
 Inauguracja Obchodów Jubileuszu 750-lecia Rozdrażewa 
 
 W dniu 26 stycznia w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyła się inauguracja obchodów 
jubileuszu 750-lecia Rozdrażewa. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego, a następnie Wójt Gminy Mariusz Dymarski powitał zaproszonych gości                   
oraz wszystkich przybyłych mieszkańców. W okolicznościowym wystąpieniu przybliżył 
zebranym historię wsi Rozdrażew, która rozpoczęła się w 1270 roku, kiedy to nadano jej prawa 
niemieckie, o czym świadczą pierwsze znane dokumenty. Podkreślił, że początkowy okres 
historii miejscowości nie cieszył się zainteresowaniem historyków, a ich badania skupiały się 
bardziej w poźniejszym czasie, kiedy Rozdrażew i okoliczne wsie były własnością części rodu 
Doliwów – Rozdrażewskich. Podczas przemówienia zachęcił do pogłębienia wiedzy na temat 
historii miejscowości, między innymi poprzez zapoznanie się z publikacją "Rozdrażewscy                    
i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo” wydaną pod redakcją Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rozdrażewie. Na zakończenie wystąpienia Wójt Gminy zaprosił zebranych do czynnego 
udziału w nadchodzących wydarzeniach zaplanowanych w ciągu roku, a następnie ogłosił 
otwarcie obchodów jubileuszu 750-lecia Rozdrażewa. 

Uroczystości rocznicowe uświetnił koncert w wykonaniu harfistki i wokalistki                                   
Jadwigi Tomczyńskiej wraz z wrocławskim zespołem. Artyści zaprezentowali zgromadzonej 
publiczności piękne utwory muzyczne - od klasyki, przez muzykę filmową aż do przebojów 
muzyki popularnej m.in.: „Kasztany” Sławy Przybylskiej, „Hallelujah” Leonarda Cohena, 
piosenkę z filmu „Manekin” oraz utwory z serii filmów o Jamesie Bondzie. Piękne dźwięki harfy 
w połączeniu z brzmieniem gitary basowej, pianina i perkusji stworzyły niepowtarzalny klimat, 
który na długo pozostanie w pamięci rozdrażewskiej publiczności. 
 Podczas obchodów Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Wiesław Jankowski 
wraz z  Wójtem Gminy Mariuszem Dymarskim i Sekretarz Komisji                                                     
Beatą Skorupską-Smardzewską wręczyli nadane przez rozdrażewski samorząd                         
Odznaki Honorowe Gminy Rozdrażew. Na wniosek  organizacji społecznych sołectwa Dąbrowa 
pierwszą odznakę przyznano Panu Stanisławowi Trawińskiemu - zasłużonemu                                       
i zaangażowanemu społecznie w działalność i rozwój wsi Dąbrowa oraz gminy rolnikowi,                    
z którego udziałem powstała ważna dla gminy i służąca do dziś infrastruktura  i obiekty 
użyteczności publicznej. Drugą odznakę na wniosek grupy mieszkańców gminy przyznano                  
ks. kanonikowi Marianowi Dopieralskiemu - zasłużonemu proboszczowi parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Rozdrażewie i dziekanowi dekanatu koźmińskiego, który zapisał się w historii 
miejscowej parafii jako rzetelny gospodarz i inicjator wielu prac remontowo-budowlanych, które 
wpłynęły na poprawę wyglądu kościoła i jego otoczenia, a także opiekun teatru parafialnego                   
i czasopisma „Impuls”. Odznaczeni dodatkowo otrzymali pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz 
upominki.  
 Kolejnym punktem uroczystości było złożenie gratulacji dla Pana Tadeusza Stasika - 
właściciela firmy „Scorpion” z Rozdrażewa, który został wyróżniony Certyfikatem Jakości                 
oraz statuetką „Srebrny Primus Nominatus” przez Branżowe Centrum Badań i Certyfikacji. 
Pamiątkowy grawer i kwiaty zostały wręczone przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 
Gminy.  
 Podczas inauguracji obchodów Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie 
Pani Alicja Banaszek zaprezentowała wydaną w grudniu 2019 roku publikację  "Rozdrażewscy       
i Rozdrażew, możni panowie i ich gniazdo". Podkreśliła, że wydana książka jest okazją                         
do poszerzenia wiedzy na temat historii Rozdrażewa, a także poznania faktów                                        
i wydarzeń, które dotychczas nie były znane. Publikację można było nabyć podczas uroczystości 
na przygotowanym przez bibliotekę stoisku.  
 


