2011-12-30 | Spotkanie z prezesami
Dzisiaj przed południem pełniący obowiązki burmistrza
Jarocina Stanisław Martuzalski w ramach nadzoru
właścicielskiego spotkał się z prezesami zarządów spółek
gminnych. Podczas rozmowy zapoznał się z bieżącą
sytuacją w spółkach oraz najbliższymi działaniami
planowanymi w przedsiębiorstwach.
Końcówka roku jest dla p.o. burmistrza bardzo pracowita,
a kalendarz napięty. Przypomnijmy, że Stanisław
Martuzalski objął funkcję p.o. burmistrza Jarocina 28
grudnia. Od tego czasu, poza spotkaniem z prezesami,
wziął udział w sesji Rady Miejskiej, sesji Rady Powiatu,
spotkał się z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz dyrektorami poszczególnych wydziałów
magistratu.

2011-12-29 | Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
93. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego obchodzona była na terenie gminy Jarocin 27
grudnia. Uroczystości z tej okazji odbyły się zarówno w Jarocinie jak i w Mieszkowie - rodzinnej
miejscowości gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania.

Uroczystości rozpoczęły się we wtorkowy, poświąteczny poranek od apelu poległych i salwy
honorowej na terenie 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk. Następnie władze samorządowe
w asyście służb mundurowych, związków kombatanckich oraz harcerzy złożyły wieńce w miejscach
pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Kwiaty zostały złożone także przy pomniku przed
magistratem, po czym delegacje udały się na cmentarz parafialny pod pomnik Powstańców
Wielkopolskich, aby tam oddać cześć bohaterom Powstania.

Po uroczystościach w Jarocinie, obchody przeniosły się do Mieszkowa. Na tamtejszym cmentarzu, w
samo południe, odsłonięta i poświęcona została tablica w miejscu pochówku Balbiny Taczak z d.
Warasieckiej i Andrzeja Taczaka. Odnalezienie i odnowienie miejsca pochówku rodziców generała
Stanisława Taczaka, było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu działającej od roku Grupy
Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich z Mieszkowa. Kwiaty zostały złożone także pod
pomnikiem generała Stanisława Taczaka. Następnie uczestnicy obchodów udali się pod zabytkowy
dworek, gdzie Grupa Rekonstrukcyjna zamierza utworzyć muzeum Powstania Wielkopolskiego. Tam
nastąpiło odsłonięcie odnowionej tablicy, upamiętniającej bohaterów Powstania oraz miejsce
narodzin Stanisława Taczaka. Organizatorami obchodów była gmina Jarocin oraz powiat Jarociński.
We wszystkich punktach obchodów brali udział członkowie Grupy Rkonstrukcyjnej z Mieszkowa.
O godz. 17.00 w Mieszkowie i Jarocinie na minutę zostały włączone syreny alarmowe, które
upamiętniły godzinę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Wieczorem o godz. 20.00 w Jarocinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (na odcinku pomiędzy
rondem a Intermarche) odpalone zostały 93 race. W ten sposób 93. rocznicę wybuchu Powstania
uczcili członkowie Fan Clubu Lecha Poznań w Jarocinie. Miejscowi fani Lecha, wzorem lat ubiegłych,
zapalili także znicze we wszystkich miejscach pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim na
terenie Jarocina.
Z kolei wieczorem 28 grudnia odsłonięta została tablica upamiętniająca 93. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918/19 oraz 70. rocznicę śmierci ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego.
Pomysłodawcą pamiątkowej tablicy był Zarząd Koła im. gen. Stanisława Taczaka Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Jarocinie, a ufundowało ją Starostwo Powiatowe w
Jarocinie. Tablica została przytwierdzona na murze kościoła p.w. św. Marcina w Jarocinie.
Wydarzenie to zainaugurowało obchody "Roku ks. Ignacego Niedźwiedzińskego". Przypomnijmy, że
Gmina Jarocin ustanowiła rok 2012 właśnie imieniem księdza Niedźwiedzińskiego.

2011-12-28 | Stanisław Martuzalski pełni obowiązki burmistrza Jarocina
Dzisiaj Prezes Rady Ministrów RP Donald Tusk na wniosek
Piotra Florka, Wojewody Wielkopolskiego powierzył
sprawowanie funkcji p. o. Burmistrza Jarocina
Stanisławowi Martuzalskiemu. - To duże wyzwanie jakie
Premier Tusk stawia przede mną. Wiem, że nie zawiodę i
wszystkie obowiązki wynikające z tej funkcji wypełnię w
interesie mieszkańców Jarocina. Musimy uspokoić
atmosferę i dążyć do sprawnego przeprowadzenia
wyborów burmistrza. Odbudowanie zaufania
mieszkańców miasta i gminy do władz naszej wspólnoty
samorządowej jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, że w
mieście należy przywrócić rządy oparte na poszanowaniu

prawa i porządku. Podstawą dobrych relacji musi być zaufanie i pewność, że nawet najlepsza
władza działa w imieniu mieszkańców dla naszego wspólnego dobra. Swoje obowiązki rozpocznę od
konsultacji ze skarbnikiem gminy w sprawie budżetu miasta i gminy Jarocin. Należy w nim
uwzględnić założenia do budżetu państwa oraz zastanowić się nad celowością zaproponowanych w
projekcie budżetu miasta rozwiązań. Budżet Jarocina jest mocno zadłużony. Nie wróży to dobrze na
przyszłość! Musimy przejrzeć już na tym etapie dochody miasta i jego wydatki. Nie będzie to łatwe
zadanie. Następnie zaproszę na spotkanie kierowników poszczególnych wydziałów Urzędu
Miejskiego w Jarocinie, którzy mam nadzieję, poinformują mnie o bieżącym stanie spraw i zadań na
2012 rok - powiedział Stanisław Martuzalski na zwołanej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej w
Urzędzie Miejskim.

2011-12-21 | Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia obchodzić będziemy 93. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości z tej okazji
odbędą się w Jarocinie oraz Mieszkowie - rodzinnej
miejscowości gen. Stanisława Taczaka, pierwszego
dowódcy Powstania.
Uroczystości rozpoczną się we wtorkowy, poświąteczny
poranek na terenie 16. jarocińskiego batalionu remontu
lotnisk, gdzie o godz. 8.00 odbędzie się apel pamięci i
oddana zostanie salwa honorowa. O godz. 11.00 władze
samorządowe w asyście służb mundurowych, związków
kombatanckich oraz harcerzy złożą wieńce w miejscach
pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Kwiaty zostaną złożone przy pomniku przed
magistratem, po czym delegacje udadzą się na cmentarz parafialny pod pomnik Powstańców
Wielkopolskich.
Po uroczystościach w Jarocinie, obchody przeniosą się do Mieszkowa. Na tamtejszym cmentarzu, w
samo południe, odsłonięta i poświęcona zostanie tablica w miejscu pochówku Balbiny Taczak z d.
Warasieckiej i Andrzeja Taczaka. Odnalezienie i odnowienie miejsca pochówku rodziców generała
Stanisława Taczaka, było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu działającej od roku Grupy
Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich z Mieszkowa.
Ok. godz. 12.30 kwiaty zostaną złożone także pod pomnikiem generała Stanisława Taczaka.
Następnie uczestnicy przejdą pod zabytkowy dworek, gdzie Grupa Rekonstrukcyjna zamierza
utworzyć muzeum Powstania Wielkopolskiego. Przy budynku nastąpi odsłonięcie odnowionej tablicy
upamiętniającej bohaterów Powstania oraz miejsce narodzin Stanisława Taczaka.
O godz. 17.00 w Mieszkowie i Jarocinie na minutę zostaną włączone syreny alarmowe
upamiętniające godzinę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wieczorem o godz. 20.00 w Jarocinie
przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (na odcinku pomiędzy rondem a Intermarche) odpalone
zostaną 93 race. W ten sposób 93. rocznicę wybuchu Powstania uczcić chcą członkowie Fan Clubu
Lecha Poznań w Jarocinie. Miejscowi fani Lecha, wzorem lat ubiegłym, zapalą także znicze we
wszystkich miejscach pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim na terenie Jarocina.
O rocznicy tego niezwykle ważnego wydarzenia, które przed 93 laty zadecydowało o włączeniu
naszego regionu do Polski, przypominać będą także ulice udekorowane flagami narodowymi i
powstańczymi. Niech zawisną one także przy naszych domach.

2011-12-20 | Jarocin liderem wśród liderów
Jarocin po raz trzeci został zwycięzcą ogólnopolskiego
konkursu Samorządowy Lider Zarządzania. Tegoroczną
nagrodę gmina odebrała za projekt "Kreatywna szkoł@".
Jednocześnie Związek Miast Polskich uhonorował Jarocin
nadprogramową nagrodą specjalną i tytułem "Lidera
wśród liderów" za całokształt działań w dziedzinie usług
społecznych.
W tym roku dziedzinami konkursowymi Samorządowego
Lidera Zarządzania były usługi społeczne w kategoriach:
pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i oświata. Do
organizatora konkursu - Związku Miast Polskich wpłynęły 93 projekty z całej Polski. Jarocin zgłosił dwa. W dziedzinie oświata jest to realizowany od
września ubiegłego roku projekt "Jarocin - kreatywna szkoł@", polegający na wyposażeniu
wszystkich szkół z terenu gminy w mobilne pracownie komputerowe. Z zakresu kultury zgłoszono
projekt "Biblioteka - Centrum Aktywności Społecznej".
Obydwa jarocińskie projekty zakwalifikowały się do ścisłego finału, jednak rozstrzygnięcie konkursu
było ogromnym zaskoczeniem dla przedstawicieli Jarocina, którzy 19 grudnia stawili się w siedzibie
Senatu RP, aby wziąć udział w konkursowej gali. Zaskoczyło nie tyle pierwsze miejsce przyznane za
projekt "Jarocin - Kreatywna Szkoła@", co nagroda "nadprogramowa": tytuł "Lidera wśród liderów"
przyznana za całokształt działań w dziedzinie usług społecznych, czyli w oświacie, kulturze i
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Jarocin w ciągu kilku kolejnych edycji konkursu zgłaszał ciekawe projekty, przedstawiające
nowatorskie rozwiązania w wielu dziedzinach. Przyznając Jarocinowi tę nadprogramową nagrodę,
chcieliśmy docenić po pierwsze konsekwencję w nowoczesnym organizowaniu miasta, a po drugie
odwagę w zmierzaniu się różnym przeciwnościom, przede wszystkim odwagę w interpretacji prawa
i przeciwstawianiu się skostniałym poglądom. - podkreśla Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast
Polskich.
- O ile za projekt "Kreatywna Szkoł@" mogliśmy spodziewać się wygranej, bo jest on wyjątkowy na
skalę kraju, o tyle nagroda za całokształt działalności gminy Jarocin w dziedzinie kultury, oświaty i
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest totalnym zaskoczeniem i pięknym
podsumowaniem dotychczasowej pracy jarocińskiego samorządu. To tak jakby dostać Oskara za
całokształt twórczości filmowej - podkreśla Robert Kaźmierczak, przewodniczący Rady Miejskiej w
Jarocinie, inicjator projektu "Kreatywna Szkoł@". Jako wiceburmistrz Jarocina przez 8 lat był także
odpowiedzialny za gminną politykę społeczną.
Tegoroczne zwycięstwo Jarocina w konkursie było trzecim z rzędu. W roku 2009 w dziedzinie
oświata wygrał jarociński projekt "Od oświaty biurokratów, do oświaty obywateli". W zeszłym roku
gmina została doceniona w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi za projekt "Jarocin
- gmina obywateli".
Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania jest organizowany cyklicznie od 2007 roku. Tegoroczna
edycja została zorganizowana w ramach realizacji przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze
Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem
w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)" dofinansowanego z programu
2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej.

2011-12-19 | Rada apeluje o niezależnego komisarza
Rada Miejska w Jarocinie przyjęła apel, w którym zwraca się do Premiera o wyznaczenie do
pełnienia obowiązków burmistrza Jarocina osoby nie związanej z lokalną sceną polityczną,
posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie oraz nie ubiegającej się o funkcję burmistrza
Jarocina w nadchodzących wyborach. Apel przyjęty został w poniedziałkowy poranek, 19 grudnia.
Przypomnijmy, że 6 dni wcześniej, 13 grudnia wieczorem, Adam Pawlicki zrezygnował z funkcji
burmistrza Jarocina. Uczynił to "w proteście przeciwko wykorzystywaniu organów państwa do
realizacji partykularnych interesów grupy chcącej przejąć władzę w gminie Jarocin". Jego mandat
14 grudnia ostatecznie wygasił Naczelny Sąd Administracyjny (sprawa w NSA znalazła się w skutek
odwołania od zarządzenia wojewody wygaszającego mandat burmistrza Jarocina).
Od tego czasu fotel burmistrza w jarocińskim magistracie jest pusty. W tej sytuacji prezes Rady
Ministrów powinien wyznaczyć osobę, która do czasu wyboru nowego burmistrza, pełnić będzie
obowiązki włodarza gminy. Zdaniem wnioskodawców apelu (grupy 8 radnych Ziemi Jarocińskiej) "w
tym szczególnym okresie dla gminy poprzedzającym zbliżające się wybory, obowiązki burmistrza
Jarocina powinna pełnić osoba, która nie jest zaangażowana w lokalne życie politycznie, nie jest
związana z żadnym ugrupowaniem politycznym, posiadająca właściwe przygotowanie merytoryczne
i wykształcenie. Uznajemy, że osoba pełniąca obowiązki burmistrza powinna być bezstronna, nie
powinna angażować się w kampanię wyborczą, ale sprawnie administrować gminą oraz
przygotować prawidłowy przebieg wyborów. Z doniesień medialnych dowiadujemy się, że w
przypadku Jarocina może być inaczej". Podjęty przez Radę Miejską apel, jej przewodniczący Robert
Kaźmierczak dostarczy do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra
Administracji i Cyfryzacji, Wojewody Wielkopolskiego oraz do parlamentarzystów z okręgów
wyborczych obejmujących gminę Jarocin.

2011-12-15 | Uczcimy pamięć ks. Niedźwiedzińskiego
Rok 2012 został ustanowiony "Rokiem ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego".
Tak zdecydowała Rada Miejska, która uchwałę w tej sprawie przyjęła na
ostatniej sesji 13 grudnia. - W przyszłym roku mija 95. rocznica instalacji
ks. Niedźwiedzińskiego na tutejsze probostwo oraz 110. rocznica
przyjęcia święceń kapłańskich. Będzie to zatem doskonała okazja do
pielęgnowania lokalnej tożsamości historycznej, a także uhonorowania
zasług księdza - zauważa Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie, który wyszedł z
inicjatywą takiej formy uczczenia pamięci proboszcza jarocińskiej parafii.
Pierwszym wydarzeniem, wpisującym się w obchody "Roku ks. Ignacego
Niedźwiedzińskego", będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej z
medalionem na murze kościoła św. Marcina, które odbędzie się już 28
grudnia. Tablica będzie upamiętniała 93. rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918/19 oraz 70. rocznicę śmierci ks. Ignacego
Niedźwiedzińskiego. Na grobie księdza zostanie zamontowany także
Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
Kalendarz obchodów "Roku ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego" ma powstać do końca marca. Do
organizacji wydarzeń w jego ramach, tak jak w przypadku kończącego się Roku Radolińskich,
gmina Jarocin zaprasza wszystkich mieszkańców, szkoły, instytucje kulturalne czy stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia, które uświetnią obchody, mogą być różne. Ważne, żeby były związane
tematycznie z osobą księdza Niedźwiedzińskiego. Pomysły można konsultować i zgłaszać do
Kancelarii Burmistrza (pokój nr 39 w Urzędzie Miejskim, tel. 62 749-95-08 lub office@jarocin.pl).
Wszystkie przedsięwzięcia, które znajdą się w kalendarzu obchodów mogą liczyć na objęcie
patronatem Burmistrza Jarocina, promocję w lokalnych mediach, na stronie www.jarocin.pl oraz na

plakatach.
Ks. Ignacy Niedźwiedziński (1875-1941) w 1917 roku ustanowiony został proboszczem przy parafii
św. Marcina w Jarocinie. Jego praca nie ograniczała się jednak tylko do posługi duszpasterskiej. Od
samego początku ks. Niedźwiedziński włączył się w nurt życia narodowego oraz społecznokulturalnego miasta. Mocno zaangażował się w akcję konspiracyjną, która przygotowywała udział
Jarocina w Powstaniu Wielkopolskim. Udzielał się w miejscowych stowarzyszeniach, organizacjach
oraz instytucjach spółdzielczych. Przyczynił się do wybudowania budynku kościoła parafii p.w.
Chrystusa Króla w Jarocinie. Cieszył się dużym autorytetem wśród parafian. W uznaniu jego zasług
władze Jarocina nadały mu w 1927 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Ks. Niedźwiedziński
został aresztowany przez Niemców w październiku 1941 r. Osadzono go w Forcie VII w Poznaniu.
Zmarł w szpitalu więziennym w Bojanowie. Świadectwem olbrzymiego przywiązania parafian do
księdza było sprowadzenie po wojnie jego zwłok do Jarocina i uroczyste pochowanie na
miejscowym cmentarzu.
Foto za: www.chrystuskrol.org.pl

2011-12-14 | Boisko w Golinie otwarte
W poniedziałkowe południe 12 grudnia przecięta została wstęga przy nowo wybudowanym boisku
przy szkole podstawowej w Golinie. Na inwestycję wartą 178 tys. gmina pozyskała 40 tys. zł
unijnego wsparcia.

Nowy obiekt to boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Wykonawca prac, firma MARDO z
Puszczykowa, utwardziła także teren wokół boiska. Roboty zakończyły się w połowie listopada i
choć trwały dwa miesiące, szkolna społeczność czekała na boisko znacznie dłużej. Pierwsze
postępowanie przetargowe wygrała firma Speed Sport z Warszawy, jednak do wykonania prac nie
przystąpiła. Po bezskutecznym upływie terminu realizacji inwestycji, gmina zdecydowała o
odstąpieniu od umowy z tą firmą i wybraniu innego wykonawcy. Koszt inwestycji to prawie 178 tys.
zł. Budowa dofinansowana została kwotą 40 tys. złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. W imieniu gminy Jarocin o środki zewnętrzne aplikował Jarociński Fundusz
Poręczeń Kredytowych.
Organizatorami otwarcia boiska była Szkoła Podstawowa w Golinie, przy której obiekt się znajduje.
Uroczystość była okazją do rozegrania inauguracyjnego meczu oraz do skosztowania tortu oczywiście w kształcie boiska. Wstęgę przecinali burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, starosta
jarociński Mikołaj Szymczak oraz Bożena Kubacka, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych.

2011-12-14 | Adam Pawlicki zrezygnował z funkcji burmistrza
13 grudnia wieczorem o godz. 20.30 Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki złożył na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie Roberta Kaźmierczaka rezygnację z zajmowanej
funkcji. Wcześniej podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz przedstawił sprawozdanie z 9 lat swoich
rządów. Jego wystąpienie zostało nagrodzone przez większość radnych oraz sołtysów,
przewodniczących zarządów osiedli i gości owacją na stojąco. W rezygnacji Burmistrz Jarocina
napisał: "W proteście przeciwko wykorzystywaniu organów państwa do realizacji partykularnych
interesów grupy chcącej przejąć władzę w gminie Jarocin, w dniu dzisiejszym , 13 grudnia 2011
roku, składam rezygnację z funkcji Burmistrza Jarocina. Ustrój się zmienił, ale stare metody
działania pozostały".

2011-12-08 | 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Od rana we wtorek 13 grudnia na jarocińskim rynku będzie można spotkać funkcjonariuszy ZOMO
oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, ogrzewających się przy koksownikach w sąsiedztwie
transportera opancerzonego SKOT. Słup ogłoszeniowy zostanie wyklejony reprintami dekretu o
wprowadzeniu stanu wojennego, odezwą PZPR, SD i ZSL do mieszkańców województwa
wielkopolskiego, afiszami informującymi o sprzedaży rajstop i pończoch w sklepach WPHW i GS na
terenie gminy oraz o reglamentacji sprzedaży masła i tłuszczy roślinnych. Będzie można posłuchać
również pieśni bardów "Solidarności" Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego oraz
piosenek rockowych, wykonywanych w czasie stanu wojennego i po jego zniesieniu na jarocińskim
festiwalu. Na dużym ekranie będzie pojawiał się gen. Wojciech Jaruzelski z pamiętną przemową,
rozpoczynającą się od słów "Obywatelki i obywatele!".
Obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Jarocinie organizuje Muzeum Regionalne w
Jarocinie we współpracy z Jarocińskim Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Jarocinie, Zespołem Szkół Ogólnokształcącym w Jarocinie przy wsparciu firm Stal-Mar, Dro-Bud
S.A. oraz PA-KO z Witaszyczek, zajmującej się sprzedażą sprzętu militarnego
(www.sprzetmilitarny.pl). Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego odprawiona zostanie we
wtorek 13 grudnia o godz. 18.30 w kościele pw. św. Marcina. O godzinie 10.00 delegacje władz
samorządowych złożą kwiaty pod pomnikiem "Solidarności" przy ul. Ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego.

2011-12-07 | Wizyty jarociniaków w Schlüchtern
Cztery grupy jarociniaków gościły w ostatnim czasie w Schlüchtern. Z wizytą do naszego miasta
partnerskiego w Niemczech udali się strażacy z jednostek OSP, przedsiębiorcy, uczniowie z Zespołu
Szkół Społecznych oraz członkowie Stowarzyszenia Jarocin XXI. 27 października do Schlüchtern
wyjechała grupa uczniów ze Społecznego Gimnazjum, która wspólnie z zaprzyjaźnioną szkołą
Gimnazjum Ulrich von Hutten realizowała kilkudniowy projekt "Nauka języka poprzez rywalizację
sportową". Młodzież rozegrała m.in. turniej piłki siatkowej, świętując w ten sposób 100. rocznicę
powstania klubu sportowego w Schlüchtern. Nie zabrakło też spotkań integracyjnych i dyskusji na
tematy bliskie młodym Polakom i Niemcom: tolerancji, form spędzania wolnego czasu i życia
szkolnego. Projekt dofinansowała gmina Jarocin dotacją w wysokości 1720 zł.

Na początku listopada z wizytą do Schlüchtern udała się także grupa strażaków. Delegację tworzyli
przedstawiciele kilku jednostek OSP z terenu gminy Jarocin. Współpraca pomiędzy strażakami z
Jarocina i Schlüchtern od lat jest bardzo aktywna i polega głównie na wymianie doświadczeń czy
wspólnych projektach ćwiczeniowych. Jarocińskie jednostki OSP dzięki współpracy z niemieckim
partnerem zyskały też sporo sprzętu, w tym kilka używanych samochodów. W listopadzie w
Schlüchtern organizowany jest doroczny jarmark KALTER MARKT. Co roku okazję do
zaprezentowania swoich wyrobów wykorzystuje nasz rodzimy producent czapek, firma JAMIKS.
Produkty JAMIKS-u są już w Schlüchtern znane, a kram z czapeczkami rodem z Jarocina cieszy się
ogromnym powodzeniem. Od 7 lat podczas Kalter Markt promowane są również regionalne
produkty branży spożywczej. Stoisko organizuje przedsiębiorca Mariusz Kaźmierczak, który
przyznaje, że największą popularnością cieszy się polski bigos i słodycze.

Od 11 do 13 listopada w Schlüchtern przebywali przedstawiciele Stowarzyszenia Jarocin XXI, które
od lat współpracuje z niemieckimi partnerami na niwie kulturalnej. Wizyta była okazją do
omówienia szczegółów polsko-niemieckich warsztatów plastycznych i teatralnych planowanych w
przyszłym roku. Ponadto członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w kiermaszu sztuki - Markt der
Kunsthandwerker - zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną organizację Kulturwerk 2010. Podczas
kiermaszu na sprzedaż wystawiono obrazy - efekt pracy uczestników warsztatów plastycznych
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Jarocin XXI. Na obrazach można odnaleźć znajome zakątki
miasta, ale także martwą naturę i abstrakcję. Zebrane ze sprzedaży pieniądze zostaną
przeznaczonae na zorganizowanie gwiazdkowego spotkania dla dzieci, połączonego z projekcją
filmu i obdarowaniem słodkimi upominkami. Uczestnikami spotkania będą dzieci znajdujące się w
trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.

2011-12-03 | Komputer w szkole to nie gadżet
"Standardy, które wypracowuje Jarocin, powinny promieniować na całą Polskę", "Jarocin czy
Wrocław to rodzynki na mapie Polski. Tymczasem tak powinno być wszędzie", "Jarocin to
laboratorium nowych pomysłów i technologii." - tak eksperci podsumowują ogólnopolską
konferencję zorganizowaną w Jarocinie. Jej tematem był pionierski projekt edukacyjny "Kreatywna
szkoł@", który w jarocińskich placówkach przyniósł prawdziwą rewolucję.

Kreatywna szkoł@ - o co tu chodzi?
Na dwa dni do Jarocina zjechało kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk naukowych,
informatycznych, samorządowych i oświatowych z całej Polski. W centrum zainteresowania tak
licznego grona ekspertów znalazł się projekt "Kreatywna szkoł@", który gmina Jarocin od ponad
roku wdraża zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. W jego ramach wszystkie
szkoły podstawowe i gimnazja wyposażone zostały w mobilne pracownie komputerowe. Zarówno
sprzęt w postaci uczniowskich i nauczycielskich laptopów, jak i oprogramowanie, wykorzystywane
są nie tylko na lekcjach informatyki. Przy pomocy nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
uczniowie komponują muzykę, programują, rozwiązują matematyczne łamigłówki, czy uczą się
ortografii. Sprzęt okazuje się być pomocny nawet na lekcjach wychowania fizycznego! Nowością są
także e-sprawdziany - uczniowie wypełniają testy na swoich komputerach, a nadzorujący je laptop
nauczyciela pozwala na szybką weryfikację wyników.

Kreatywna szkoł@ - właściwie po co i za co?
Uczestnicy konferencji jarociński projekt poznali zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Konferencję otworzył wykład Roberta Kaźmierczaka, inicjatora przedsięwzięcia. Projekt zaczął
wdrażać jako zastępca burmistrza Jarocina, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej
w Jarocinie. Uczestnikom konferencji opowiedział o narodzinach pomysłu na Kreatywną Szkołę w
2010 roku. Jej głównymi motorami były zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby "podczas
zajęć każdy uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu", a także...
brak środków z budżetu państwa na realizację tych wytycznych. Gmina Jarocin w tym czasie była
po przekształceniach małych szkół w placówki niepubliczne, kończyła program termomodernizacji
budynków szkolnych i wyposażania szkół w sale gimnastyczne i boiska sportowe. - To był
odpowiedni moment, by zainwestować nie tylko w mury, ale także w nowoczesne technologie wyjaśniał Robert Kaźmierczak.
Targi Edukacyjne w Poznaniu w lutym 2010 roku, gdzie firma Intel Technology Poland prezentowała
mobilne pracownie komputerowe, przyniosły pomysł na rozwiązania technologiczne dla jarocińskiej
oświaty. Rozwiązaniem finansowym był tzw. leasing operacyjny - przy jego pomocy gmina Jarocin
mogła szybko (tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/11) wyposażyć szkoły w pracownie,
nie mając na ten cel zaplanowanej wówczas ani złotówki. Fakt, że gmina nie została właścicielem
sprzętu, ma duży plus - po trzech latach nie będzie musiała martwić się o utylizację przestarzałych
laptopów.
Kreatywna szkoł@ - czy przynosi efekty?
Andrzej Grzybowski, koordynator projektu, przedstawił badania dotyczące efektów wykorzystania
mobilnych pracowni komputerowych w jarocińskich szkołach. Choć były one przeprowadzone na
razie tylko raz (po zakończeniu pierwszego roku funkcjonowania projektu), można z nich
wywnioskować, że znakomita większość szkół, które korzystały optymalnie z powierzonego sprzętu
(granicą "optymalności" było 50 dni w roku), osiągnęły lepsze wyniki w sprawdzianach
szóstoklasistów. Wszystkie szkoły, które korzystały z komputerów przez mniej niż 50 dni, uzyskały
w roku szkolnym 2010/11 wyniki gorsze w stosunku do roku ubiegłego. Badania będą
kontynuowane.
O nowinkach technologicznych i końcu epoki kredy
Pierwszy dzień konferencji uzupełnił wykład Tomasza Hodakowskiego, dyrektora Intel Technology
Poznań, na temat roli szkoły w społeczeństwie informacyjnym oraz prezentacje partnerów
technologicznych. O tym, że nastąpił koniec epoki kredy przekonywała także Aleksandra Pezda z

Gazety Wyborczej, ekspertka akcji "Szkoła z klasą 2.0", promując jednocześnie swoją książkę na
ten temat. Maciej Borowiecki z warszawskiego Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów zwrócił uwagę na dużą rolę przygotowania nauczycieli do realizacji projektów
technologicznych w edukacji.

Kreatywna szkoł@ w praktyce - czyli lekcje pokazowe
Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć wykorzystanie mobilnych pracowni
komputerowych w praktyce. Zajęcia pokazowe zostały zorganizowane na lekcjach różnych
przedmiotów w szkołach z terenu gminy Jarocin. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie
zaprezentowała użycie laptopów na lekcjach języka angielskiego i matematyki, a uczniowie Zespołu
Szkół nr 5 na lekcji informatyki zaprosili gości do wspólnego projektowania wieży w programie
Balti. Jarocińskie Gimnazjum nr 1 udowodniło, że laptopy można wykorzystać nawet na lekcji
wychowania fizycznego - tam nauczyciel nagrywa ćwiczenia, a potem wspólnie z uczniami analizuje
jego poprawność. Wizytacje odbyły się także w trzech niepublicznych szkołach na wsiach:
Bachorzewie, Łuszczanowie i Potarzycy. W tej ostatniej uczniowie pokazali jak komputery mogą
pomagać w lekcjach muzyki, ucząc np. komponowania.
Ocena projektu przez uczestników konferencji
Po lekcjach pokazowych, już po powrocie na miejsce konferencji, czyli hotelu Jarota, odbyła się
dyskusja podsumowująca wizyty w szkołach. Miała ona na celu wychwycenie przez uczestników
plusów i minusów zastosowania w jarocińskich szkołach mobilnych pracowni komputerowych. Do
tych pierwszych z pewnością należały: szybkość uzyskiwania wyników w e-sprawdzianach,
motywacja uczniów do nauki, zwiększenie koncentracji dziecka, także tych dzieci z orzeczonym
ADHD, dobre przygotowanie uczniów do przyszłego życia zawodowego i funkcjonowania w
społeczeństwie informacyjnym. Wśród minusów wymieniano przede wszystkim niedociągnięcia
technologiczne, jak np. brak odpowiednich łączy internetowych, brak korelacji laptopów z tablicą
interaktywną i e-dziennikiem, czy też zbyt małe rozmiary laptopów jak dla gimnazjalistów.
- Dla nas celem tej konferencji było głównie spojrzenie na ten projekt z zewnątrz. - tłumaczył
później Robert Kaźmierczak. - Uważnie wsłuchiwałem się w analizę tego, co Państwo widzieliście w
poszczególnych szkołach. Bardzo miło słucha się pochwał, ale szczególnie mocno skupiłem się,
kiedy mówiono o wadach. Dzięki temu pozyskaliśmy cenną wiedzę, w jaki sposób ten projekt
powinniśmy dalej prowadzić.
Panel dyskusyjny - czyli jak jarociński projekt oceniają eksperci
Drugiego dnia konferencji odbył się także panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: prof. Maciej
Sysło z Uniwersytetu Wrocławskiego (zajmujący się m.in. zastosowaniem nowych technologii w
procesie edukacji), dr. hab. Jerzy Olszewski prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu (ekspert w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego), Magdalena Kaszulanis - rzecznik
prasowy Związku Nauczycielstwa Polskiego, Tomasz Hodakowski - dyrektor Intel Technology
Poznań, Adam Minkowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego oraz Robert
Kaźmierczak. Moderatorem panelu była Alekandra Pezda z Gazety Wyborczej, która rozpoczęła
dyskusję przyznaniem się do pewnego błędu. - Na początku, kiedy Robert Kaźmierczak zadzwonił
do mnie z informacją, że Jarocin będzie wyposażał szkoły w mobilne pracownie komputerowe,
zlekceważyłam ten telefon. Pomyślałam, że to zwykle gadżeciarstwo. Dzisiaj na temat tego
projektu mam zupełnie inne zdanie. Jarocin to laboratorium nowych pomysłów i technologii. przyznała autorka książki "Koniec epoki kredy".

Równie pozytywnie podsumowali jarociński projekt pozostali uczestnicy panelu. - Jarocin czy
Wrocław to rodzynki na mapie Polski. Tymczasem tak powinno być wszędzie - podkreślał prof.
Maciej Sysło. - Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze są inicjatywy oddolne. I to co
robią władze Jarocina powinno być powielane w innych obszarach Polski. Ja za bardzo nie wierzę w
nowe ministerstwo cyfryzacji, że ono załatwi za nas sprawy, jeśli my sami nie weźmiemy tego we
własne ręce. Jako dowód proszę zobaczyć, co władze zrobiły w Jarocinie: nie tylko Kreatywna
Szkoł@, ale także wspaniała starówka, Jarocin Festiwal i inne ciekawe inicjatywy. Standardy, które
wypracowuje Jarocin, powinny promieniować na całą Polskę - apelował prof. Jerzy Olszewski. O
tym jednak, że władze samorządowe nie zostaną same i że będzie systemowe wsparcie dla tego
typu projektów, zapewniła Magdalena Kaszulanis ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Za politykę oświatową, szczególnie w stosunku do małych szkół niepublicznych, chwaliła władze
Jarocina także Ewa Lubczyńska z Federacji Inicjatyw Oświatowych, organizacji, która - wspólnie z
partnerami - realizuje projekt "Z małej szkoły w wielki świat". - Nasza Federacja wspiera małe,
wiejskie szkoły, które są zamykane przez samorządy gminne i które przechodzą pod opiekę
stowarzyszeń zakładanych przez rodziców. Są to przeważnie szkoły bardzo biedne, nie wspierane
przez system edukacji państwowej, odepchnięte przez samorządy. - wyjaśniała Ewa Lubczyńska. Polityka gminy Jarocin w sprawie prowadzenia szkół przez stowarzyszenia jest polityką modelową,
którą chcemy promować. Jest to przypadek samorządu gminnego, który nie walczy ze
stowarzyszeniami, a wspiera szkołę remontując budynki czy wyposażając w sprzęt komputerowy.
W imieniu wszystkich szkół stowarzyszeniowych w Polsce, a jest ich niemało, bardzo dziękuję
władzom gminy Jarocin, która nie walczy, a wpiera. - zakończyła swoje wystąpienie koordynatorka
projektu "Z małej szkoły w wielki świat", realizowanego także aż w sześciu szkołach na terenie
gminy Jarocin.
Konferencja "Kreatywna szkoł@ - od nowoczesnej edukacji do społeczeństwa informacyjnego"
odbyła się 1 i 2 grudnia w Hotelu Jarota w Jarocinie. Jej organizatorem była Gmina Jarocin we
współpracy z firmą INTEL. Patronat honorowy nad konferencją objął Związek Miast Polskich.

2011-12-02 | Zdjęcia do dokumentu o Jarocinie
W piątek, 9 grudnia ekipa filmowa, pracująca nad pełnometrażowym dokumentem o festiwalu w
Jarocinie "Podróż w czasie", będzie realizować zdjęcia inscenizowane z udziałem chóru im. K.T.
Barwickiego. Nagranie odbędzie się w kościele p.w. św. Marcina w Jarocinie. Artyści wykonają
piosenkę "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena oraz "Odę do radości" Fryderyka Schillera w
przekładzie K.I. Gałczyńskiego. Reżyser zaprasza wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem
mieszkańców Jarocina. Występ chóru będzie rejestrowany i być może zarówno ujęcia chórzystów,
jak i publiczności znajdą się w ostatecznej wersji filmu "Podróż w czasie". Producent planuje
zaprosić do współpracy także wykonawców znanych z festiwalowej sceny Jarocina, z którymi nagra
studyjną wersję obu utworów. W rezultacie powstanie międzypokoleniowy teledysk, kończący
historię opowiedzianą przez reżysera - Andrzeja Wolfa, idealnie podsumowujący charakter i klimat

filmu.
Twórcy dokumentu nie bez powodu wybrali właśnie chór im. K.T. Barwickiego do realizacji tego
przedsięwzięcia. Tak jak festiwal, chór jarocińskie korzenie i swoją historię. W tym roku 57osobowy zespół obchodził 120-lecie działalności i tym samym jest najstarszym, nieprzerwanie
działającym chórem na terenie powiatu jarocińskiego. Chór śpiewa a capella utwory muzyki dawnej
i współczesnej, partie z oper, utwory patriotyczne i pieśni ludowe. Członkowie chóru chętnie
włączają się w organizację i uczestnictwo w ciekawych projektach. Właśnie taką niezwykłą
przygodą jest dla nich nagranie teledysku do filmu "Podróż w czasie".
Reżyser Andrzej Wolf wykorzystuje w "Podróży w czasie" nigdzie dotychczas nie publikowane
materiały z festiwalu z Jarocina 1987, będącymi zapisem czasu przeszłego, ówczesnej
świadomości. To nie tylko stan świadomości artystów, ale też zwykłych ludzi, zarówno uczestników
festiwalu, jak i mieszkańców Jarocina. To filmowy obraz społecznej tęsknoty za osobistą wolnością,
ale też marzeń o wolnej Polsce, o "innej" Polsce. W obrazie filmowym zawarty jest swoisty element
diagnozy społecznej tamtej rzeczywistości, u progu ważnych przemian politycznych i społecznogospodarczych.
W dokumencie reżyser wraca do uczestników festiwalu, rozpoznanych w materiałach i konfrontuje
ich ówczesne widzenie siebie i świata z dniem dzisiejszym. Co w ich życiu zmieniło się przez ćwierć
wieku? Jak ścierały się ich ideały, jak zrealizowały marzenia? Producentem "Podróży w czasie" jest
Wolfilm. Premiera dokumentu Andrzeja Wolfa odbędzie się prawdopodobnie podczas festiwalu
Jarocin 2012.

2011-12-01 | Serial z młodymi jarociniakami w TVP
W niedzielę 4 grudnia w TVP2 zostanie pokazany
pierwszy odcinek serialu "Głęboka woda" w reżyserii
Magdaleny Łazarkiewicz. W jednym z odcinków
zobaczymy jarocińskich uczniów, uczestników projektu
edukacyjnego stowarzyszenia JAROCIN XXI - Akademia
Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza.
"Głęboka woda" opowiada o grupie osób pracujących w
ośrodku pomocy społecznej i o ich podopiecznych - ludzi,
którym los poplątał życiowe drogi. Pracownicy ośrodka
codziennie mają do rozwiązania inne problemy. Głównym
bohaterem jest Wiktor Okulicki (w tej roli Marcin
Dorociński), świeżo mianowany dyrektor ośrodka - człowiek czynów, nie słów. W jego opinii
pracownik opieki społecznej jest skrzyżowaniem Matki Teresy i Spidermana. To stwierdzenie okaże
się wyjątkowo trafne. Wiktora wspiera wrażliwa i zaangażowana w pomaganie innym Mika (grana
przez Katarzynę Maciąg) oraz inni pracownicy ośrodka: Małgosia (Agnieszka Podsiadlik), Alina
(Marta Klubowicz), Kalina (Gabriela Muskała), Grażyna (Julia Kijowska) oraz ustępująca dyrektor
placówki Krystyna (Teresa Budzisz-Krzyżanowska). Są też i tacy jak Jerzy (Piotr Nowak), który
trzyma się sztywno przepisów, a jego zaangażowanie kończy się po ośmiu godzinach pracy.
Akcja każdego z 13 odcinków skupia się na jednej sprawie, konkretnym dramacie i jego bohaterze,
któremu zespół Wiktora stara się pomóc. Bohaterowie serialu są wrażliwi na los słabszych,
potrzebujących, samotnych i porzuconych. Nie są przy tym pozbawieni wad i słabości, zmagają się
z własnymi problemami.
W czerwcu grupa uczniów ze szkół w Jarocinie, Golinie, Klęce, Kotlinie i Woli Książęcej spędziła cały
dzień na planie "Głębokiej wody" we Wrocławiu. Poznawali pracę ekipy filmowej, rozmawiali z
reżyserkami Magdaleną Łazarkiewicz i Kasią Adamik, a także z aktorami Marcinem Dorocińskim i

Bartłomiejem Topą, którym towarzyszyli przy kręceniu kilku scen. Młodzi uczestnicy projektu
stowarzyszenia JAROCIN XXI - Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkieiwcza zostali zaangażowani na
planie filmowym w charakterze statystów. Efekt ich współpracy z reżyserkami oraz z Marcinem
Dorocińskim i Bartłomiejem Topą będziemy mogli zobaczyć w trzecim odcinku serialu, który
zostanie wyemitowany w TVP 2 prawdopodobnie 18 grudnia.
Zobacz również: zwiastun filmu [URL].

