
Świętowano Niepodległość. 
 
Obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, którą 
w rozdrażewskim kościele odprawił ks. kanonik Sławomir Siewkowski. Następnie delegacje władz 
gminy, kombatantów, harcerzy, szkół oraz organizacji społecznych i politycznych w asyście pocztów 
sztandarowych złożyły kwiaty oraz zapaliły symboliczne znicze po pomnikiem poległych za wolność 
Ojczyzny 1918-1920.  
 
Drugą część obchodów - w sali wiejskiej w Rozdrażewie – rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego. Wójt Gminy Mariusz Dymarski w okolicznościowym wystąpieniu oddał hołd tym, którzy 
wywalczyli wolność  ponad 100 lat temu. Podkreślił, że Wielkopolanie wywalczyli wolność sami, a 
następnie odegrali duża rolę – jako Armia Wielkopolska – w obronie Ojczyzny przed bolszewicką 
nawałnicą.  Wskazał, że obecnie 11 listopada to przede wszystkim dzień radości z wolności, którą dla 
siebie, ale i dla następnych pokoleń wywalczyli nasi przodkowie. To także dzień służący refleksji nad 
istotą wolności, jej kruchością oraz tym, jak z wolności korzystamy i jak ją pielęgnujemy. Nawiązując 
do heroicznej walki Ukrainy o swą wolność, wskazał, że 11 listopada służy także refleksji nad 
poświęceniem, do jakiego bylibyśmy gotowi w obronie własnej wolności.  
 
Akademia, prowadzona przez p. Beatę Skorupską-Smardzewską miała dwa akcenty artystyczne:  
Pierwszym był jubileuszowy koncert zespołu śpiewaczego „Kalina” z Nowej Wsi. Na scenie zabrzmiały 
utwory, takie jak: „Cześć polskiej ziemi”, „Gdzieś ty chatko moja mała”, „Płynie Wisła, płynie” oraz 
pieśni ludowe, między innymi: „Jo za wodą, Ty za wodą”, „Córuś, Córuś”, czy „Oj leciały, leciały”. 
35-lecie działalności było okazją do wręczenia Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew przyznanej przez 
Radę Gminy w uznaniu zasług  Zespołu dla rozwoju kultury oraz promocji gminy.  Odznakę, dyplom 
oraz kwiaty i upominki dla zespołu wręczyli Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - 
Wiesławem Jankowskim. Zespół otrzymał także upominki od radnych z Nowej Wsi i Bud.  
 
Drugim akcentem artystycznym było widowisko teatralno-muzyczne „Z kart historii Rozdrażewa” 
przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew we współpracy z p.  Sabiną Moraś. 
Przypomniano w nim wkład rozdrażewian w Powstanie Wielkopolskie oraz postać lotnika Wiktora 
Pniewskiego, dowodzącego zdobyciem poznańskiego lotniska Ławica a spoczywającego 
na rozdrażewskim cmentarzu.  W widowisku zabrzmiały pieśni patriotyczne, takie jak: „Przybyli ułani 
pod okienko”, „My, Pierwsza Brygada”, „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Przy świetle, które 
nieprzyjaciel rzucił” czy „Biały krzyż”. Na zakończenie widowiska uczestnicy uroczystości odśpiewali 
wspólnie „Rotę”.  
 
Obchody zakończyło rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejsze rogale świętomarcińskie, 
zorganizowanego przez  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew oraz degustacja konkursowych 
rogali przy wspólnej kawie.   Przygotowanie spektaklu oraz konkurs stanowiły elementy projektu 
dofinansowanego ze środków budżetu gminy w ramach programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
Wyniki konkursu „Rogale świętomarcińskie”: 
Kategoria Kół Gospodyń Wiejskich: 
  I miejsce - KGW Wyki 
 II miejsce - KGW Maciejew 
III miejsce - KGW Budy 
Wyróżnienia:  KGW Grębów oraz KGW Rozdrażewek. 
Kategoria indywidualna: 
  I miejsce - Angelika Lis 
 II miejsce - Mirosława Cerekwicka 
III miejsce - Martyna Jakubek 
Wyróżnienia: Aniela Woźniak oraz Renata Czajka. 


