Stanisław Czajka

ROLNIK JAN (1940-2011)

Urodził się 16 września 1940 r. w Babkowicach (gm. Pępowo). W 1960 roku, z dyplomem
nauczyciela, ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Lesznie, a 16 sierpnia podjął pracę nauczyciela-wychowawcy w Szkole Podstawowej w Czarnikowie k. Myśliborza. Tego samego roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Zamościu i Poznaniu. Po jej zakończeniu
powrócił w rodzinne strony, by l września 1962 roku rozpocząć pracę nauczyciela w Szkole Podstawowej nr l w Gostyniu.
Pracując, ukończył zaocznie Studium Nauczycielskie w Poznaniu na kierunku wychowanie
muzyczne. Wybór tej specjalności nie był przypadkowy, bowiem był niezwykle utalentowany muzycznie. Grał znakomicie na swych ulubionych „skrzypeczkach" i pięknie śpiewał. W okresie pracy
pedagogicznej w SP 1 dał się poznać wśród uczniów i nauczycieli jako bardzo aktywny człowiek,
o niezwykłej sile twórczej, promieniujący energią, świeżymi pomysłami, odważnie kreślący plany na
przyszłość. Wywierał na swych uczniach i współpracownikach niepowtarzalne znamię wrażliwości,
dobroci, miłości do kultury ojczystej, odpowiedzialności i szczerości.
Był współorganizatorem niezliczonych programów artystycznych z udziałem prowadzonego
przez siebie chóru szkolnego i orkiestry. Organizował występy artystyczne, także dla środowiska
gostyńskiego. Próbował swych sił jako kompozytor. Jest autorem m.in. melodii do hymnów SP 1
i SP w Daleszynie. Przez pewien czas uczył wychowania muzycznego również w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu i nieistniejącej już Szkole Podstawowej nr 4.
Bardzo przeżył śmierć swej ukochanej żony Janiny, która odeszła w kwietniu 1989 roku. Poznał ją jeszcze w czasach liceum. Doskonale sprawdził się jako troskliwy rodzic wychowujący samotnie czworo swych dzieci.
Drugą jego pasją, oprócz nauczycielstwa, było harcerstwo. Związał się z nim w 1972 roku,
kiedy zaczął pełnić funkcję drużynowego w szczepie ,,Żółta Jedynka" w SP 1. Zuchom i harcerzom
poświęcał także swój wolny czas w trakcie ferii i wakacji szkolnych. Wyjeżdżał z nimi na biwaki,
kolonie i obozy. Przy ogniskach i kominkach rozbrzmiewały pamiętane do dziś melodyjne piosenki
harcerskie ze śpiewnika harcmistrza Jana. Ponadto był członkiem władz Hufca ZHP. W latach 197679 był komendantem Hufca Harcerskiego w Gostyniu, ale wciąż utrzymywał kontakt ze „swoją"
szkołą.
Wspólnie z Franciszkiem Glurą spisał historię gostyńskiego harcerstwa, która ukazała się
w 1988 roku nakładem książkowym pod tytułem Harcerstwo Gostyńskie w latach 1915-1985 w służbie Ojczyźnie. Władze miasta nagrodziły autorów Laurem Gostynia.

Po okresie urlopowania na czas pracy w organizacjach społecznych, J. Rolnik powrócił do SP
l, w której pracował do momentu przejścia na emeryturę w 1991 roku. W dalszym ciągu angażował
się w działalność ZHP, udzielał się także w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Lidze Obrony Kraju
i Związku Nauczycielstwa Polskiego, którego przez pewien czas był prezesem. Zaangażował się
także w działalność samorządu terytorialnego – w latach 2000-2002 był radnym Rady Powiatu Gostyńskiego.
Po przejściu na emeryturę, J. Rolnik nadal był blisko dzieci i młodzieży. Do czasu kiedy zaczął chorować, pełnił obowiązki opiekuna uczniów na obozach szkolnych w gminie Gostyń Aktywna
i owocna praca zawodowa spotkała się z licznymi wyróżnieniami, nagrodami, odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi ZHP, odznaki ,,Zasłużony Działacz Kultury" i „Przyjaciel Dziecka" oraz nagrody Kuratora Oświaty, Inspektora Szkolnego i Dyrektora Szkoły.
Zmarł 4 sierpnia 2011 roku.

S. Czajka, Jan Rolnik (1940-2011), „Nowa Gazeta Gostyńska” 2011, nr 32, s. 9.

