich Wiadomo-
ści” chciałabym się podzielić 
drodzy czytelnicy swoim opo-
wiadaniem. Bardzo znaczącym 
wydarzeniem w moim życiu było 
powierzenie zaufania Państwa 
poprzez wybór mojej osoby do 
Rady Gminy. W listopadzie mi-
nął półmetek sprawowania za-
szczytnej funkcji. Po dwóch la-
tach społecznej pracy mogę z 
radością powiedzieć, iż prze-
rodziła się ona w wielką pasję. 
Mieszkanką Rokietnicy jestem 

od 27 lat, ukończyłam w tutej-
szym Zespole Szkół im. Zamoy-
skich Technikum Ogrodnicze, a 
następnie studia ekonomiczne w 
Poznaniu. Przez 10 lat prowadzi-
łam w Rokietnicy działalność go-
spodarczą. Z perspektywy czasu 
musze przyznać, że jestem nie-
zmiernie zadowolona z rozwo-
ju naszej małej „Ojczyzny”. Tem-
po rozwoju Gminy jest bardzo 
duże, zawiązują się stowarzysze-
nia jak np „Dolina Samy”, „Rok-
tar”, „Z głębi serc” i odbudowują 
jednostki straży pożarnej. Rów-
nież kluby sportowe poszerzają 
swoją ofertę o dodatkowe sekcje. 
Nasze mieszkanki i mieszkań-
cy także aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym zakładając 
„Klub Kobiet Aktywnych” z sie-
dzibą w Rokietnicy, „Koło Go-
spodyń Wiejskich” w Żydowie i 
„Klub Seniora” w Mrowinie. Ich 
pomoc, chęci oraz pełne radości 
działanie tworzą wspaniały  kli-
mat wielu imprez. Oczywiście 
„Rokietnicki Rumpuć” zasłu-

guje na miano wydarzenia roku 
dzięki Wam drodzy mieszkańcy 
Gminy. Zaangażowanie sołectw, 
ich bogata oferta  świeżej i zdro-
wej żywności świadczą o nieby-
wałej inwencji i zapotrzebowaniu 
na w/w produkty. Od wieków bo-
wiem stół i wspólne biesiadowa-
nie łączyło ludzi, dlatego zachę-
cam do włączenia się w coroczne 
świętowanie. Przy współudzia-
le służb medycznych zawiązał 
się komitet „Wybierz Życie”, któ-
ry zajmuje się profilaktyką - od-
były się prelekcje dotyczące raka 
piersi i otyłości. W tym roku za-
początkowaliśmy akcję „Słonecz-
nik - uśmiech dla Rokietnicy”, 
która ma w swej idei jednoczyć 
nas mieszkańców, a wyróżniać 
spośród innych gmin swym cie-
płym słonecznikowym wizerun-
kiem. Konkurs „Gmina Rokiet-
nica w kwiatach i zieleni” z roku 
na rok ma coraz więcej zwolen-
ników w osobach zakochanych 
w swych ogrodach amatorów 
ogrodnictwa, a poziom prezento-

wanych posesji (co niezwykle cie-
szy) staje się bardzo wysoki. Na-
szym największym wyzwaniem 
jest planowana na 2010 rok bu-
dowa Hali Widowiskowo-Spor-
towej i Gimnazjum w Rokietnicy. 
Obecnie trwają prace nad doku-
mentacją powyższych inwestycji. 
W trakcie rozmów, spotkań i na-
rad powstają kolejne propozycje 
na polepszenie klimatu i  jakości 
życia mieszkańców, a wizja Ro-
kietnicy na najbliższe lata moty-
wuje mnie do dalszego prężnego 
działania. Podsumowując drodzy  
Państwo, człowiek musi mieć ta-
kie opowiadanie, bezustannie 
opowiadaną samemu sobie histo-
rię, by być sobą. W tym adwento-
wym czasie  chciałabym  życzyć 
wszystkim zdrowych, wesołych 
i  rozśpiewanych kolędami Świąt 
Bożego Narodzenia, a Nowy Rok 
niech przyniesie same radosne i 
pełne pokoju dni .

Z pozdrowieniami,
Małgorzata Szymańska, 

Radna Rokietnicy            

„Po owocach  
ich poznacie”
Odziedziczyłam po moich Rodzi-
cach bardzo sprzyjającą między-
ludzkim kontaktom cechę: po-
czucie wdzięczności. Stąd też 
moje „połowinkowe” refleksje 
rozpoczynam wyznaniem głębo-
kiej wdzięczności wobec:
• koleżanek i kolegów Rad-
nych za cierpliwość i zrozumie-
nie dla mojej niemocy sesyjnej 
oraz lapsusów w dziedzinie za-
rządzania administracyjnego.
• Wójta i wszystkich pracow-
ników Urzędu Gminy za pomoc 
w zrozumieniu arkanów wie-
dzy o Gminie i realizację pomo-
cy mieszkańcom.
• Mieszkańców gminy Rokiet-
nica za zauważanie i konsekwen-
tne zgłaszanie do załatwienia 
nie tylko spraw indywidualnych 

ale ogólnogminnych. 
Minione 2 lata nie należały do 
najłatwiejszych i najspokojniej-
szych w moim życiu. Przekona-
łam się bardzo szybko, że praca 
charytatywna i aktywność w nie-
sieniu pomocy potrzebującym, 
które od wielu lat towarzyszy-
ły mojemu życiu była o wiele ła-
twiejszym zadaniem niż rozwią-
zywanie problemów społecznych 
w oparciu o ...budżet gminy.
Konieczność rezygnacji z finanso-
wania konkretnych przedsięwzięć 
w polityce społecznej na rzecz in-
westycji w obszarze  produkcyjno-
usługowym gminy pozostaje dla 
mnie do dnia dzisiejszego prob-
lemem, z którym wciąż nie mogę 
się pogodzić. Po tych dwóch latach 
zrozumiałam jednak, że sprawne 
funkcjonowanie przeszło 10-ty-
sięcznej społeczności uwarunko-
wane jest wyznaczeniem właści-

wych priorytetów, które muszą 
podporządkowywać dobro jed-
nostki dobru ogółu. Oczywi-
ście nie pomijając kwestii zaspo-
kajania potrzeb poszczególnych 
mieszkańców.
To jest niezwykle trudne zadanie 
dla rządzących i proszę mi wie-
rzyć, iż  wiele rozwiązań pozosta-
wia w nas wątpliwości typu: „a 
może powinniśmy inaczej?”, „a 
może lepiej byłoby przeznaczyć 
te 200 tys. złotych na budowę 
drogi zamiast na remont przed-
szkola czy szkoły?”, itp., itd. Po-
szukiwanie rozwiązań alterna-
tywnych - chodź zdaje się często 
szukaniem „igły w stogu siana” - 
przynosi rezultaty dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu Wójta oraz 
zespołu osób, których meryto-
ryczne kompetencje są niezaprze-
czalne. W ciągu dwóch lat kaden-
cji udało się nam rozwikłać kilka 

gminnych przysłowiowych „wę-
złów gordyjskich”, które całe lata 
czekały na rozwiązanie. Osiąg-
nięcie pozytywnych rezultatów 
było możliwe tylko - powtarzam 
z pełną stanowczością - dzięki 
trafnej diagnozie i proponowa-
nym rozwiązaniom Wójta i pro-
fesjonalnym działaniom pracow-
ników Gminy.
Cieszę się, iż współpraca na li-
nii Rada Gminy - Wójt Gminy i 
Urząd układa się bardzo dobrze. 
Rozumiemy obopólnie swoje in-
tencje w przekonaniu, że zarówno 
jednej jak i drugiej stronie zależy 
przede wszystkim na stworzeniu 
optymalnych warunków życia 
mieszkańcom gminy. Mamy na-
dzieję, że jest to zauważalne i od-
czuwalne w całej gminie.

Teresa Bartol, 
Przewodnicząca  

Rady Gminy Rokietnica
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Zdrowych spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz szczęśli-

wego Nowego roku 2009  
dla mieszkańców sołectwa  

Sobota-Bytkowo
Życzą:

Radny Marcin Jakobsze
Rada Sołecka: Józef Pszczoła 

i Wojciech Maćkowiak
oraz sołtys Marian Jakobsze

Ciepła i życzliwości na świąteczny,
Bożonarodzeniowy czas,

a na cały nadchodzący rok
szczęścia i powodzenia 

w realizacji wszelkich planów
życzy Józef Fudala sołtys

oraz 
Rada Sołecka Sołectwa Rokietnica  

„To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie może. 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 

To właśnie tego wieczoru 
zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 
jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.”

Emilia Waśniowska 
„Wieczór Wigilijny”

Zdrowych i Spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia pełnych mi-
łości i ciepła rodzinnego, z wszel-
kim błogosławieństwem płyną-
cym od Betlejemskiego Żłóbka, a 
w nadchodzącym Nowym 2009 
Roku, samych sukcesów, dużo 
uśmiechu i wzajemnej serdecz-

ności 
dla wszystkich mieszkańców

życzą:
Sołtys Mrowina-Cerekwicy  

Róża Lubka 
wraz z Radą Sołecką

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku pragnę 
złożyć życzenia zdrowych, 

spokojnych, radosnych Świąt 
spędzonych w serdecznym 

gronie rodzinnym zaś kolejny 
rok niech będzie czasem poko-
ju oraz realizacji osobistych 

zamierzeń.
Sołtys wsi Kiekrz-Pawłowice 

Wiesław Dziamski

Wszystkim mieszkańcom sołectwa Ko-
bylniki, a także całej gminy Rokietni-
ca, z nadchodzącymi Świętami Bożego 
Narodzenia życzymy wiele zdrowia, 
szczęścia, wspólnie spędzonych ra-
dosnych chwil wśród najbliższych, 

dzieciom wspaniałych, wymarzonych 
prezentów i oczywiście białego śniegu 
na zimowe harce. Niech nadchodzący 
Nowy Rok przyniesie Państwu wiele 
dobrego, oszczędzi smutków i trosk, a 
codzienne życie uczyni łatwiejszym.
Radna Kobylnik Sylwia Kiejnach  

i sołtys – Henryk Kiejnich

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia oraz nadchodzącego Nowego 
Roku wiele radości, szczęścia i 

spełnienia marzeń mieszkańcom 
Krzyszkowa 

życzy sołtys Roman Muszyński

Staropolskim obyczajem, gdy w wigilię gwiazda 
wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy 

wszystkim ślą życzenia. 
Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Państwu, 
aby te Święta Bożego Narodzenia wprowadziły 

dużo ciepła, spokoju i radości. Dzielmy to szczęście 
z najbliższymi wierząc, że nadchodzący Nowy 

Rok przyniesie realizację zamierzonych 
planów, marzeń nadziei

Miłego Świętowania 
Radna powiatu  
Krystyna Semba

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa 
niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, 
trosk i zmartwień. Życzymy, aby odbyły się w spokoju, 
radości wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich 
bliskich dla Państwa osób. Wraz z Nadchodzącym 
Nowym 2009 Rokiem, życzymy dużo zdrowia i 
szczęścia, niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią 
się wszyskie najskrytsze marzenia.

Radni
Arkadiusz Klapiński   Ryszard Lubka
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Sołectwo Kiekrz Pawłowice
oraz  Proboszcz Parafii  
pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
i Wniebowzięcia NMP w Kiekrzu
mają zaszczyt zaprosić
na uroczyste obchody 90. Rocznicy  
Powstania Wielkopolskiego które odbędą się
27 grudnia 2008 o godzinie 11.00
w kościele parafialnym w Kiekrzu

W programie uroczystości:

l Uroczysta Msza Święta
l Po Mszy św. Przejście do Pomnika  
  Najświętszego Serca Jezusa
l Słowo Ks. Celebransa i zaproszonych gości
l Złożenie zniczy i kwiatów przed pomnikiem
l Przysięga-powstańców
l Wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu w Arce

Pierwsza wojna światowa (1914-1918), tak jak 
szybko została zainicjowana (10 dni), tak po dru-
giej bitwie nad Marną (IX – X 1918 r.), gdzie Niemcy 
ponieśli sromotną klęskę, dobiegała końca. Niem-
cy poprosiły Ententę o zawieszenie broni, której to 
akt podpisali w Compiegne pod Paryżem, 11 listo-
pada 1918 roku.
Wydawało się, ze przepisy prawa międzynarodowe-
go i „honor (?)” przegranych będą ustalone i wyko-
nane w formie traktatu podpisanego przez wszyst-
kich uczestników I wojny światowej. Tu trzeba 
zapamiętać, że „zawieszenie” broni (noszenie kara-
binów kolbą do góry), to nawet nie złożenie broni, 
a co dopiero traktat pokojowy. Opracowanie tego 
ostatniego przez komisję 27 państw trwało od 18 
stycznia 1918 roku do 28 czerwca 1919 roku.

Dziwić się zatem nie należy, że pominięta w 
układzie rozejmowym Wielkopolska, która na-
dal pozostała w rekach niemieckich, chwyciła za 
broń.

W dniu 26 grudnia 1918 roku przybył do 
Poznania Ignacy Paderewski. Jechał z Paryża 
poprzez Gdańsk na rozmowy dyplo-
matyczne z Naczelnikiem Państwa – 
Józefem Piłsudskim, i objęcie funkcji 
premiera.

Rząd niemiecki nie wyraził zgo-
dy na zatrzymanie się I. Paderewskiego i delegatów 
alianckich w Poznaniu. Mimo tego jednak pociąg 
dotarł do Poznania późnym wieczorem. Na Dwor-
cu, przy zapalonych pochodniach, wyjątkowych 
gości witali przedstawiciele Naczelnej Rady Ludo-
wej. Entuzjastyczne było powitanie polskiej ludno-
ści, harcerzy na całej trasie od dworca do kwatery 
w Hotelu „Bazar”. Wszędzie powiewały polskie i 
alianckie flagi.
Oddziały niemiecki stacjonujące w 13 ośrodkach 
(koszary, forty i cytadela) nie wykazywały entuzja-
zmu wojennego. Oczekiwały raczej decyzji dowód-
ców o „demobilizacji wojsk”.

W dniu 27 grudnia 1918 roku odbyła się w Po-
znaniu (Plac Wolności, Hotel Bazar, ulica Święty 
Marcin) manifestacja młodzieży z flagami Anglii, 

USA, Francji i Polski. Wznoszono okrzyki na cześć I. 
Paderewskiego i delegacji alianckiej. Niemcy urzą-
dzili też „manifestację” zrywając przede wszystkim 
zawieszone przez poznaniaków flagi. Ich „kolum-
na” składała się z  „ryczącej mocno” orkiestry woj-
skowej oraz dwóch jednostek uzbrojonych w ka-
rabiny i c.k.m-y. Niemcy niszczyli sklepy polskie i 
rozpoczęli strzelanie. Ludność centrum Poznania 
ogarnął popłoch. Zaatakowana zostaje jednostka 

powstańców dowodzona przez sierżanta Fran-
ciszka Ratajczaka (1887 – 1918), któ-

ry ciężko ranny umiera około 19.00 w 
szpitalu. W tym pierwszym dniu po-
legło 30 naszych powstańców. Pola-
cy zdobli gmach Prezydium Policji, 
dworzec główny, koszary artylerii 
przeciwlotniczej (załogę puszczono 
do domu w Niemczech), koszary ar-

tylerii lekkiej na ul. Solnej. Zdobyto 
dwa działa artylerii ciężkiej i wozy 

amunicyjne z Biedruska, które 
spieszyły Niemcom na pomoc.

Drodzy Czytelnicy,
Nie będę szczegółowo analizował po-

szczególnych frontów Powstania Wielkopolskie-
go, obejmującego siedem, a w toku walk dziewięć 
Okręgów Walk Powstańczych. Podam tylko do-
kładnie rozkład powiatów w poszczególnych 
okręgach oraz ich dowodzących oficerów.

W dniu 7 stycznia 1919 roku Dowództwo 
Główne Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 

wydało decyzją ppłk. Stachiewicza „Rozkaz dzien-
ny nr 2”. Ustalał on siedem okręgów wojskowych na 
obszarze objętych powstaniem powiatów; miano-
wano ich dowódców oraz określono ich kompeten-
cje, a mianowicie:
I Okręg – powiaty: Poznań miasto, Poznań 
Wschód, Poznań Zachód. Dowódca: rotmistrz 
Bolesław Koperski;
II Okręg – powiaty: Września, Środa, Wit-
kowo, Gniezno,. Dowódca: ppłk. Kazimierz 
Grudzielski;
III Okręg – powiaty: Wyrzysk, Bydgoszcz, 
Szubin, Inowrocław, Strzelno, Mogilno, 
Żnin, Wągrowiec. Dowódca: por. Napoleon 
Kaczorowski;
IV Okręg – powiaty: Chodzież, Czarnków, 
Wieleń, Skwierzyna, Międzychód, Szamo-
tuły, Oborniki. Dowódca: ppor. Zdzisław 

Orłowski;
V Okręg – powiaty Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, 
Grodzisk, Babimost, Śmigiel, Kościan, Wschowa, 
Leszno. Dowódca: ppor. Kazimierz Zenkteler;
VI Okręg – powiaty: Jarocin, Pleszew, Gostyń, Ra-
wicz, Krotoszyn, Koźmin. Dowódca: ppor Zdzisław 
Ostroróg – Gorzeński;
VII Okręg – powiaty: Ostrów, Odolanów, Ostrze-
szów, Kępno. Dowódca: ppor Władysław Wawrzy-
niak;
Rozkazem dziennym nr 8 z dnia 13 stycznia 1919 r. 
utworzono dwa kolejne okręgi:
VIII Okręg – powiaty Inowrocław, Strzelno. Do-
wódca: ppor Paweł Cyms.
IX Okręg – powiaty Kościan, Leszno, Wschowa. 
Dowódca: ppor. Gomerski.

28 czerwca 1919 r. Podjęte w Wersalu decy-
zje przyznały Polsce obszar wyzwolony przez po-
wstańców, łącznie z miastami (nie wyzwolonymi) 
takimi jak: Bydgoszcz, Leszno i Rawicz, Zbąszyń, a 
także część Pomorza. Postanowienia traktatu wer-
salskiego weszły w życie dopiero 10 stycznia 1920 
roku. Na ich mocy oddziały z Wielkopolski przejęły 
pozostające w rękach niemieckich przyznane Pol-
sce fragmenty Wielkopolski i Pomorza. Front wiel-
kopolski został ostatecznie zlikwidowany 8 marca 
1920 roku.

W uzupełnieniu  wykazu Powstańców Wielko-
polskich – synów rokietnickiej ziemi, dodaję jesz-
cze dwa nazwiska:
1.Szczepana Zastróżnego, syna Wacława, urodzo-
nego w 1896 roku w Łagiewnikach, powiat poznań-
ski, pochowanego w 1981 roku w Rokiet-
nicy, kawalera Krzyża Powstańczego i 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia;
2.Andrzeja Dukata, kaprala artylerii, 
urodzonego w 1882 roku w Żydowie, po-
chowanego w 1947 roku także w Żydo-
wie. Był więźniem Mauthausen, miesz-
kał w Zielątkowie.

W dniu 24 marca 2005 roku, w 
wieku 106 lat, zmarł ostatni Powsta-
niec Wielkopolski, porucznik Jan 
Rzepa.

Stanisław Florian Sikorski

27 grudnia 1918 roku 

„Święta Noc”  
w Poznaniu
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Mało kto wie, że na Placu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, w miejscu, w którym w dniu dzi-
siejszym znajdują się „Poznańskie Krzyże” w 
okresie międzywojennym stał pomnik, którego 
zamysł architektoniczny i koncepcja artystycz-
na oddawać miała wielką radość i wdzięczność 
Polaków za odzyskaną wolność po 123 latach 
niewoli. Dla ówczesnych, szczególnie zaś Wiel-
kopolan, wskrzeszenie Ojczyzny było bowiem 
cudem – tylko Sercu Jezusowemu, symbolowi 
bożej miłości należała się wdzięczność, za tak 
szczęśliwe zakończenie ponad stuletniej walki 
o niepodległość.

Od samego początku Komitet Budowy Pomni-
ka wyłoniony podczas I Zjazdu katolickiego w 
Poznaniu w dniach 26-28 października 1920, 
planował jego usytuowanie w centralnym 
punkcie miasta, wzdłuż ulicy Święty Marcin, 
między zamkiem cesarskim a budynkami uni-
wersyteckimi. Lokalizacja ta była nieprzypad-
kowa – wszak w tym miejscu do 1919 roku stał 

pomnik znienawidzonego przez Poznaniaków 
Otto von Bismarcka, który zniszczony został 
zaraz po zwycięskim Powstaniu Wielkopol-
skim. Zarówno wjeżdżający do miasta gość, 
jak i rdzenny mieszkaniec Poznania patrząc na 
Pomnik Wdzięczności, miał odnieść wrażenie 
jego „panowania” nad ta częścią Poznania, w 
imię wartości, do których się odwoływał.

Realizację pomnika zlecono poznańskie-
mu architektowi Lucjanowi Michałowskie-
mu, który w swoim projekcie zrezygnował z 
typowego rozwiązania pomnikowego. Klu-
czową dla pomnika rzeźbę Chrystusa umieś-
cił przed kamienną strukturą nawiązującą do 
antycznych łuków triumfalnych. Jego monu-
mentalizm doskonale nawiązywał do sąsiadu-
jących budynków zamku i uniwersytetu, łą-
cząc je w architektoniczną jedność, unikając 
przy tym zdominowania Pomnika przez wie-
żę zamku, będącą symbolem pruskiej niewo-
li. W kierunku trzech łuków Pomnika, przy-
pominających Grób Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie, prowadziły monumentalne scho-
dy. Jednak wszystko to było  zaledwie tłem dla 
najważniejszego elementu tej jedynej w swym 
charakterze budowli pomnikowej w powojen-
nej Polsce – postaci Chrystusa. Odlana w brą-

zie, delikatnie złocona postać Zbawiciela, kon-
trastująca kolorystycznie z kamiennym tłem, 
przedstawiona z lekko pochyloną głową w i 
uniesionymi w geście błogosławieństwa rę-
kami pozwalała bez trudu odczytać wymowę 
pomnika: „Sacratissimo Cordi – Polonia Re-
stituta” (Najświętszemu Sercu Jezusowemu – 
Polska Odrodzona).
Pomnik Wdzięczności, wybudowany po wielu 
trudach i poświęcony dopiero 30 październi-
ka 1932 roku, świadek wszystkich najważniej-
szych patriotycznych i religijnych uroczystości 
Poznania, przetrwał zaledwie do 1939 roku, 
wysadzony i doszczętnie rozebrany przez 
Niemców. Dopiero po 1989 roku na płycie pla-
cu, który jakby dla niego był przeznaczony 
upamiętniono miejsce, na którym stał Pomnik 
Wdzięczności.

D.P.

CUDZE CHWALICIE...
Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu 
– wotum narodu za odzyskaną wolność

„NA TEJ ZIEMI, NA KTÓREJ 
NAJPIERW WZBIŁ SIĘ ORZEŁ 

POLSKI (…)
 NARÓD STAWIA (…) 

DOKUMENT WDZIĘCZNOŚCI 
TEGO POKOLENIA,

 KTÓRE CUDU WOLNOŚCI BYŁO 
ŚWIADKIEM” 
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Miłość, dobroć, wiara, nadzieja i tolerancjaw magiczny sposób odradzają się w naspodczas Świąt Bożego Narodzenia.Chcemy w te dni świętować z bliskimiobdarowując się ciepłem i życzliwością.

Przyjmijcie Państwo życzenia najpełniejszegoprzeżycia cudu Bożego Narodzeniaoraz pokoju i radości w sercach  na nadchodzący Nowy 2009 Rok.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

— Zaskoczyła pana nominacja 
na stanowisko sekretarza Po-
wiatu Poznańskiego?
— Tak, zaskoczyła mnie nomina-
cja. Nie spodziewałem się takiej 
propozycji. Zresztą każdy awans 
wiąże się z odpowiedzialnością i 
dlatego podjęcie ostatecznej de-
cyzji było bardzo trudnie. Zasta-
nawiałem się, czy sprostam wy-
maganiom i czy będę w stanie 
spełnić oczekiwania pana staro-
sty, który proponuje i wnioskuje o 
powołanie sekretarza, wobec za-
rządu oraz skarbnika akceptują-
cych zaproponowaną  kandydatu-
rę i wreszcie wobec Rady Powiatu,  
powołującej na  to stanowisko. 
Przyznaje, że zdawałem sobie 
sprawę z powagi sytuacji i dlate-
go potrzebowałem trochę czasu 
na dokładne przemyślenia. 

— Długo się pan zastanawiał 
zanim ostatecznie powiedział 
„tak”? 
— Wystarczyła mi jedna noc. 
Przedyskutowałem sytuację z 
żoną, bowiem ważny był dla mnie 
jej punkt widzenia. Byliśmy świa-
domi, że nowe obowiązki będą 
miały wpływ na funkcjonowanie 
naszej rodziny, ale z drugiej stro-
ny dostrzegliśmy szansę, którą 
szkoda byłoby zmarnować.  Tym 
bardziej, że nie często otrzymuje 
się takie propozycje. 

— Czy potraktował pan tę ofer-
tę jako wyzwanie, czy jako  
możliwość sprawdzenia swoich 
możliwości, wiedzy i doświad-
czenia? 
— W zasadzie jedno i drugie. W 
samorządzie pracuję od ośmiu lat 

i dlatego związane z nim  spra-
wy są mi bardzo bliskie. Nato-
miast jako mieszkaniec powiatu 
poznańskiego mogę z dystansem 
patrzeć na jego funkcjonowanie. 
Niewątpliwie awans ten traktuję 
również w kategoriach wyzwania. 
Choćby dlatego że czekają mnie 
nowe, ciekawe i ważne zadania. 
Ale w konsekwencji podniosła się 
także  skala odpowiedzialności za 
ich realizację. Jestem świadomy 
ryzyka które podejmuję. 

— Czy ryzyko pana nie stre-
suje?  
_ Ryzyko jest wpisane w nasze ży-
cie. I to zarówno zawodowe jak i 
prywatne. Wprawdzie z natury 
nie jestem ryzykantem, ale mam 
świadomość, że jest ono wkalku-
lowane w to co robię. Myślę, iż 
umiem podejmować trudne de-
cyzje, które wiążą się z dużą od-
powiedzialnością, więc uda mi 
się na tyle skuteczne oswoić stres, 
że teraz nie powinno być z nim 
problemów. 

— Od czego rozpoczął pan 
urzędowanie jako sekretarz? 
— Uznałem, że warto organizo-
wać przynajmniej raz w miesiącu 
spotkania z dyrektorami poszcze-
gólnych wydziałów, by stworzyć 
podstawy do ściślejszej współpra-
cy. Traktuję dyrektorów partner-
sko, liczę na aktywność, pomy-
słowość i twórczą inwencję. Tym 
bardziej, że niektóre zadania bę-
dziemy realizować zespołowo. Z 
tego między innymi względu bar-
dzo zależy mi na stworzeniu do-
brej komunikacji wewnętrznej. 

— Pracuje pan nad zmianami 
organizacyjnymi i usprawnie-
niem pracy starostwa. W jakim 
kierunku pójdą te działania? 
— Moją ambicją na pewno nie 
jest wprowadzanie zmian dla za-
sady. Ale zauważyłem kilka obsza-
rów w których są one konieczne, 
m.in. opis wszystkich stanowisk 
pracy, a w dalszej kolejności ich 
wartościowanie. To pomoże stwo-
rzyć ścieżkę rozwoju zawodowego 
pracownikom i zmotywuje ich do 
związania swojej przyszłości z fir-
mą. Naszym celem jest  stworze-
nie silnej i dobrze wyszkolonej 
kadry, która zechce w starostwie 
realizować swoje zawodowe am-
bicje. 

— Czy po objęciu nowego sta-
nowiska ma pan mniej czasu 
dla rodziny i na rozwój zainte-
resowań? 
— Zdarza się, że czasami wracam 
późno do domu, ale staram się tak 

wszystko zorganizować, by ro-
dzina nie ucierpiała z powodu mo-
ich obowiązków zawodowych. Na 
razie bliscy nie protestują. Znaj-
duję także czas na własne zainte-
resowania. Od lat pasjonuje mnie 
motoryzacja i modele starych sa-
mochodów. Marzę o zakupie Fia-
ta 126p jako auta już kultowego i 
bardzo chciałbym uczestniczyć w 
zlotach miłośników tej marki.    

— Jak lubi pan wypoczywać? 
— Moja żona, z wykształcenia 
historyk, zawsze znajdzie cieka-
wy zabytek, który warto obej-
rzeć, dlatego bardzo często decy-
dujemy się na samochodowe lub 
rowerowe eskapady. Do wzmo-
żonej aktywności nakłania mnie 
także córeczka, która uwielbia ro-
wer,  hulajnogę, kocha konie i pły-
wanie. 

Rozmawiała 
Aurelia Pawlak 

Podjąłem 
wyzwanie 
Rozmowa  
z Adamem Habryło,  
sekretarzem Powiatu 
Poznańskiego
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