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KoNTRolA  NIK

Kórnik znalazł się wśród 4 losowo wy-
branych gmin, w których sprawdzana jest  
poprawność wprowadzenia przepisów w za-
kresie funduszu sołeckiego. W urzędzie trwa 
audyt Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdza 
wydatki sołectw, ich zasadność i poprawność 
rozliczeń. Kontrola potrwa do końca lipca.

SPoTKANIE Z gośćmI 
Z BUdAPESZTU

W dniu 30 czerwca w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w ratuszu bnińskim, odbyło się spotka-
nie władz gminy; burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Macieja Marciniaka z delegacją radnych 
dzielnic węgierskiego Budapesztu. W trakcie 
spotkania włodarze Kórnika przedstawili gminę 
oraz specyfikę polskiego samorządu na podsta-
wie gminy Kórnik. Spotkanie było dobrą okazją 
do wymiany doświadczeń. Wzięli w nim udział 
między innymi inspiratorzy spotkania- działacze 
PiS: poseł Witold Czarnecki, Przemysław Alek-
sandrowicz, przewodniczący klubu radnych w 
Radzie Miasta Poznania Szymon Szynkowski 
vel Sęk oraz lokalni działacze.  

(RJ)

SoŁTYSI ZAPRoSIlI 
NA PodSUmowANIE

Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Wiel-
kopolski zaprosił w dniu 2 lipca wójtów i 
burmistrzów oraz przewodniczących rad 
na doroczne spotkanie podsumowujące 
współpracę z samorządami. Przy okazji 
świętowano 15 lecie stowarzyszenia. W 
spotkaniu wziął udział burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, członek zarządu wojewódzkiego 
Józef Bartkowiak oraz prezes kórnickiego 
koła Zbigniew Tomaszewski. 

SPoTKANIE w SPRAwIE BNINA

Tego samego dnia z inicjatywy Rady 
Miejskiej w Kórniku i kierowanej przez radną 
Irenę Kaczmarek grupy inicjatywnej, gościł 
w bnińskim ratuszu poseł Tadeusz Dziuba. 
Rozmowa dotyczyła działań na rzecz przy-
wrócenia praw miejskich Bninowi. Poseł prosił 
o przesłanie materiałów dotyczących sprawy 
i zadeklarował pomoc.

Przypomnijmy, ze na apel burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego w sprawie Bnina, 
skierowany do wszystkich wielkopolskich po-
słów odpowiedziało trzech: Maciej Banaszak, 
Tadeusz Dziuba, oraz Krystyna Łybacka.

ZgRomAdZENIE AKcjoNARIUSZY 
AqUANET

Akcjonariusze sp. Aquanet obradowali 
4 lipca. Dyskutowano na temat podziału 
środków inwestycyjnych na lata 2012-22. 
Na wniosek jednego z akcjonariuszy obrady 
przerwano i zadecydowano o ich wznowie-
niu 11 lipca. Przez ten czas przewidziano 
dyskusję na temat ewentualnych korekt w 
planach inwestycyjnych. 

Część gmin wskazywała na duże 
dysproporcje w podziale funduszy, a w 
kuluarach wskazywano między innymi, że 
do inwestycji w Gminie Kórnik spółka po-
deszła bardzo hojnie. Ostatecznie 11 lipca 
zatwierdzono plan inwestycyjny, a kórnickie 
inwestycje nie zostały zredukowane. Ukoń-
czenie kanalizacji w Kamionkach i Borówcu 
nadal planowane jest na rok 2015. W obu 
częściach zgromadzenia akcjonariuszy 
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski.

PodZIAŁ NA oKRęgI

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał  
się 11 lipca z dyrektorem poznańskiej 
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, 
panią Marią Trelą. Przedstawił on wstępny 
projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, 
który musi być uzgodniony z Komisarzem 
Krajowego Biura Wyborczego.

Ponieważ ilość zameldowanych na 
pobyt stały mieszkańców gminy przekro-
czyła 20 tys. (na koniec czerwca 2012 
roku wynosi dokładnie 20943 oraz 490 z 
zameldowaniem czasowym), w kolejnych 
wyborach samorządowych zagłosujemy 
na 21 radnych w 21 jednomandatowych 
okręgach. 

Projekt podziału na okręgi będzie 
przedmiotem obrad wrześniowej sesji rady 
miejskiej. 

(cd. na str 4)

SERdEcZNE żYcZENIA!
 W dniu 7 lipca burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z kierująca kórnickim Urzędem Stanu Cywilnego Katarzyna Obiegałką oraz radna 

Małgorzata Walkowiak odwiedzili niezwykłe jubilatki. Pani Anna Leśniewska z Kamionek skończyła 100 lat, a pani Prakseda Kania z 
Gądek świetowała 102 urodziny. Były życzenia, kwiaty, toasty i słodkości ... Drogie Panie! Zdrowia, szczęścia, pomyślności!

W 89. rocznicę urodzin Wisławy Szymbor-
skiej, czyli 2 lipca br. odsłonięto nową tablicę 
na domu, w którym urodziła się Poetka (ul. 
Prowent 4). Część oficjalną poprzedził spa-
cer z podzamcza, promenadą im. Wisławy 
Szymborskiej. Podczas tegoż spaceru grupa 
teatralna Legion przedstawiła pięcioczęściowy 
happening osnuty wokół wierszy i wypowiedzi 
Noblistki. Odsłonięcia tablicy dokonali: zastęp-
ca Starosty Poznańskiego Zygmunt Jerzewski, 
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Ma-
ciej Marciniak. Odczytano kilka słów, które do 
zgromadzonych skierował długoletni sekretarz 
Wisławy Szymborskiej, obecnie prezes funda-
cji jej imienia Michał Rusinek: „Pani Wisława 
Szymborska zawsze powtarzała, że pochodzi 
z Wielkopolski i że urodziła się w Kórniku. Było 
to dla niej miejsce specjalne - nie tylko ze 

względów sentymentalnych, ale ze względu 
na ludzi, z którymi czuła rodzaj łączności. 
Nigdy nie godziła się, by Jej imieniem nazwa-
no szkołę lub ulicę - uważała to za wysoce 
niestosowne. Powtarzała też jednak, że jest 
to niestosowne za życia. Teraz, smutne zrzą-
dzenie losu zwolniło nas z tego ograniczenia. 
Jako prezes powołanej przez Poetkę Fundacji 
Wisławy Szymborskiej jestem przekonany, że 
nie ma lepszego miejsca do Jej upamiętnie-
nia niż właśnie Jej rodzinny Kórnik. Dziękuję 
władzom miasta za tę szlachetną inicjatywę. 
Żałuję, że względy rodzinne nie pozwoliły mi 
wziąć udziału w uroczystościach. Obiecuję 
jednak, że przy najbliższej okazji przyjadę do 
Kórnika, by przespacerować się - zapewne nie 
bez wzruszenia - aleją Wisławy Szymborskiej”.

 W uroczystościach wzięli udział między 
innymi: Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik 

prof. Jerzy Fogel, Honorowy Obywatel Kórnika 
Kazimierz Bałęczny, dyrektor ID PAN w Kór-
niku prof. Jacek Oleksyn, zastępca dyrektora 
BK PAN Katarzyna Woźniak, prezes zarządu 
FZK Kazimierz Grzesiak, dyrektor WBP i CAK 
w Poznaniu Helena Bednarska, lokalni radni, 
dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji i 
spółek komunalnych oraz mieszkańcy Gminy 
Kórnik i goście.

Przy okazji zaprezentowano zdjęcia i do-
kumenty związane z rodziną Szymborskich, 
autorstwa między innymi Adama Podolaka 
i Wojciecha Zimniaka, przygotowane przez 
Kazimierza Krawiarza oraz pracowników 
Wydziału Promocji Gminy. Tablicę zaprojek-
tował i wykonał Piotr Mastalerz z Kórnickiego 
Ośrodka Kultury.

 
Łukasz Grzegorowski

W rocznicę urodzin noblistki

Anna Leśniewska wśród gości i członków rodziny. Prakseda Kania z braćmi, opiekunką i delegacją z urzędu. 

KóRNIK ZNów w cZoŁówcE 

Ogłoszono rozstrzygnięcia w kolejnej edy-
cji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. 
Kórnik znów okazał się najlepszy wśród gmin 
wiejsko-miejskich Wielkopolski. W skali kraju, 
pośród ponad 850 gmin miejsko wiejskich,  z 
wynikiem 57,69 punktów uplasowaliśmy się na 
miejscu 9. Zwyciężył Kołobrzeg (64,07) przed 
Ełkiem (62,11) i Dobrzycami (60,88). 

Kolejne gminy  z Wielkopolski sklasyfiko-
wane zostały: na miejscu 27 Krotoszyn, na 
miejscu 30 Nowy Tomyśl oraz na 41 Środa 
Wielkopolska. W pierwszej setce znalazły się 
także Pobiedziska (45 miejsce), Kępno (65), 
Gostyń (68), Buk (82), Kleczew (83) i Kostrzyn 
(96) i Miejska Górka (99).

Oceniano przede wszystkim sytuację 
finansową gmin, zarządzanie, dochody, wy-
datki, pozyskane środki unijne, stosunek zobo-
wiązań do dochodów, wydatki na organizacje 
pozarządowe, nakłady na gospodarkę miesz-

kaniową, wydatki na promocję, ilość nowych 
podmiotów gospodarczych. Co istotne naszą 
gminę bardzo wysoko sklasyfikowano także w 
rankingu dotyczącym innowacyjności. Razem 
z trzema innymi gminami sklasyfikowano nas 
na 4 miejscu w Polsce.

W rankingu gmin wiejskich zwyciężyła 
Stępnica, przed Słupskiem i Tarnowem Pod-
górnym. Wysoko były także wielkopolskie 
gminy: Suchy Las (7) i Przykona (9) oraz 
Komorniki (29). Wśród miast na prawach 
powiatu zwyciężył Gdańsk przed Poznaniem 
i Sopotem.  

Podczas uroczystej gali, którą 16 lipca 
zorganizowano w Warszawie wyróżnienia 
dla najlepszych gmin, w tym na ręce burmi-
strza Jerzego Lechnerowskiego Kórnikowi, 
wręczyła Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska w towarzystwie byłego 
przewodiczącego parlamentu europejskiego 
Jerzego Buzka i Tomasza Wróblewskiego, 
redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
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W czerwcu 2012 roku Straż Miejska 
interweniowała 218 razy. Przyjęto 58 róż-
nego rodzaju zgłoszeń. Między innymi 12 
czerwca patrol SM interweniował w związku 
ze zgłoszeniem dotyczącym nagiego męż-
czyzny biegającego w okolicach zajazdu 
„ Marzymięta”. Dwa dni później ponownie 
napłynęło zgłoszenie o obnażającym się w 
miejscach publicznych mężczyźnie. Sprawę 
przekazano Policji. Interweniowano także 
w sprawach: nielegalnej wycinki drzew, 
wybryków chuligańskich, używania publicz-
nie wulgarnych słów i podrzucania śmieci 
do cudzych pojemników. Nałożono 72 
mandaty karne kredytowe oraz skierowano 

jeden wniosek do sądu o ukaranie. Karano 
między innymi za śmiecenie w miejscu 
publicznym, spalanie odpadów, załatwianie 
potrzeb fizjologicznych w miejscu publicz-
nym lub spożywanie alkoholu w miejscu 
niedozwolonym. W 179 przypadkach 
podczas interwencji legitymowano, 85 razy 
pouczano oraz dokonano 20 kontroli pose-
sji. Sześciokrotnie odwożono zwierzęta do 
schroniska (5 psów, 1 kot). Zatrzymano 3 
„sprawców” . Zabezpieczano 3 imprezy, 1 
kolizję drogową oraz jeden raz asystowano 
przy działaniach innych służb. 

Na podstawie informacji SM 
opr. ŁG

Z NoTATNIKA SŁUżBowEgo STRAżY mIEjSKIEj

STRAżAcY w AKcjI

W czerwcu i lipcu kórniccy strażacy wzięli 
udział w kolejnych akcjach.
12 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca LPR w Kórniku na Prowencie.
12 czerwca ściągli kota z budynku w Kórniku 
przy ulicy Poznańskiej.
15 czerwca usuwali plamę oleju przy ulicy 
Woźniaka w Kórniku.
17 czerwca usuwali drzewo z drogi na ulicy 
Zamkowej w Kórniku.
17 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku na 
drodze 434 w Mościenicy. 
17 czerwca usuwali plamę oleju na drodze 434 
w Mościenicy.
18 czerwca gasili pożar samochodu w Szczo-
drzykowie.
19 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku na 
trasie Kórnik – Czmoń.
27 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku w 
Szczodrzykowie.
27 czerwca także zabezpieczali miejsce wypad-
ku w Kórniku na ulicy Zamkowej.
2 lipca zabezpieczali miejsce lądowania śmi-
głowca LPR w Kamionkach.
10 lipca gasili pożar samochodu na ulicy Zwie-
rzynieckiej w Bninie.
11 lipca pomagali przenieść chorego do karetki 
Pogotowia Ratunkowego w Kórniku przy ulicy 
Mickiewicza. 
12 lipca zabezpieczali miejsce kolizji drogowej 
w Dębcu.
12 lipca pompowali wodę z budynku mieszkal-
nego na Prowencie.
14 lipca usuwali drzewo z drogi na ulicy Parko-
wej na Prowencie.

Opracował Robert Wrzesiński

Z inicjatywy Zarządu wojewódzkiego 
Związku Kombatantów RP i Byłych więź-
niów Politycznych oraz kórnickiego koła 
tej organizacji wyróżniono jerzego lech-
nerowskiego - Burmistrza gminy Kórnik 
oraz jego zastępcę Antoniego Kalisza.

W dniu 28 czerwca w bnińskim ratuszu 
zjawili się lokalni działacze ZKRPiBWP z pre-
zesem i członkiem zarządu wojewódzkiego 
Franciszkiem Rozmiarkiem na czele, oraz 
goście: wiceprezes wojewódzkiego oddziału 
Marian Jakubowicz oraz sekretarz zarządu 
wojewódzkiego Ryszard Tuszyński. Obecni byli 
także: przewodniczący Rady Miejskiej Maciej 
Marciniak, radna Irena Kaczmarek, Ryszard 
Grześkowiak ze Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy oraz Sympatyków 31 KDR OP i Bożena 
Kiełtyka z kórnickiego OPSu.

Jerzy Lechnerowski, jako pierwszy bur-
mistrz w Polsce uhonorowany został odzna-
czeniem „za wybitne zasługi dla ZKRPiBWP”. 
Antoniego Kalisza odznaczono „za zasługi dla 
ZKRPiBW”.  

Podczas spotkania podkreślano dobrą 
współpracę związku z kórnickim samorządem. 

ŁG

odznaczenia za zasługi

XXV sesja rady miejskiej w Kórniku 
odbyła się 27 czerwca br. w sali obrad 
w bnińskim ratuszu obecni byli wszyscy 
radni, burmistrz wraz z reprezentantami 
wydziałów urzędu, sołtysi oraz goście. 

Na początku obrad z programu usu-
nięto punkt dotyczący „Oświadczenia 
Rady Miejskiej w sprawie umiejscowienia 
Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie”. 
Stało się tak na wniosek radnego Adama 
Lewandowskiego, który argumentował, że 
Rada Miejska nie ma w swoich kompeten-
cjach działań rozstrzygających w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia koncesji. Po 
dyskusji poddano ten wniosek pod głoso-
wanie, a że poparło go 8 radnych, punkt w 
wyżej wymienionej sprawie nie znalazł się 
w porządku obrad.  

Podczas pierwszej części sesji po-
dziękowano za dotychczasową pracę 
Łukaszowi Duszczakowi, który po zawarciu 
związku małżeńskiego przeprowadził się do 
Radzewa, a przez to zrezygnował z funkcji 
sołtysa Prusinowa (na kolejnej stronie wy-
wiad z byłym już sołtysem). 

Radni omówili i przyjęli propozycję 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Kórnik na lata 2012-2019 oraz 
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok 
wraz z autopoprawką. 

Burmistrz zaproponował między innymi 
zwiększenie nakąłdów na transport oraz na 
wykupy gruntów. Wprowadzono także dwa 
nowe zadania: sygnalizacja świetlna i progi 
zwalniające pod S-11 oraz projekt nowej 
drogi w Żernikach.

Zmniejszono wydatki na budowę drogi 
w Czmońcu  o 300 tys. zł (wykonany projekt 
będzie realizowany w przyszłym roku). 

Ze względu na starania o dodatkowe 

fundusze z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go zmniejszono zarezerwowane środki na 
budynek socjalny w Dachowie. Jeżeli tylko 
zapadnie decyzja o przyznaniu środków z 
BGK to inwestycja zostanie rozpoczęta.

Decyzją rady przejęto od Powiatu Po-
znańskiego niektórych zadań publicznego 
zarządzania drogami powiatowymi. Dokład-
niej oznacza to usankcjonowanie porozu-
mienia, dzięki któremu Powiat Poznański 
przekaże Gminie Kórnik kwotę 4 milionów zł 
na wykonanie nawierzchni drogi powiatową 
nr 2461P w ciągu ulicy Głównej w Borówcu. 
Gmina Kórnik wykona ze środków własnych 
budowę kanalizacji deszczowej, krawężni-
ków i chodnika.

Oddalono skargę dotyczącą uchwały 
RM w Kórniku nr XI/120/2011 z dnia 26 
lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu łącznika 
ekologicznego w obrębach geodezyjnych: 
Koninko, Kamionki, Szczytniki, Borówiec.

Zmieniono uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu łącznika 
ekologicznego w obrębach geodezyjnych: 
Koninko, Kamionki, Szczytniki, Borówiec – 
w gminie Kórnik.

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Kórnik – część obrębu Gądki.

Radni serią przyjętych uchwał nadali 
nazwy ulicom w Kamionkach i Radzewie. 
Jak wyjaśnił kierownik Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Łukasz Ryks z 
inicjatywą utworzenia ciągów ulic i nadania 
im nazw wystąpił Urząd. Powodem takiej 
decyzji stał się szybki rozwój miejscowości i 
kłopot z zachowaniem kolejności numeracji 
porządkowej. Decyzję o wyborze nazw ulic 
podjęli demokratycznie mieszkańcy Radze-
wa podczas zebrania wiejskiego.

W ostatniej części obrad radni zadawali 

pytania.
Radny M. Broniewski pytał o plany budo-

wy oświetlenia na  ul. Wiatracznej. Burmistrz 
odpowiedział, że na ul. Wiatracznej plano-
wane jest oświetlenie. Bronisław Dominiak z 
wydziału Inwestycji potwierdził plan budowy 
trzech lamp. 

Radny A. Lewandowski pochwalił kolory-
stykę powstającego właśnie nowego skrzydła 
szkoły w Kórniku- zaproponował jednak, 
by przygotować się do termomodernizacji i 
odnowienia elewacji całego budynku szkoły. 
B.Dominiak potwierdził, że elewacja zostanie 
odnowiona zgodnie z kolorystyką całego 
budynku.

Radna M. Walkowiak zapytała, czy uda się 
zdobyć środki z programu „Lider” na naprawę 
dachu świetlicy w Kamionkach.  W toku dys-
kusji wyjasniono, że wszystko zależy od skali 
potrzebnych prac. Jeżeli będzie konieczne 
naruszenie konstrukcji - to na pewno niezbęd-
ne będzie pozwolenie na budowę i wtedy do 
września, kiedy nastapi termin składania wnio-
sków, nie uda się zdążyć z formalnościami. 

Radny T. Grześkowiak zaproponował, by 
inaczej urządzić rondo w Borówcu. Planowane 
nasadzenia wymagać będą stałej konserwacji, 
a radny uważa, że jest to uciążliwe i zbędne.  

Kierownik Dominiak odpowiedział, że 
zaplanowana jest zieleń i to z wykorzystaniem 
wysokiej roślinności, która ma zabezpieczyć 
przed wzajemnym oślepianiem kierowców. 
Niemniej uwagi radnego trafić mają do in-
westora. 

Radna J. Bartkowiak zapytała o termin roz-
strzygnięć w sprawie dofinansowania remontu 
świetlicy w Radzewie.

A. Biernacka z Wydziału Pozyskiwania 
Środków Pozabudżetowych poinformowała, 
że wniosek nie został jeszcze rozpatrzony 
przez Urząd Marszałkowski.

Szczegły sesji na stronie:
http:// http://esesja.pl/posiedzenie/480

Opr. ŁG

czerWcoWa 
sesja rM

(cd. ze str 3 )

oBRAdY STowARZYSZENIA
 mETRoPolIA PoZNAń

Zarząd stowarzyszenia Metropolia Poznań 
obradował 13 lipca w Poznaniu. Gminę Kórnik 
reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Przyjęto stanowisko w sprawie zmiany kate-
gorii dróg krajowych. Uwarunkowania prawne 

(ustawa  z 1985 roku) przewidują w przypadku 
budowy nowych odcinków takich arterii, przej-
mowanie starych tras pod zarząd samorządów 
gminnych. Jest to w wielu przypadkach trudne, 
gdyż drogi są w złym stanie  (zdekapitalizo-
wane i dawno nie remontowane) i drogie w 
utrzymaniu, a za przekazaniem majątku nie idą 
fundusze na eksploatacje. W ostatnim czasie 
problem dotknął szczególnie gminy wzdłuż 
modernizowanych odcinków trasy S-5. Zarząd 

stowarzyszenia zwrócił uwagę na konieczność 
nowelizacji przepisów. Zaapelował także do 
samorządu województwa o podjęcie działań 
związanych ze zmianami kategoryzacji dróg 
w kierunku uznania „starej” drogi S5 za drogę 
wojewódzką.

Podczas obrad omówiono także propo-
zycje współdziałania w zakresie ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym.

Opr. ŁG
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rozMoWa 
Z ŁUKASZEm dUSZcZAKIEm

BYŁYm SoŁTYSEm PRUSINowA

Łg:Po pierwsze gratulacje z okazji ślu-
bu. Zmiana stanu cywilnego powoduje, że 
przenosi się Pan do Radzewa, rezygnując 
przez to z funkcji sołtysa Prusinowa. jak 
będzie Pan wspominał okres swojej pracy 
w sołectwie?

Łukasz duszczak: Pięć lat pracy jako 
sołtys dało mi zapewne  wiele doświadczenia. 
Funkcja którą pełniłem wcale nie jest taka łatwa 
i prosta jakby się wydawać każdemu mogło, 
ale poprzez zdeterminowanie, dążenie do wy-
znaczonych sobie celów można wiele zdziałać.

 Czas ten z pewność będę bardzo miło 
wspominał przez długi okres swojego życia.

Łg: Nie był Pan pierwszym duszczakiem 
na stanowisku sołtysa Prusinowa ...

Łukasz duszczak: Tak, to prawda. Sołty-
sowanie w naszej rodzinie stało się poniekąd 
tradycją Prusinowa. Najpierw sołtysem był mój 
dziadek, potem ojciec i na końcu ja. 

Łg: jak zmieniała się wieś przez ostatnie 
lata? jakie działania udało się zrealizować?

Łukasz duszczak: Uważam, że we współ-
pracy z Radą Sołecką, mieszkańcami wsi i 
władzami gminy udało się przeprowadzić wiele 
przedsięwzięć  i stopniowo zmieniać sołectwo. 
M.in. wybudowano chodnik po lewej stronie 
wsi, wybudowano plac zabaw, wyremontowano 
świetlicę wiejską (naprawiono dach, wymienio-
no okna, wyremontowano toalety, wymalowano 
sale), utworzono świetlicę zajęciową dla dzieci 

i młodzieży, organizowane  były takie imprezy 
jak: zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka, Dożynki, Mikołajki.

Łg: jakie ma Pan podpowiedzi dla 
nowego sołtysa? jakie Pana zdaniem 
wyzwania czekają przed społecznością 
Prusinowa?

Łukasz duszczak: Myślę, że w tej chwili 
najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie 
do końca sprawy wykupu świetlicy wiejskiej 
przez władze gminy na rzecz sołectwa.  

Wyzwaniami  z jakimi może się spotkać  
społeczność Prusinowa jest z pewnością ciągłe 
dążenie do rozwoju sołectwa, przeprowadzania 
coraz to nowych inwestycji np. budowa kana-
lizacji sanitarnej.

Łg: jakie ma Pan plany na przyszłość? 
czego możemy Panu życzyć?

Łukasz duszczak: W chwili obecnej razem 
z żoną staramy się zaklimatyzować w nowym i 
poniekąd obcym nam otoczeniu, z pewnością 
pomaga nam z tym życzliwość sąsiadów i 
mieszkańców Radzewa.

Na razie skupię się na rodzinie ponieważ 
niebawem zostanę ojcem, będę chciał również 
włączyć  się w życie Radzewa.

Uważam, że w chwili obecnej najważniejsza 
jest wytrwałość i dążenie do wyznaczonego 
sobie celu. 

Plany na przyszłość? – trudno powiedzieć, 
życie zapewne samo napisze scenariusz. 

Rozmawiał: ŁG

Łukasz Duszczak - drugi od prawej.

Prezentacja zmodernizowanego 
boiska do piłki nożnej była motywem 
przewodnim festynu „Powitanie lata” 
jaki zorganizowano 30 czerwca w Radze-
wie. Bodźcem zaś do prac przy boisku 
było powstanie w Radzewie drużyny 
piłkarskiej „Roda”. 

Festyn rozpoczął więc mecz towarzyski 
miejscowej drużyny z radzewicką Wartą. 

Jak podkreśliła w swoim przemówie-
niu Julia Bartkowiak, sołtys Radzewa, a 
zarazem radna RM w Kórniku, do tego by 
radzewska drużyna mogła zaistnieć przy-
czyniła się firma Irmal - sponsorując stroje 
piłkarskie.  Przedstawiciel wymienionej 
firmy odebrał  podziękowania od miejscowej 
rady sołeckiej. Serdecznie powitano także 
Bożenę Kiełtykę, dyrektora kórnickiego 
OPSu. Dzięki wsparciu finansowemu kiero-
wanej przez nią instytucji podczas festynu 
dzieci mogły bawić się na dmuchanej 
zjeżdżalni. 

ŁG 

PoWitanie lata 
W radzeWie

Festyn W 
czMoniu

dobra zabawa i rywalizacja sołectw - 
te dwa cele przyświecały organizatorom 
festynu w czmoniu, który odbył się w 
niedzielę 8 lipca na boisku przy miejsco-
wej remizie strażackiej. 

Na mieszkańców i gości czekało wiele 
atrakcji kulinarnych i propozycji zabaw. 

Osnową jednak imprezy była rywalizacja 
sołectw.

Konkurencje nie były typowe. Futbolowe 
pojedynki w gumiakach, rzut kaloszem, zma-
gania -kto silniej uderzy piłkę - oj działo się, 
działo ... walka była zacięta, ale było też dużo 
śmiechu i zabawy. 

Ostatecznie zwyciężyli reprezentanci 
Radzewa, przed Kamionkami i Czmoniem. 
Bawili się także widzowie. Oprócz dmuchanej 
zjeżdżalni i trampoliny, dzieci bawiły się razem z 
piratką puszczającą wspaniałe mydlane bańki.

Goście, wśród których był burmistrz Lech-
nerowski wraz z wiceburmistrzem Kaliszem 
oraz radni i sołtysi innych sołectw smakowali 
rarytasów przygotowanych między innymi 
przez „Czmońskie Babki”.

Rada sołecka pod wodzą sołtysa i radnego 
Jerzego Rozmiarka dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tej udanej imprezy, 
a szczególnie strażakom z Kórnika i Kamionek, 
którzy przygotowali pokazy ratownictwa me-
dycznego i drogowego.

ŁG

czy festyn łączący wszystkie pokolenia 
mieszkańców zapisze się do kalendarza 
imprez naszej małej wsi ? jest to możliwe, 
jeśli tylko wszyscy zechcą współpracować. 

W tym roku festyn odbył się 
15 czerwca o godzinie 15:30 
i trwał do późnego wieczora. 
Podczas tego wydarzenia było 
sporo atrakcji, duża zjeżdżalnia, 
malowanie twarzy, basen z pił-
kami, wata cukrowa bez limitu, 
dmuchany zamek oraz piraci, 
którzy rozbawiali naszą zabaw. 
Można było spróbować smacz-
nych wypieków, zjeść bigos, 
grochówkę, kiełbaskę z grilla. Do 
zakupienia były też cenne losy, z 
których każdy wygrywał. 

Podczas Dnia Rodziny za-
gościł w naszej wiosce Chór 
Stokrotek, który pięknie śpiewał 
i rozbawił publiczność. Zabawę 
taneczną zapewnił nam zespół 
Mini Max. W dniu tego święta, 
nie doszło do żadnych dziwnych wydarzeń, 
zabawa odbyła się spokojnie i w miłym gronie 
mieszkańców i sąsiadów z pobliskich wiosek. 
Odwiedził również nas ks. Proboszcz Marian Li-
bera, który był bardzo zaskoczony tak pięknym 
dniem jaki wydarzył się w naszej małej ojczyź-
nie. Oczywiście to wszystko  zasługa pewnych 

ludzi, którzy poświęcali swój cenny czas na to 
by przygotować te wszystkie atrakcje, dlatego 
dziękuję wszystkim tym którzy przyczynili się 
do organizacji festynu z okazji Dnia Rodziny . 

Pozwolę sobie wymienić te osoby, a są 
to: członkowie rady sołeckiej ( Sabina Bogu-
sławska, Gabriela Urban, Maciej Kasperek), 
Teresa Jankowiak, Karolina Staszak, Jadwiga 
Wojciechowska, Renata Kasperek, Hanka 
Jóźwiak, Tadeusz Jóźwiak, Sebastian Kominek, 
Krystyna Kozłowska, Janina Kulza,  Agnieszka 

Siwek, Agnieszka Dźwigała, Katarzyna Woj-
ciechowska, Natalia Wojciechowska, Danuta 
Kaźmierczak, Monika Piwowarczyk, Paulina 
Dyczak, Elżbieta Dyczak, Janina Szymczak. 

Dziękuję  mojemu bratu Da-
mianowi, za wykoszenie terenu 
wokół  świetlicy i placu zabaw, 
podziękowania kieruję przede 
wszystkim do Pana Andrzeja 
Woźniaka i Jakuba Jankowiaka 
za naprawienie drewnianego wej-
ścia na zjeżdżalnie. Jeśli kogoś 
pominąłem (a mam nadzieję, że 
nie) to przepraszam i jeszcze raz 
dziękuję. 

Podziękowania kieruję do 
sponsorów i darczyńców : 

caritas Tulce 
Exi Hurtownia 
owoców i warzyw
ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kórniku
oPTYK w Tulcach 

Bank Spółdzielczy w Kórniku 
gS „Samopomoc chłopska” Kórnik 
oAZA Kórnik 

Sołtys Żernik
Daniel Kulza

 dzień rodziny W Żernikach 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu ocenił stan kąpielisk nad naszymi jeziorami.
Na podstawie wyników badań próbek pobranych w dniu 11 czerwca stwierdzono, że woda w jeziorach: 

Kórnickim, Bnińskim (Błażejewko) i Skrzyneckie duże 
przydatna jest do kąpieli. 

Tradycyjnie już przy obiektach oSiR na kórnickich Błoniach zlokalizowano kąpielisko, na którym czuwa ratownik 
wynajęty przez ośrodek. w tym roku także ratownicy na co dzień strzegący bezpieczeństwa na basenie KcRiS „oaza” 

dyżurują w wyznaczonych godzinach na kąpielisku ośrodka wypoczynkowego w Błażejewku. 
Opr. ŁG.

kąPiel dozWolona
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Akcja „warto Być dobrym” zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie „Przyja-
zna Szkoła” (z którym współpracujemy), 
pod patronatem minister Edukacji Naro-
dowej i UNESco, to największa, inter-
dyscyplinarna kampania edukacyjna w 
Polsce, kreująca w dzieciach dobre po-
stawy, ucząca poszanowania dla innych 
ludzi, a także promująca zachowania 
prospołeczne i wolontariat. w I edycji tej 
akcji wzięła udział Szkoła Podstawowa 
im. jana Pawła II w Szczodrzykowie. 

Głównym elementem akcji był konkurs, 
skierowany do uczniów 1500 szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, który każda szkoła prowadziła 
samodzielnie na podstawie tych samych 
zasad i z tą samą nagrodą główną – rowe-
rem górskim marki KROSS. 

Od początku II semestru dzieci konkuro-
wały w tym, ile zrealizują dobrych uczynków 
w trzech kategoriach: pomoc drugiemu 
człowiekowi, zaangażowanie w środowisko 
klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz 
działania globalne na rzecz praw człowieka 
i ochrony środowiska. 

Akcja „Warto Być Dobrym” zakończyła 
się w naszej szkole sukcesem. 

Jesteśmy zadowoleni z tego, że wzięli-
śmy w niej udział. Dała możliwość wykaza-
nia się i promowała pozytywne zachowania. 
Uczniowie realizowali różne pomysły np: 
byli wolontariuszami w klasach zerowych i 
czytali młodszym kolegom bajki, organizo-
wali zbiórkę karmy dla zwierząt i zajmowali 
się jej transportem do schroniska, pomagali 
starszym sąsiadom w zakupach, sprzątaniu 
i przygotowywaniu posiłków czy też włączali 
się aktywnie w zbiórki surowców wtórnych. 

Na koniec roku, pod okiem wychowaw-
cy, uczniowie wybierali w każdej klasie 
osobę, która okazała się najlepsza, a wśród 
najlepszych z całej szkoły został rozloso-
wany rower. Zamierzamy kontynuować 
akcję w przyszłym roku szkolnym i mamy 
nadzieję zachęcić do niej szersze grono 
uczestników. 

Koordynator Akcji 
„Warto Być Dobrym”

Eliza Słoma

akcja „Warto być dobryM”
W szkole PodstaWoWej iM. jana PaWła ii W szczodrzykoWie

W bajkoWyM dWorze
olImPIAdA SPoRTowA 

W sobotę 23 czerwca już od samego rana 
na terenie naszego przedszkola wszyscy 
krzątali się aby doskonale przygotować się do 
festynu rodzinnego. Nie był to jednak zwykły 
festyn, bowiem tego dnia mieliśmy okazję 
zmierzyć się w wielu sportowych konkuren-
cjach. Aby zawody przebiegały zgodnie z 
zasadami zaproszony został III-cio ligowy sę-
dzia piłkarski Mikołaj Kłodziński, który zadbał 
o prawidłowy przebieg wszystkich naszych 
sportowych zmagań. Kolejną niespodzianką 
była wizyta Klauna. I znowu atrakcji nie brako-
wało! Było zabawnie i bardzo sympatycznie. 
A wspólnym zabawom nie było końca. W 
przerwie każdy mógł posilić się przepysznym 
ciastem oraz skorzystać ze stanowiska z ma-
lowaniem twarzy – a chętnych nie brakowało! 
Czas upłynął tak szybko i radośnie, że żal było 
wracać do domu. Niesamowicie zadowoleni 
i szczęśliwi już niecierpliwie czekamy na 
następny tak udany festyn! 

Małgorzata Grzelczak 

wAKAcjE w BAjKowYm dwoRZE
Nastał wreszcie tak długo oczekiwany 

czas wakacji, lecz nie wszystkie dzieci wy-
jeżdżają na wakacje od razu po zakończeniu 
roku szkolnego. „Bajkowe” przedszkolaki, 
które jeszcze czekają na wakacyjny wyjazd 
mogą więc skorzystać z oferty naszego 
przedszkola i pobawić się wesoło z grupą 
przyjaciół. Na wakacyjne tygodnie pracy 
zaprosiliśmy również nasze nowoprzyjęte 
dzieci. Zorganizowane nietypowe zabawy 
adaptacyjne, w których mogą uczestniczyć 
przybliżą je do pań, kolegów i pozwolą na 
zapoznanie się z budynkiem i ogrodem 
przedszkolnym. Oprócz zabaw na terenie 
przedszkola proponujemy również krótkie 
wycieczki do kórnickiego arboretum oraz 
wypady na lody. Jest wspaniale i nie możemy 
narzekać na nudę. Nowoprzyjęte przedszko-
laki, które jeszcze nie zapisały się na zajęcia 
adaptacyjne zapraszamy!

www.bajkowydwor.pl    
A. A.

SPRAwoZdANIE
Z  dZIAŁAlNoścI  KTPS 

za okres od  19 maja 2011 roku  
do  31  czerwca 2012 roku

  
I. wSTęP 

• KTPS  zostało zarejestrowane 14 maja 
1990 r. tak więc nasza dzialalność to już  22 
lata społecznej pracy członków Towarzystwa 
oraz wielkiej  życzliwości i wsparcia naszych  
sponsorów.
• Od lutego 2006 roku posiadamy status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego, czyli prawo do 
zbiórki 1 % podatku od osób fizycznych.
• KTPS  liczy  obecnie  55  członków zwyczaj-
nych oraz pięciu honorowych.            

Zarząd KTPS od ostatnich wyborów  pra-
cuje w n/w składzie:
1.Krystyna Janicka - przewodnicząca 
2.Hanna Straus – zastępca 
3.Eugenia Marciniak-skarbnik,
4. Małgorzata Smolarkiewicz- Maliszewska – 
sekretarz 
5. Ewa Soczyńska –członek zarządu 
6.Szczepan Antkowiak członek zarządu 
7. Roman Czechoski członek zarządu 

 W skład  Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Adam Lewandowski-  przewodniczący, 
Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak i Leszek Orle-
wicz – członkowie KR

KTPS nie prowadzi działalności gospo-
darczej i nie zatrudnia pracowników. Wszyscy 
członkowie  zarządu i komisji rewizyjnej  pracują 
nieodpłatnie.

Sidzibą KTPS jest bniński ratusz lokal nr 17 
na II piętrze, za możliwość korzystania z   tego 
lokalu   składamy  panu burmistrzowi  Jerzemu 
Lechnerowskiemu wielkie podziękowanie.

W ubiegłym roku zmieniliśmy zapisy w 
naszym Statucie dostosowując go do znowe-
lizowanej ustawy o działalności OPP. Istotna 
zmiana w naszym statucie to zapis o tym, 
że możemy prowadzić działalność pożytku 
publicznego odpłatną  bo w poprzedniej wersji 

takiego zapisu nie było.
Pełny tekst Statutu znajduje się na naszej 

stronie internetowej www.ktps-kornik.pl.

 II . cElE  STATUTowE  KTPS 
Podstawowym celem statutowym  KTPS  

jest niezależna pomoc społeczna osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

W zakresie edukacji  i opieki wychowawczej 
• organizujemy kolonie letnie  dla dzieci i 
młodzieży 
• spotkania gwiazdkowe dla dzieci 
• konkursy tematyczne dla młodzieży gimna-
zjalnej 
• opłacamy bilety miesięczne dla młodzieży  
szkół ponadgimnazjalnych
• opłacamy dodatkowe lekcje  języka angiel-
skiego i niemieckiego 
• fundujemy nagrodę dla  najmłodszego  uczest-
nika konkursu recytatorskiego 
• tworzymy  zbiory  filmów edukacyjnych dla 
młodzieży szkolnej
• zakupiliśmy  2  kpl. podręczników  dla  uczniów 
gimnazjum 

W zakresie pomocy  prawnej i  psycholo-
gicznej:
• nasi wolontariusze pomagają w załatwianiu  
spraw urzędowych i sądowych 
• rozliczą  PIT
• udzielą porady psychologicznej 
• W zakresie pomocy medycznej i rehabilitacji 
• sfinansowaliśmy  pobyt  opiekuna  małych  
dzieci leczonych w  sanatorium
• zakupiliśmy  dwie pary okularów dla dzieci
• finansujemy coroczne  ubezpieczenie aparatu 
słuchowego dziecka 
• opłaciliśmy zakup leków potrzebującym i 
przewlekle chorym.

W zakresie   pomocy   rzeczowej:
• wspieramy  rodziny niepełne i  wielodzietne 
oraz  osoby niezaradne życiowo. 
• pomagamy w opłatach za prąd ,wodę i gaz.
•w miarę możliwości  kupujemy węgiel i drewno 
opałowe. 

• kupujemy odzież  i obuwie .
• posiadamy magazyn rzeczy używanych .

III.  FINANSE  KTPS   za okres 
od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

1. Składki członkowskie                      460,-   zł 
2. Dotacje                                        27.000,-  zł                    
3. Darowizny                               22.781.34,- zł 
4. Zbiórki publiczne                          724,19,- zł 
5. Zbiórki  1 %  dla  OPP            20.385,50,- zł 

                                           -----------------------
                              razem  =  71.351.34 ,- zł     

Składki członkowskie   wyniosły 460.00,- 
jest to 0,65 % wpływów

Dotacje    wyniosły 27.700,-   jest to 38,8% 
wpływów. Z gminy Kórnik otrzymaliśmy  dotację  
w wysokości  27.000  zł  z przeznaczeniem   na  
trzy   zadania  
1. Na wypoczynek  letni dzieci i młodzieży                                     
-    17.000 ,-   zł
2. na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym                                            
-      8.500  ,-   zł 
3.  konkurs Szkoła Obywateli       -      1.500,-    zł .   
Z  OPS w Kórniku  dofinansowanie kolonii w 
kwocie  700,-    zł   

Wszystkie dotacje zostały rozliczone  w 
terminie i  zgodnie z wymogami  ustawy o 
finansach publicznych.

darowizny od osób fizycznych  była to 
kwota 22.081,65,-  co stanowi 31 % wpływów. 

Na tę  kwotę złożyli się nasi  od lat nieza-
wodni sponsorzy, którym  składam serdeczne 
podziękowanie, są to  pracownicy  Instytutu 
Dendrologii  PAN w Kórniku, pracownicy   Kór-
nickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
„Kombus”, pani notariusz Joanna Jaśkowiak, 
Pani prezes TFP pani  Lucjana Kuźnicka-Ty-
lenda, państwo Maria i Wojciech Przychodzcy, 
oraz  inni często anonimowi mieszkańcy gminy. 

dziękujemy bardzo serdecznie za 
wszystkie wpłaty na nasze konto.

(cd na str. 10)

w dniu 3 lipca br. miała miejsce miła 
uroczystość nadania tytułów Honorowych 
członków Kórnickiego Towarzystwa Pomo-
cy Społecznej Państwu marii i wojciechowi 
Przychodzkim. dyplomy zostały wręczone 
na walnym Zebraniu Stowarzyszenia przez 
Krystynę janicką i Hannę Straus.

Państwo Przychodzcy, jako 
rodowici Kórniczanie doskonale 
zdawali sobie sprawę, że po trans-
formacjach ustrojowych po 1989 
pojawi się bezrobocie i niektóre 
rodziny, czy osoby samotne  znaj-
dą się w trudnej sytuacji życiowej. 
Postanowili wówczas, że na miarę 
możliwości będą wspierać najmłod-
sze pokolenie, a więc to od którego 
zależeć będzie dalsza przyszłość 
naszej gminy. 

Pani Maria należy do grona 
założycieli KTPS i od początku 
od 1990 roku aktywnie wspiera, a 
wręcz inicjuje akcje charytatywne 
Towarzystwa. Razem z mężem Wojciechem 
od ponad 20 lat finansują paczki świąteczne 
dla dzieci ze szkół podstawowych w naszej 

gminie.  Szacuje się, że do ubiegłorocznej 
gwiazdki wydano łącznie ok. 3.600 podarun-
ków gwiazdkowych. Rzucone przez nich hasło 
„każda kórnicka firma jest  fundatorem przynaj-
mniej  jednego  obiadu dla dziecka  w szkolnej 
stołówce”, zaowocowała do dziś trwającą akcją 
dożywiania dzieci w szkołach.  Do finansowania 

posiłków dzieci ze szkół podstawowych chętnie 
włączyły się inne firmy i osoby prywatne. Akcja 
dożywiania szczególnie sprawdziła się we 

wsiach popegeerowskich, gdzie nauczyciele 
dostrzegali grupy dzieci przychodzące do 
szkoły bez śniadań.

Firma ANMED była sponsorem pierwszej 
wystawy malarstwa Pani Teresy Pohl Radowicz 
oraz koncertów, które odbyły się w Zamku 
Kórnickim w roku 1997 i 2000. 

Przekazując wyrazy wdzięczności 
i uznania za współpracę  Zarząd 
KTPS wskazał na ogromną wy-
trwałość (ponad 20 lat udzielania 
systematycznej pomocy innym), 
zaangażowanie (wsparcie nie tylko 
finansowe, ale również osobiste), 
a szczególnie podkreślił empatię i 
mądre inicjatywy podejmowane przez 
p.p. Przychodzkich. Dawanie szansy 
innym, zwłaszcza dzieciom – to wzór 
godny naśladowania, to tworzenie 
społeczeństwa obywatelskiego, to 
dbałość o rozwój naszej małej ojczy-
zny, którą jest gmina Kórnik.

Wyróżnionym wręczono pamiąt-
kowe dyplomy i bukiety kwiatów.

Eugenia Marciniak

honoroWi członkoWie ktPsu

zakończył się rok szkolny
Podczas uroczystych akademii w każdej ze szkół naszej gminy podsumowano osią-

gnięcia uczniów, wręczono świadectwa i nagrody.
Tradycyjnie już przyznano wyróżnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku dla 

najlepszych uczniów. Otrzymujący je muszą spełniać wymogi określone w  regulaminie, 
czyli mieć bardzo dobre wyniki w nauce lub wyróżniać się swoja działanością.

Wyróżnienia wręczali radni Rady Miejskiej w Kórniku, którzy obok innych znakomitych 
gości  wzięli udział w akademiach kończących rok szkolny.

Oto lista wyróżnionych przez Radę uczniów:
W dziedzinie nauki wyróżnienia otrzymali 
(za nazwiskiem ilość punktów na egzaminie oraz średnia ocen):
1. Główne wyróżnienie – Gabriela Cyra  - 40 p. 6,0 śr. - VI klasa SP 1 
1. Główne wyróżnienie – Danuta Sibilska - 40p, 5,9 śr. - VI klasa SP 1
3. Kacper Leski – 40p, 5,55 śr. - VI klasa SP 2
4. Daria Rozmiarek – 37p, 5,64 śr. - VI klasa SP 2
5. Ewelina Staniszewska – 183p, 5,11 śr. – kl. III gimnazjum w Kórniku
6. Maria Woźna -  36p, 5,9 śr  - VI klasa SP 1
7. Agnieszka Wlazły - 35p, 6,0 śr - VI klasa SP 1
8. Katarzyna Suszka – 35p, 5,73 śr. - VI klasa SP 1
9. Kajetan Tomczak –  35p, 5,09śr. - VI klasa SP 2
W dziedzinie sportu:
1.  Łukasz Kozak z gimnazjum w Robakowie oraz Błażej Biernacki z SP nr 2.

Najlepsi otrzymali netbooki , aparat fotograficzny, pozostali wyróżnieni wyprawki 
turystyczne (śpiwory, plecaki, przewodnik po Polsce).

Opr. ŁG
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(cd. ze str. 9)

Zbiórki publiczne to kwota 724,19 ,-  jest 
to 1 % wpływów i są to pieniądze  zebrane 
przez panią Marię Pepel do skarbonki w jej 
sklepie w Bninie. 

Wpłaty z tytułu 1 %  to  20.385,50,-  jest to 
28 % wpływów 

wydatki  za okres  od 1 stycznia 2011 r do 
31 grudnia 2011 r.

Koszty  ogółem wyniosły  69.305,49,-
Kolonie  21.656,-    jest   to  32 % ogółu kosztów 
Gwiazdka1.981,47,                                    - 4 %            
Pomoc rzeczowa dla rodzin 16.850,48,     -25 
% 
Leczenie i rehabilitacja  7.511,13,                 -12 % 
Konkursy i stypendia  11.041,17,               -16 % 
WOŚP  6.021,96 ,                                       -5 %  
Zakup materiałów i sprzętu 4.243,77 ,        - 6 % 

Zbiórka   1 %  
Prowadziliśmy kampanię w internecie, w  

prasie lokalnej, w biuletynie ogłoszeniowym 
Kórnik- Bnin  i Borówiec ukazały się nasze 
ulotki. W ogólnopolskim dodatku Gazety 
Wyborczej  dwukrotnie pojawiły się obszerne 
artykuły na temat naszej działalności.

W ramach realizowanego projektu „Dzia-
łamy Razem  2” Stowarzyszenie Instytut 
Zachodni sfinansował naszą kampanię w GW. 
Pieniądze z 1 %  w głównej mierze, przezna-
czyliśmy  na edukację.

AKcjA   lATo  2011 r
Na miejsce letniego wypoczynku dla 

naszych dzieci  wybraliśmy Ośrodek Wypo-
czynkowy „Lech” w Polanicy Zdrój, w Kotlinie 
Kłodzkiej. Mamy swoją  doświadczoną kadrę, 
która robi wszystko aby czas spędzony na ko-
lonii był  najwspanialszym wspomnieniem lata.

W tym roku jedziemy na kolonie do Bia-
łego Dunajca - okolice Zakopanego, miejsce 
wypoczynku wybraliśmy z uwagi na partner-
skie relacje gminy Kórnik z gminą Bukowina 
Tatrzańska. Chcemy przybliżyć młodzieży  
postać Władysława hr. Zamoyskiego wielkiego 
Polaka i Kórniczanina .

  Pomoc  
RodZINom  PoTRZEBUjĄcYm 

Na pomoc wszelkiego rodzaju oczekuje w 
naszej gminie niestety, jeszcze dużo rodzin i 
osób samotnych. Do zarządu KTPS wpływa 
rocznie około 50 wniosków o pomoc. Ludzie  
borykają się z różnymi problemami  i  trudno-
ściami dnia codziennego.

Są to kłopoty finansowe  spowodowane 
kiepskimi zarobkami lub  brakiem  pracy, 
problemy  zdrowotne, czasem niezaradność 
życiowa  i  problemy samotnych matek. 

Nasi podopieczni  mają kłopoty  z płatno-
ściami  za energię elektryczną , prąd , gaz  i 
wodę , nie mają pieniędzy na wykupienie le-
ków. Wielkim obciążeniem dla  tych rodzin   jest 
zakup węgla czy drewna na zimę . Pomagamy 
więc w miarę naszych  możliwości.  Jesienią 
ubr dostarczyliśmy  wegiel  ośmiu rodzinom,dla 
10 rodzin ufundowaliśmy bony żywnościowe 
na święta ,opłaciliśmy  kilkadziesiąt rachun-
ków za  prąd ,gaz  i wodę,zakupiliśmy odzież 
i obuwie dla dzieci.Pomagamy więźniowi w 
zdobyciu wiedzy ,poprzez zaopatrzenie go w 
przybory i zeszyty szkolne.

W styczniu br pani Krystyna Przybył wy-
stąpiła z inicjatywą pomocy ludziom chorym 
nie wychodzącym z domu Pomoc ta polega 
na odwiedzaniu ich w domu  i zapewnieniu 
kontaktu ze światem zewnętrznym.

gwiazdka  2011 roku.
Odbyła się 16 grudnia  w strażnicy OSP 

w Kórniku . Zaprosiliśmy dzieci ze wszystkich 
szkół podstawowych  razem 150   uczniów  z 
opiekunami.

 Zespół  poznańskiego  kabaretu  „MINI 
–MAX”  Katarzyna Przybylak i Marian Sob-
kowiak  bawili wszystkich  gości  śpiewem 
i  konkursami.Artur Hoffmann zabezpieczył 
nagłośnienie.

  Nasze Towarzystwo opłaciło w części   
poczęstunek oraz transport dzieci, ponieważ 
otrzymaliśmy pomoc rzeczową z Piekarni  
Łobza  z Zaniemyśla oraz pomoc finansową 
od  pana Witolda  Brzezińskiego  nasze wy-
datki gwiazdkowe  zmniejszyły się  o kilkaset 
złotych. 

Na koniec spotkania  św. Mikołaj wręczył  
każdemu dziecku  bogatą paczkę ufundowaną 
przez  Marię  i Wojciecha Przychodzkich.

Finał wośP  - 8   styczeń 2012 rok 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

grała w tym roku  dla młodych  matek i dzieci 
chorych na cukrzycę .Organizatorami Finału w 
Kórniku był Urząd Miejski,ZHP i KTPS. 

W gościnnych progach Centrum Sportowo 
Rekreacyjnego „Oaza” odbył się koncert Jubi-
leuszowy XX Finału. Imprezę rozpoczęliśmy 
biegiem pn.” policz się z cukrzycą „bieg ten 
został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Biegowe Brylant w Kórniku. 

Wolontariusze w liczbie 135 osób zbierali 
pieniądze do do puszek.

Zdecydowana większość z nich to ucznio-
wieZespołu Szkół  oraz Gimnazjum w Kórniku 
i Gimnazjum w Robakowie.

Wieką pomoc mamy ze strony harcerzy i 
harcerek  z Hufca Kórnik, p. Krystyna Antkowiak  
zorganizowała sztab finansowy. Kórniczanie jak 
zwykle  nie zawiedli, zebraliśmy rekordową jak 
do tej pory  kwotę  pieniędzy  tj.    40. 497,- zł.

 Szefem  kórnickiego sztabu WOŚP  zgodził 
się zostać kolega  Robert Jankowski.

 W organizacji finału WOŚP pomagali:  
pracownicy wydziału Promocji UM, Hotel Ro-
dan,Hotel  Daglezja i Hotel Nestor, Firma  PHU 
„Hedan” Trzebisławki, piekarnia Mar-Piek w 
Kórniku ,członkowie OSP Kórnik  i pracownicy  
„WODKOM” 

Nad zdrowiem uczestników koncertu i 
wolontariuszy  czuwały panie pielegniarki -Mał-
gorzata Walkowiak i Jolanta Ciechomska. Nad  
bezpieczeństwem wszystkich czuwała Straż 
Miejska, Policja i Firma Ochroniarska „Patrol”. 

Wielkim jubileuszowym tortem częstowały  
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina , a do 
zabawy zagrzewała  nas Orkiestra Harcerska 
pod dyrekcją Jacka Kozłowskiego. 

Blok dla dzieci zorganizowała Fundacja 
„Sekret Gai” z Lubonia i zespół Mini Max z 
Poznania  zaś Pani Maho  Ikushima  z  UAM   
kaligrafowała sekretne teksty  i dedykacje w ka-
ligrafii  japońskiej .Motocykliści  pokazali swoje 
piekne  zabytkowe  żelazne rumaki.

Zespoły muzyczne i wszystkich wyko-
nawców, którzy bawili nas podczas koncertu   

prosimy o przyjęcie wszelkich serdeczności i 
podziekowań. 

Dziękujemy za wsparcie finansowe   pani 
przezes zarządu TFP Dziećmierowo pani  
Lucjanie Kuźnickiej Tylenda, pani prezes  KPA- 
„Kombus”- Beacie Urbaniak,  pani prezes za-
rządu  Banku  Spółdzielczego w Kórniku  pani  
Katarzynie Zimniak oraz prezesowi Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska  w  Kórniku 
panu Marianowi Maciejewskiemu.

Mieszkańcy gminy Kórnik dla Fundacji  Jur-
ka Owsiaka w okresie 7 lat  - jak organizujemy 
finały- ofiarowali  ponad  200.000 - zł . 

Inne  działania w  roku  2011 
KTPS  udostępniło swoje konto  dla kilku  

osób wymagających kosztownego leczenia i 
rehabilitacji. 

Nadal otwarte jest  subkonto dla  Pawła 
z  porażeniem mózgowym, dla  Michaliny 
chorej na młodzieńcze idiopatyczne  zapalenie 
stawów, dla Ksawerego- dziecka z autyzmem, 
dla Piotra Dolnego z Sosnowca.

KTPS wspiera 
Wspieramy różne  lokalne inicjatywy  i 

współpracujemy z  Biblioteką Publiczną, dyrek-
torami szkoł z sołtysami i innymi organizacjami 
społecznymi.

W ramach współpracy z Instytutem Za-
chodnim jesteśmy uczestnikami projektu  pod 
nazwą: „Działamy Razem 3”.  W ramach tego  
korzystamy z doradztwa i porad specjalistów z  
zakresu  prawa i księgowości.Bierzemy udział 
w  bezpłatnych szkoleniach i warsztatach. 

Jestem przekonana, że zdobyta wiedza i 
umiejatności pozwolą nam na jeszcze lepszą 
pracę z ludźmi i efektywniejsze działanie pro 
publico bono.

Jesteśmy obecni na portalu www.siepo-
maga.pl i można dokonać wpłaty on-line na 
nasze konto.

Kończąc  sprawozdanie, pragnę podzięko-
wać wszystkim członkom Towarzystwa za  rok 
pracy w miłej i przyjaznej  atmosferze, dziękuję 
Piotrowi Jankowskiemu który administruje 
naszą stroną internetową i pilnuje żeby była 
ciekawa i aktualna.

Dziękuję Burmistrzowi i Radzie Miejskiej 
za dobrą współpracę. Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej, Policji i Straży Pożarnej za pomoc 
w najtrudniejszych sprawach.

 Dziękuję wszystkim ludziom dobrego 
serca, naszym przyjaciołom, darczyńcom a 
także podatnikom za przekazywane fundusze 
na działalność KTPS .

Dziękuję redaktorom prasy lokalnej pani 
Beacie Michałowskiej i Łukaszowi Grzegorow-
skiemu za nieodpłatne publikacje i zamiesz-
czanie naszych ogłoszeń. 

 Dziękuję wszystkim podopiecznym za 
zaufanie jakim nas obdarzyli, dzieląc się 
z nami  swoimi, często bardzo osobistymi  
problemami.

       K.Janicka

 Nawiązując do tradycji, kultury i dzie-
dzictwa Szkoły domowej Pracy Kobiet 
założonej przez generałową jadwigę 
Zamoyską, swoją działalność w Pozna-
niu prowadzi Akademia dam im. św. 
jadwigi Królowej. Program edukacyjny 
Akademii jest wyrazem troski o rozwój, 
obejmujący różne dziedziny życia dziew-
cząt i kobiet, u którego podstaw leży 
uświadomienie sobie przez wszystkich 
godności kobiety. Inicjatywa ta jest ca-
łościową odpowiedzią na problemy roz-
woju młodego pokolenia, zagrożonego 
przez czynniki zaburzające ten rozwój.

wYdoBYć Z KoBIETY PIęKNo
Akademia Dam im. Św. Jadwigi Królo-

wej wyznacza sobie szczególne zadanie by 
nauczyć dziewczęta wydobywać to piękno, 
które w nich jest na wszystkich poziomach 
człowieczeństwa: fizycznym, psychicznym i 
duchowym. Celem jest by każda z wychowanek 
mogła odnieść zwycięstwo w najważniejszym 
ze wszystkich konkursów na świecie: by wygra-
ła swoje życie, będąc piękną i dobrą na wzór 
świętej Jadwigi Królowej Polski – w myśl słów 
Platona: „Potęga Dobra schroniła się w naturze 
Piękna” (Fileb, 65). ADJK ma przygotowywać 
wychowanki do przyjęcia takiej postawy, która 
warunkuje funkcjonowanie cywilizacji miłości. 

Podejmując apel Jana Pawła II o budowa-
nie cywilizacji życia, ADJK staje po stronie 
człowieka i jego godności będącej zarazem 
podstawowym elementem budowania jego 
zdrowia. ADJK podejmuje proces wspierania 
rodziców w wychowaniu dziewcząt i młodych 
kobiet do wartości, do osobowego urzeczy-
wistniania siebie w poszukiwaniu prawdy, 
przede wszystkim prawdy o dobru, dążenia 
do dobra zgodnie z odkrytą prawdą o nim i 
kontemplowaniu odkrytego piękna. Zadaniem 
ADJK jest kształtowanie tożsamości osobowej i 
wrażliwości społecznej dziewcząt oraz ochrona 
ich zdrowia psychicznego, duchowego i fizycz-
nego, w kierunku realizowania siebie ku pełni 
człowieczeństwa, w oparciu o personalistyczną 
koncepcję człowieka. 

Metodologia Akademii opiera się na zapro-
szeniu dziewcząt oraz kobiet do uczestnictwa 
w kulturze. Kultura ujmowana jest jako nastę-
pujący splot pięciu czynników. Na pierwszym 
poziomie znajdują się prawda i dobro jako 
podstawowe wartości człowieczeństwa, na 
niższym poziomie znajdują się zdrowie i do-
brobyt. Ze współdziałania tych czynników rodzi 
się piękno. Prawda (cel poznania), dobro (cel 
woli dążącej do spełniania czynów moralnych) i 
piękno (rezultat bądź moment doprowadzający 
do uchwycenia oraz kontemplowania bytu ze 
względu na jego dobro i prawdę) można trakto-
wać jako wartości dla człowieka najważniejsze, 
ponieważ dążenie do nich stanowi dlań natu-
ralną drogę aktualizowania siebie jako osoby. 
Wartością najwyższą w świecie jest jednak 
sam człowiek w swej osobowej godności, ro-
zumny i wolny, który każdym swym wyborem 
może potwierdzić siebie jako osobę, w sensie 
spełnić siebie, tworząc dobro w sobie – piękno 
wyrażające się w formule „piękny człowiek” tzn. 
żyjący według prawdy o dobru. 

Główne założenia systemu edukacyjnego 
ADJK przyjęte zostały w oparciu o filozofię 
chrześcijańską zaprezentowaną w dziele 
Jana Pawła II pt.“Osobie i czyn”. Założenia te 
realizowane są w oparciu o antropologię oraz 
aksjologię, prezentowane za pomocą treści 
edukacyjnych (bloków tematycznych) ujętych 
w formie czterech wymiarów życia osobowego 
człowieka (theoria, pracsis, poiesis, religia). 
Proces edukacyjny w ADJK ma charakter 
kształcenia aksjologicznego czyli celowego 
oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju 
dziewcząt oraz kobiet i obejmuje dydaktykę (na-

uczanie), wychowanie (usprawnianie do dobra, 
działanie pomagające poprzez interakcje urze-
czywistniać człowieczeństwo) oraz profilaktykę 
(wspomaganie kierunku, zabezpieczanie przed 
złem). Celem kształcenia jest rozwój umysłu i 
rozwój moralny (sumienie), a zatem zwiększa-
nie kompetencji aksjologicznej czyli wiedzy o 
wartościach oraz sprawności w podejmowaniu 
świadomych i samodzielnych decyzji.

lATo w PAŁAcU
Udział w Akademii adresowany jest do 

wszystkich dziewcząt oraz kobiet. Edukacja w 
Akademii Dam podzielona jest na trzy stopnie 
oraz na zajęcia standardowe (obowiązkowe) 
oraz fakultatywne. Na I stopień Akademii za-
proszone są dziewczynki w wieku 7−9 lat, na 
kolejny 10−12-latki. Z kolei III stopień adreso-
wany jest do czterech grup wiekowych: dwóch 
dla dziewcząt (13-18 lat) i dwóch dla pań od 19 
do 30 roku życia. 

Zajęcia standardowe rozpoczyna sierp-
niowy wyjazd letni do pałacu w Wielkopolsce. 

W czasie tego baśniowego wyjazdu, dziew-
czynki i panie będą uczestniczyły m.in. w prowa-
dzonych przez ekspertów warsztatach umiejęt-
ności społecznych, teatralnych, wokalnych czy 
zajęciach z savoir-vivre. Wiedza i umiejętności, 
które otrzymają w czasie wyjazdu, pogłębiane 
będą natomiast podczas późniejszych, comie-
sięcznych spotkań w pierwsze soboty miesiąca. 
Wszystkie zajęcia będzie rozpoczynać Msza 
Św. Metodologia Akademii opiera się na uczest-
nictwie w kulturze, zatem obowiązkowe będą 
wyjścia do opery, teatru, filharmonii, muzeum. 
W ramach zajęć fakultatywnych natomiast, 
zaplanowano m.in. indywidualne konsultacje 
potencjału osobowo zawodowego, korepety-
cje z przedmiotów szkolnych, kursy języków 
obcych, zajęcia taneczne, grę na instrumencie, 
robienie biżuterii ręcznie, naukę kaligrafii czy 
wytwarzanie sztuki użytkowej. 

Wykładowcami Akademii są profesoro-
wie, eksperci ze świata nauki, kultury, sztuki 
i biznesu. Akademia udziela stypendia, które 
umożliwią dziewczętom oraz kobietom udział 
w zajęciach. W tym roku dla dziewcząt I oraz 
II stopnia wyjazd do pałacu odbędzie się w 
dniach 12-17 sierpnia, natomiast dla dziewcząt 
III stopnia w dniach 19-24 sierpnia. 

Więcej informacji o Akademii na stronie: 
www.akademiadam.pl 

Magdalena Zamojska

krÓleWskie serce kobiety 
- PoWrÓt do korzeni Polskiej tradycji

ogŁoSZENIE
BURmISTRZA gmINY KóRNIK

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały 
Nr XXIII/259/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kórnik – część 
obrębu Gądki. Przedmiotem zmiany studium 
jest aktualizacja obowiązującego Studium – 
wpisanie obowiązującego mpzp znajdującego 
się na obszarze wywołanej zmiany.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
zmiany studium.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z do-
kumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionej 
zmiany studium w siedzibie Urzędu Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 63-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl), w terminie 21 dni 
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 
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A Muzyka z kÓrnika WystartoWała

Pierwsze dwa koncert z cyklu muzy-
ka z Kórnika już za nami. cieszący się 
dużą popularnością letni festiwal znów 
przyciąga do Arboretum, na polanę przy 
czarnej sośnie rzesze wiernej publicz-
ności i nowych, ciekawych wrażeń, 
miłośników muzyki.

Pierwszy koncert odbył się 8 lipca. 
Tomasz Raczkiewicz poprosił najpierw na 
scenę przedstawicieli patronów imprezy: 
Fundacji Zakłady Kórnickie, Arboretum 
Kórnickiego i Gminy Kórnik.

Po oficjalnym otwarciu swój kunszt 
instrumentalny przypomnieli słuchaczom 
muzycy Kapeli Zamku Rydzyńskiego. 
Wystąpił także baryton Sławomir Kramm. 
Program koncertu składał się z utworów 
muzyki dworskiej, myśliwskiej i rozryw-
kowej.

Drugi koncert festiwalu odbył się 15 lip-
ca, a na nowej, zakupionej przez Fundację 
Zakłady Kórnickie scenie zaprezentowała 
się rodzina Bałabanów, czyli smyczkowy 
Bałaban Quartet. Tym razem przyszedł 
czas na utwory klasyków: Vivaldiego, 
Mozarta i Dvoraka.

Miły nastrój, świetna muzyka w pięk-
nym miejscu - czego chcieć więcej? No i 
jak na razie szczęśliwie - pogoda dopisuje. 

Kolejne koncerty co niedzielę - aż do 
26 sierpnia. Program znajdziecie państwo 
na plakacie (strona obok).

Opr. ŁG

STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION
zaprasza na

Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne
 Kórnik-Altenkunstadt 2012

„Szlakiem wieszcza: Drezno-Berlin-Wielkopolska-Drezno”

17-26 sierpnia 2012
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku/Bninie

Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku 13-26 lat
Spotkanie organizacyjne 17.08.2012, godz. 10.00

UDZIAŁ W WARSZTACH BEZPŁATNY
W programie: zajęcia plastyczne, 

pisanie scenariusza, wspólne ognisko i zabawy
Przygotowanie powarsztatowej prapremiery

„Mickiewicz w Wielkopolsce”
25.08.2012, Zamek w Kórniku, godz. 18.00

WSTĘP WOLNY
BARWNE,  KOSTIUMOWE, 

WIELOOBSADOWE WIDOWISKO 
Z MUZYKĄ I ŚPIEWEM

VIII LETNI FESTIWAL

8 lipca

12 sierpnia

15 lipca

5 sierpnia

19 sierpnia

29 lipca

22 lipca

26 sierpnia

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE
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HONOROWY PATRONAT 
JERZY LECHNEROWSKI BURMISTRZ KÓRNIKA

  

Projekt wspó�finansowany ze �rodków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Festiwal jest realizowany przez Fundacj� �ak�ady Kórnickie i Fundacj� KR�� Przyjació� Pozna�skiego Chóru Katedralnego przy udziale Instytutu Dendrologii PAN oraz Biblioteki Kórnickiej PAN
w ramach projektu Najcenniejsze Klejnoty Kultury - Spotkania Kórnickie

KONCERT INAUGURACYJNY
S�awomir Kramm baryton

Kapela Zamku Rydzy�skiego 
Mieczys�aw Le�niczak tr�bka

Zenon Olendrowicz tr�bka

Krzysztof Szafran waltornia

Stefan �liwa puzon

Adam Andrzejewski tuba

B�a�ej Cerajewski instrumenty perkusyjne

W programie muzyka dworska, 
my�liwska, rozrywkowa
ARBORETUM, godz. 18.00

KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ 
Ba�aban �uartet
Wiktor Ba�aban skrzypce

Jan Ba�aban skrzypce

Lech Ba�aban altówka

Agnieszka Ba�aban wiolonczela

W programie kompozycje 
V. Vivaldiego, W. A. Mozarta, A. Dvo�áka 
ARBORETUM, godz. 18.00 

CO TAM MARZY� O KOCHANIU 
CZYLI BARDOWIE 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Jacek Kowalski �piew, prowadzenie, gitara

Henryk Kasperczak gitara

Chór Maximilianum m�ód� ochoczo �piewaj�ca

W programie pie�ni 
Powstania Styczniowego
ARBORETUM, godz. 18.00

KONCERT MUZYKI KLEZMERSKIEJ 
Jaromir Trafankowski baryton

Trio Taklamakan
Jan Romanowski skrzypce

Andrzej Trzeciak wiolonczela

Micha� Karasiewicz instrumenty klawiszowe

W programie popularne 
melodie klezmerskie
ARBORETUM, godz. 18.00

MELODIE RÓ�NYCH NARODÓW
Jerzy Karwowski klarnet, saksofon, flet, harmonijka

Zbigniew Wajdzik fortepian

Pawe� G�owacki gitara basowa

Henryk �ukaszewski akordeon

Piotr Kucharski perkusja

W programie m.in. muzyka ba�ka�ska, 
�ydowska, rosyjska 
ARBORETUM, godz. 18.00

AVE MARIA
Barbara Tritt sopran 

Bart�omiej Szczeszek tenor 
Przemys�aw Waskowski sopran ch�opi�cy 

Karolina Porwich flet

Mariusz Dziedziniewicz obój

Krzysztof Le�niewicz organy 

W programie per�y muzyki sakralnej
KO�CIÓ� P.W. WSZYSTKICH �WI�TYCH 
W KÓRNIKU, godz. 19.00

MOZART. KOLORY MI�O�CI
Natalia Puczniewska jako Konstancja Mozart

Alojza LangeTatiana Maria Po�arska jako 

Franz Xawier MozartJakub Raczkiewicz jako 

Emanuel SchikanederTomasz Mazur jako 

Wolfgang Amadeusz MozartTomasz Raczkiewicz jako 

Kwartet Aulos
Karolina Porwich flet 

Mariusz Dziedziniewicz obój

Krzysztof Mayer klarnet

Dariusz Rybacki fagot

kierownictwo muzyczne Mariusz Dziedziniewicz
scenariusz i re�yseria Tomasz Raczkiewicz

Spektakl w wykonaniu 
Artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu 
ARBORETUM, godz. 18.00

KONCERT FINA�OWY
CZYLI OPEROWY 
ZAWRÓT G�OWY 
Barbara Kubiak sopran

Karol Bocha�ski tenor

Marek Szyma�ski tenor

Zespó� Instrumentów D�tych Blaszanych 
Zamku Kórnickiego Castle Brass
Leszek Kubiak tr�bka

Damian Kurek tr�bka

Miko�aj Olech róg

Zbigniew Starosta puzon

Zbigniew Wilk tuba

Julia Korba�ska taniec

choreografia Apolonia Myszkowska

W programie m.in. arie z oper 
G. Verdiego, G. Pucciniego 
ARBORETUM, godz. 18.00
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VI  Rajd z cyklu  „Poznajemy  Naszą 
gminę”  miał  wyjątkowe znaczenie i 
oprawę. Sama trasa była imponująca 
„Kórnik – Zakopane”,  a cele i zadania 
wielowątkowe  śladami Rodów  dzia-
łyńskich  i  Zamoyskich.

Po pierwsze, Rajd był podsumowa-
niem dotychczasowych 5-letnich działań, 
dotyczących  patronów gminnych szkół; 
działań podjętych w 2007 roku przez  
Stowarzyszenie ,,Życzliwi Dwójce” oraz  
Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Kórniku 
i realizowanych metodą projektu w kolej-
nych latach.  

Po drugie - bogaty program, obejmo-
wał zwiedzanie ważnych miejsc historycz-
nych, poznanie bogactwa kultury i sztuki 
podhalańskiej, „podglądanie” obyczajów 
góralskiego folkloru, a także wędrówki 
przepięknymi tatrzańskimi trasami tu-
rystycznymi, a więc i także edukację 
przyrodniczą i ekologiczną.

I wreszcie, rzecz niezmiennie dla 
dzieci i młodzieży ważna: nawiązywanie  
kontaktów rówieśniczych poprzez inte-
grację środowisk szkolnych partnerskich  
gmin Kórnik i Bukowina Tatrzańska. 
Gościnnych progów użyczyły Szkoła Pod-
stawowa im. Władysława Zamoyskiego w 
Brzegach (zostaliśmy przyjęci specjalnym 
„gwarowym” programem artystycznym) 
oraz Zespół Szkół w Bukowinie Tatrzań-
skiej (tu mieliśmy okazję zwiedzić szkołę 
podczas normalnego jej funkcjonowania, 
a więc podczas zajęć lekcyjnych).

Niektórzy uczestnicy Rajdu – ucznio-
wie „podstawówek” z Bnina, Kórnika, Ra-
dzewa i Szczodrzykowa oraz gimnazjum 
w Kórniku - po raz pierwszy mieli okazję 
zobaczyć Morskie Oko, czyli tereny 
„wygrane” dla Polski przez Władysława  
Zamoyskiego, Muzeum Tatrzańskie 
im. Dr Tytusa Chałubińskiego z  salą 
pamiątek po Władysławie Zamoyskim, 
Jego pomnik  na Krupówkach, tamże 
Kościół Najświętszej Rodziny z obrazem 
Janusza  Kotarbińskiego: „Władysław 
Zamoyski z Adamem Chmielowskim i św. 
Franciszkiem z Asyżu”, dalej Pustelnię  
św. Brata Alberta (Chmielowskiego) na 
Kalatówkach, Szkołę Domową Pracy Ko-
biet w Kuźnicach. Na trasie wycieczki nie 
mogło oczywiście zabraknąć  Cmentarza 
na Pęksowym Brzyzku, „papieskiego” 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach i w drodze powrotnej wizyty 
w Wadowicach.

Zakopiańskiej tradycji każdej wyciecz-
ki musiało stać się za dość, a więc nie 
obyło się bez wieczornych spacerów po 
Krupówkach, zakupów pod Gubałówką i 
kosztowania wszelkiej maści oscypków.

O tym, że wyjazd był nadzwyczaj uda-
ny, niechaj świadczą niżej przytoczone 
prace dzieci, które wzięły udział w kon-
kursie na jego „sprawozdanie”. 

Miłosz Basalak z  klasy Va SP 2 w 
Kórniku opisał pobyt  w formie poetyckiej 
i  zajął  I miejsce

„Wspomnienia z wycieczki”
Gdy do Bukowiny Tatrzańskiej przyjechałem,
cudowne widoki ujrzałem.
Z balkonu wysokie góry zobaczyłem
i piękne zdjęcia zrobiłem.
Bryczką pojechaliśmy
Morskie Oko ujrzeliśmy.

(...)

„Opowiadanie”  Monika Stempniak z 
SP w Radzewie zostało wyróżnione:

„Wycieczka do Zakopanego była dla 
mnie fantastyczną przygodą pełną nieza-
pomnianych wrażeń. Bardzo lubię góry, a 
szczególnie Morskie Oko i Rusinową Po-
lanę, wspaniałe widoki i cudowny klimat 
górskich szlaków.                                        

Drugiego dnia, gdy zjedliśmy śniada-
nie, pojechaliśmy w miejsce gdzie zaczy-
na się szlak wiodący nad Morskie Oko. 
Tam wsiedliśmy w trzy bryczki i ruszyliśmy 
w góry. (...). Jechaliśmy lasem i podzi-
wialiśmy piękno tatrzańskich widoków. W 
trakcie wycieczki bawiliśmy się, że znamy 
tylko osoby z naszej grupy, a z innych 
nie. Gdy wysiedliśmy z bryczek, zrobili-
śmy parę zdjęć i ruszyliśmy dalej pieszo. 
Szliśmy powoli podziwiając widoki. Po 20 
minutach byliśmy już nad Morskim Okiem. 
Zobaczyliśmy ten cudowny staw i pasmo 
otaczających go gór. Okazało się, że jest 
tam dużo śniegu. Weszliśmy na chwilę 
do schroniska, aby odpocząć. Następnie 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Idąc 
śpiewaliśmy różne piosenki, na przykład 
takie jak ,,Stokrotka” , ,,Ko, ko, ko, ko euro 
spoko”. Po drodze mijaliśmy przepiękny 
wodospad ,,Wodogrzmoty Mickiewicza”. 
Jest to cudowne zjawisko, gdyż woda w 
nim płynąca odbija się o kamienie i tworzy 
się piana. Do końca szlaku było już blisko, 
więc przyśpieszyliśmy kroku. Po dotarciu 
do autobusu, zerwała się burza, a my nie 
zmoczeni pojechaliśmy do pensjonatu. 
Tam zjedliśmy pyszną obiadokolację i 
poszliśmy spać.

Następnego dnia po śniadaniu od-
wiedziliśmy szkołę w Brzegach, gdzie 
czekała nas miła niespodzianka. Dzieci z 
tamtej szkoły przygotowały dla nas przed-
stawienie, w którym usłyszeliśmy śpiew 
i gwarę góralską. Później obejrzeliśmy 
szkołę i wsiedliśmy do autokaru, którym 
przejechaliśmy na ścieżkę wiodącą na 
Rusinową Polanę. Na tę wycieczkę zabrali 
się z nami młodzi górale z Brzegów. Ra-
zem ruszyliśmy w drogę. Szliśmy lasem, 
gdzie niestety napotkał nas deszcz, ale 
mimo to w świetnych humorach doszliśmy 
na polanę. Tam upiekliśmy sobie kiełbasę. 
Kiedy się najedliśmy okazało się, że musi-
my zejść na Wiktorówki. Więc ruszyliśmy 
w drogę, nie była ona długa, ponieważ po 
chwili byliśmy już przy małym kościółku, 
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. 
Po Eucharystii powróciliśmy na Rusinową 
Polanę i oglądaliśmy przepiękne pasma 
gór. Później wróciliśmy ścieżką do auto-
busu, gdzie pożegnaliśmy się z uczniami z 
Brzegów. Kiedy ruszyliśmy lunął porządny 
deszcz. Niektórzy z nas na tej wycieczce 
poznali wielu kolegów i przyjaciół. 

(...)                            
Ta wycieczka pozostanie na długo w 

mojej pamięci, a szczególnie te najcie-
kawsze przygody.”                                                             

Wyróżnienia w konkursie otrzymali 
również Milena Litewka  z SP 2 w Kórniku 
oraz Marcin Najewski z SP w Radzewie. 
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace 
zostaną umieszczone na stronie www.
sp2kornik.eu/stowarzyszenie ,,Życzliwi 
Dwójce”.

Rajd  Śladami Rodów  Działyńskich  
i Zamoyskich do Zakopanego został sfi-
nansowany przez organizatorów oraz przy  
wsparciu Urzędu Miejskiego i Fundacji 
„Zakłady Kórnickie”. 

Sponsorom, opiekunkom  i wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękują orga-
nizatorki

Zofia Talarczyk i Teresa Lubińska

ŚladaMi  rodÓW  działyńskich  i  zaMoyskich
kÓrnik – zakoPane W sobotę 14 lipca br. na polanie przed 

KOK odbyły się Kórnickie Temperatury IV, 
czyli otwarte warsztaty ceramiczne. Impre-
za stanowiła zwieńczenie wcześniejszych 
warsztatów dla dzieci i młodzieży „Nie 
święci garnki lepią”. Przybyli rodzice, dzieci, 
mieszkańcy naszej gminy oraz goście spe-
cjalni. Wśród nich Pani prof. Ewa Twarow-
ska - Sioda z Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, Burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
radna Jukia Bartkowiak. Zbudowany został 

piec węgierski, w którym wypalono część 
prac ceramicznych. Kornelia Tumanowicz i 
Tomek Wyganowski ze Szczecina przygoto-
wali pokaz wypału japońską techniką raku. 
Odbyła się też uroczystość nadania imienia 
Koksik elektrycznemu piecowi ceramiczne-
mu, który stał się najnowszym nabytkiem 
KOK. Pokaz poszkliwionych prac cera-
micznych wykonanych przez uczestników 
warsztatów wzbudził uzasadniony podziw. 
Wyobraźnia dzieci nie zna granic. Twórczy 

zapał udzielił się również dorosłym. Lepili, 
zdobili, toczyli na kole garncarskim. Wielu 
z nich zadeklarowało chęć uczestnictwa z 
zajęciach Pracowni ceramicznej KOK w 
nowym sezonie artystycznym. Wieczorem 
odbył się koncert zespołu COVER oraz  wy-
stęp Antona Michajłowa i Ewy Wodzyńskiej. 
Życzymy pogodnych wakacji i zapraszamy 
we wrześniu.

Sławek Animucki

Na początku wakacj i ,  w dniach 
2-6 lipca, biblioteka w Bninie zorga-
nizowała cykl spotkań dla dzieci. Dla 
uczestników przygotowano różnorodny 
program z zajęciami edukacyjnymi i 
plastycznymi: dzięki pokazom multi-
medialnym mogli dowiedzieć się wielu 
c iekawostek dotyczących zwierząt 
morskich i  owadów, poznal i  tajem-
nice ludzkiego ciała, różne zjawiska 
pogodowe oraz dyscypliny sportowe. 
Każde dziecko mogło wziąć udział w 
zajęciach plastycznych: wykonywano 
morskie zwierzęta z plasteliny, kukiełki 
owadów, makietę z prognozą pogody, 
plakat przedstawiający ciało ludzkie w 
technice kolażu oraz plansze „wesołe 
autobusy” z okienkami na głowę. 

Milusińskich, którzy chcieli ciekawie 
spędzić czas w bibliotece nie brako-
wało, o czym świadczyła codzienna 
frekwencja ponad 30 osobowej grupy. 
Przez cały tydzień uczestnicy prze-
żywali także wspaniałą przygodę z 
książką, słuchając najbardziej poleca-
nych nowości książkowych dla dzieci. 
Spotkan ia  dodatkowo urozmaic i ły 

zabawy ruchowe, quizy i zagadki. Na 
zakończenie każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową niespodziankę.

Na czas wakacyjnego wypoczynku 

wszystkim dzieciom pracownicy Filii w 
Bninie życzą wielu miłych chwil i cie-
kawych przygód.

K.P.P.

Wakacje W bibliotece

znÓW gorąco na ProWencie
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WsPoMnienia 
na temat aresztowania i 

 pobytu w Forcie VII 
– Poznań w 1942 roku

W bieżącym roku mija 70 lat od areszto-
wania członków Związku Walki Zbrojnej - ZWZ 
– i Armii Krajowej – AK – na terenie powiatów 
Śrem, Środa i Jarocin. Mnie aresztowania 
te dotyczyły osobiście. Po wielu latach zde-
cydowałem się opisać ówczesne zdarzenia, 
namawiany do tego przez znajomych, głównie 
jednak przez młodych ludzi; napisać o tym, co 
przeżyłem w czasie wojny. 

W końcu września 1942 Gestapo aresz-
towało kierownictwo Placówki “Topola”, a w 
listopadzie kilkanaście osób z Kórnika i okolicy, 
ze Środy i Jarocina. Kilkanaście dni po pierw-
szych aresztowaniach, zgodnie z uprzednim 
zobowiązaniem, że nie odda się żywy w ręce 
Gestapo, odebrał sobie życie Stanisław Woź-
niak – komendant Placówki “Smoła “ w Kórniku. 

Aresztowania, zwłaszcza pierwszej grupy, 
nastąpiły w wyniku dekonspiracji, dokonanej 
przez byłego więźnia Fortu VII – H. Kierzkow-
skiego, który jako agent Gestapo, zdobył za-
ufanie Józefa Szczepaniaka i dokładnie doniósł 
do Gestapo o tym, co działo się w leśniczówce 
Drapałka. 10-ego listopada 1942 zostałem 
zabrany wraz z dwoma innymi kolegami z 
mojego miejsca pracy – Betoniarni w Gądkach. 
Tego samego dnia został aresztowany także 
mój brat  Henryk. Ogółem między wrześniem 
a listopadem za tzw. “sprawę kórnicką” zostało 
aresztowanych 58 osób.

Po kilkugodzinnym pobycie w areszcie 
w ratuszu kórnickim, zostaliśmy przewiezieni 
do “Domu Żołnierza”- siedziby Gestapo - w 
Poznaniu. Tutaj zostaliśmy ulokowani w dużej 
sali, gdzie znajdowało się już wielu innych 
więźniów z dłuższym stażem przebywania w 
rękach Gestapo. Przez najbliższe dwa dni (była 
to sobota i niedziela) byliśmy kolejno wszyscy 
nowo aresztowani fotografowani i opisywani 
wg. danych personalnych.

Po pierwszych rozmowach z przebywają-
cymi już dłużej w areszcie więźniami, zacząłem 
zdawać sobie sprawę, co się stało i co może 
mnie, mojego brata i nas wszystkich spotkać. 
Wyłaniające się perspektywy były straszne. 

Zdaliśmy sobie sprawę, że w najlepszym wy-
padku trzeba będzie przebywać w więzieniu do 
końca wojny. Wyroki, jakie mogły nas spotkać, 
to 5 lub 6 lat obozu karnego za czytanie nielegal-
nej gazetki. Za każdą samodzielną działalność 
lub pełnioną funkcję groziła kara śmierci. Naj-
bliższą perspektywą było przesłuchanie przez 
gestapowców, połączone przede wszystkim z 
biciem i najróżniejszymi groźbami.

Przez te pierwsze dwa dni robiłem sobie bi-
lans, jaką pracę konspiracyjną wykonywaliśmy 
wraz z bratem. Był to bilans niemały:
1. Zorganizowanie słuchania radia i rozpo-
wszechnianie wiadomości przez czterech braci 
Drożaków
2. Mój starszy brat – Henryk był dowódcą sekcji, 
czyli tzw. “piątkowym”,
3. Dokonanie przez brata Henryka fotograficz-
nej dokumentacji zbiorów biblioteki i pamiątek 
narodowych, znajdujących się w zamku 
kórnickim,
4. Moja współpraca z redakcją “Polska Narodo-
wa” i ”Bóg i Ojczyzna” poprzez pisanie rożnych 
artykułów,
5. Cotygodniowe odbieranie gazetek dla Kór-
nika i przekazywanie ich do rąk komendanta 
Placówki “Smoła” Stanisława Woźniaka,
6. Regularne czytanie gazetek oraz roznosze-
nie ich do członków “piątki” 

W tym miejscu należy się pewna informacja, 
jak przebiegała nasza praca konspiracyjna w 
odniesieniu do poszczególnych punktów. 

Ad 1. Już we wrześniu 1939 r., a więc od na-
stępnego dnia, gdy władze niemieckie zakazały 
posiadania i tym samym słuchania radia przez 
Polaków, brat mój – Henryk – przekazując kilka-
naście aparatów radiowych w imieniu firmy (A. 
Białas), w której pracował, do ratusza, zatrzymał 
jeden odbiornik radiowy i schował w naszym 
domu. Wszyscy czterej bracia Drożakowie 
zainstalowaliśmy radio i przygotowali dla niego 
odpowiednie schowki, również dla akumulatora 
i baterii anodowej (w Kórniku wówczas nie było 
jeszcze energii elektrycznej). I tak rozpoczęło 
się słuchanie wieczorem wiadomości; najpierw 
przez kilka dni z Warszawy aż do chwili jej 
upadku, a następnie Radia Tuluza z Francji i w 
końcu BBC z Londynu. 

Jeden z braci zawsze stał na straży, czy ktoś 
nie nadchodzi. Wiadomości w swojej naiwności 

przekazywaliśmy znajomym. Po kilku miesią-
cach było wiadomo, że u Drożaków jest radio. 
Sytuacja stawała się niebezpieczna i wtedy za 
radą Stanisława Woźniaka zmieniliśmy miejsce 
słuchania radia. Zostało ono przeniesione do 
Cz. Antkowiaka na ulice Średzką, ale i tutaj 
po pewnym czasie trzeba było zaprzestać 
słuchania. Po namyśle ogłosiliśmy w Kórniku 
o likwidacji radia, a za zgodą Stanisława 
Małeckiego i jego synów, ulokowaliśmy je w 
zamku kórnickim. Było to w końcu 1940 roku. 
Od tej chwili radio pełniło rolę uzupełniającą w 
sensie informacji dla potrzeb redakcji “Biuletynu 
Informacyjnego”, “Polska Narodowa” i “Bóg i 
Ojczyzna”.

Redaktorem w/w pism był Władysław Ma-
łecki pracujący wówczas w leśnictwie Drapałka.

W czasie aresztowań w 1942 roku radio 
zostało znalezione i zabrane przez Gestapo.

Ad 2. Mój starszy brat Henryk był dowódcą 
tzw. sekcji, inaczej “piątki”, do której należeli: 
Józef Mączkowski – dyrektor Banku Ludowego,

Antoni Wróblewski – dyrektor Ogrodów 
Kórnickich, Zygmunt Denizot – aptekarz, Fran-
ciszek Słoma – właściciel majątku Skrzynki i 
dzierżawca Celestynowa Ks. proboszcz M. 
Matuszek, a po jego zesłaniu do Dachau, prof. 
Adam Tomaszewski

Ad 3. Na propozycje Stanisława Małeckie-
go i jego synów, którzy w czasie wojny pełnili 
obowiązki stróżów w zamku, brat mój Henryk 
zrobił kilkadziesiąt zdjęć najważniejszych sta-
rodruków i innych pamiątek narodowych. Ja w 
tym czasie pilnowałem, co się dzieje w terenie, 
ponieważ zdjęcia były robione przy użyciu bły-
sku magnezji, co mogło być widoczne z ulicy.

Ad 4. Od 1940 roku, aby nie zostać wywie-
zionym na roboty do Niemiec, pracowałem w 
Gądkach w Betoniarni. W tej samej betoniarni 
pracowali również inni członkowie naszej orga-
nizacji, a przede wszystkim Józef Szczepaniak  
komendant Placówki “Topola” oraz całego 
okręgu obejmującego powiaty Śrem, Środa i 
Jarocin. Wspólna praca ze Szczepaniakiem 
ułatwiała mi role łącznika pomiędzy placówkami 
“Topola” w Drapałce i “Smoła” w Kórniku. 

 W czasie wspólnej pracy miałem możli-
wość prowadzenia wielu rozmów ze Szcze-
paniakiem. Od niego też dostałem propozycję 
pisania krótkich okolicznościowych artykułów 

do gazetek “Bóg i Ojczyzna” oraz “Polska 
Narodowa”. Gotowe artykuły oddawałem do 
jego rąk. Pamiętam taki jeden poważniejszy 
artykuł, podpisany moim pseudonimem „Żubr”,  
pt. “Granica z Niemcami po wojnie na Odrze”. 

Było to wiosną 1942 roku, kiedy Niemcy 
panowali prawie nad całą Europą. Jak się póź-
niej dowiedziałem, właśnie ten artykuł bardzo 
zdenerwował Gestapo.

Po zakończeniu rejestracji wszystkich 
aresztowanych, zostaliśmy przewiezieni do 
Fortu VII-ego. Nasza grupa kórnicka została 
ulokowana w bunkrze nr 1. Było to duże, po-
dłużne pomieszczenie, w którym przebywało 
około 160 więźniów. Bunkier nie posiadał okien 
i jedynie w czasie dnia paliło się w nim światło. 

Po dalszych dwóch dniach nerwowego 
oczekiwania, kilka osób z naszej grupy zo-
stało wezwanych na przesłuchanie do “Domu 
Żołnierza”. Jadąc na przesłuchanie, oczeki-
wałem najgorszego. Podjąłem wraz z bratem 
postanowienie, nie podawać 
żadnych nazwisk i do niczego 
się nie przyznawać. Chodziło 
o to, by z zadawanych pytań 
wywnioskować, co gestapowcy 
wiedza o naszej działalności. 
Rzeczywistość okazała się 
zupełnie inna. Wprowadzono 
mnie do pokoju, gdzie siedziało 
dwóch przedstawicieli Gestapo 
-  Scholl i Peters . Przesłuchanie 
zaczęło się uderzeniem w twarz 
i poleceniem, bym przyznał 
się do wszystkiego, co wiem 
o organizacji w Drapałce i w 
Kórniku. Oni i tak już wszystko 
wiedzą, ale dla mnie będzie 
lepiej, jeśli sam się do wszyst-
kiego przyznam. Na moją odpo-
wiedź, że nie wiem, o czym jest 
mowa i że nikogo z organizacji 
nie znam, kazano mi położyć 
się na krześle. Zaczęło się 
bicie „bykowcem”, kilkanaście 
uderzeń po plecach. Na moją 
przeczącą odpowiedź Peters 
(mówił po polsku) powiedział 
„jak nic nie wiesz, to pójdziesz 
na dół do piwnicy i wtedy sobie 
wszystko przypomnisz“. Od 
tej chwili wiedziałem, że teraz 
czeka mnie najgorsze. 

W piwnicy „Domu Żołnierza“ było pomiesz-
czenie, w którym na środku stał niezbyt wysoki 
stół, dwa krzesła, wiadro z wodą, a na ziemi 
leżało kilka tzw. „bykowców“. Kazano mi poło-
żyć się na tym stole, a następnie z jednej strony 
przywiązano mi ręce, a z drugiej nogi do nóg 
stołu. -Scholl i Peters wzięli „bykowce“ do ręki 
i zaczęli mnie bić, raz jeden, raz drugi. Potem 
przerwa na pytanie, czy się przyznaję; nie? – To 
bili dalej. Gdy traciłem przytomność, polewali 
mi głowę wodą. Po pewnym czasie przestali, 
odprowadzili mnie do ciemnego pomieszczenia 
i zostawili, „bym pomyślał i przyznał się“. 

Jeszcze dwie takie rundy bicia miały 
miejsce tego dnia. Wieczorem razem z innymi 
więźniami trafiłem do Fortu VII do bunkra nr 1.

 Tego samego dnia był przesłuchiwany mój 
brat Henryk. On również nie przyznawał się do 
niczego, zgodnie z tym jak się umawialiśmy. 

Oczekiwaliśmy, że gestapowcy zaczną 

zadawać pytania w konkretnych sprawach, 
chcieliśmy dowiedzieć się, co o nas wiedzą, 
jak dalece mają rozeznanie, jaką prowadzili-
śmy działalność. Następnego dnia zostaliśmy 
wywołani na porannym apelu na jazdę na 
przesłuchanie. Tego dnia  przesłuchanie i bicie 
miały podobny przebieg. Wzywano nas do 
przyznania się, „bo my i tak wszystko wiemy“. 
Wieczorem w tym dniu było już z nami bardzo 
źle; cała tylna część ciała od kolan poprzez uda 
aż do nerek była zbolała i obita. Trzeciego dnia 
rano po pierwszej rundzie bicia postanowiłem 
się częściowo przyznać, aby zobaczyć, czy 
gestapowcy zaczną nareszcie zadawać jakieś 
pytania poza nawoływaniem do przyznania się. 

Przyznałem się mianowicie do tego, że 
kilka razy Józef Szczepaniak, z którym razem 
pracowałem w betoniarni, dał mi mały pakiet 
z gazetkami, abym go oddał do rąk własnych 
Stanisława Woźniaka w Kórniku. Wśród wielu 
innych była to najmniej znacząca nasza dzia-

łalność. Poza tym  wiedziałem o samobójstwie 
Woźniaka, nie mogłem mu więc zaszkodzić.

Po moim „przyznaniu“ się, rozwiązano 
mi ręce i nogi i zaprowadzono na górę. Tutaj 
kazano mi powtórzyć jak wyglądała rozmowa 
z Józefem Szczepaniakiem i jaki był sposób 
przekazywania gazetek Stanisławowi Woźnia-
kowi. Zorientowałem się, że gestapowcy zaczęli 
przygotowywać się do pisania protokołu. W 
tej chwili przyszła mi do głowy szalona myśli, 
którą też natychmiast wprowadziłem w czyn. 
Oświadczyłem mianowicie gestapowcom, że 
właściwie odbieranie gazetek dla Kórnika było 
zadaniem mego brata, a ja robiłem to jedynie 
dorywczo. Uznałem bowiem, że przyznanie się 
do jednej z prowadzonych przez nas działal-
ności, o najmniejszym znaczeniu, spowoduje 
zaprzestanie przesłuchań i być może uratuje 
nas od kary śmierci. Byli bardzo zdziwieni i za-
pytali, gdzie jest w tej chwili mój brat. Odpowie-
działem, że jest także tutaj na przesłuchaniu w 

innym pokoju. Gestapowcy zaczęli natychmiast 
telefonować po rożnych pokojach i prowadzić 
ożywione rozmowy. Po chwili Peters oświadczył 
mi, że za chwilę zostanie tu przyprowadzony 
mój brat, który się do niczego nie przyznaje; 
mam go skłonić, by się natychmiast przyznał. 
Nie spodziewałem się tak szybkiego obrotu 
sprawy, myślałem, że wieczorem uzgodnimy 
jak zeznawać. W mojej głowie zaczęły kłębić 
się tysiące myśli, jak się zachować, jak powie-
dzieć bratu, co właściwie zeznałem? Zaczęło 
się oczekiwanie na doprowadzenie brata, a w 
mojej głowie jedna myśl goniła drugą.

 W Gestapo panował zwyczaj, ze w czasie, 
gdy przerywano przesłuchanie, więzień musiał 
stać twarzą do ściany. Stojąc tak, udało mi się 
dokonać zgrabnego manewru i przesunąć jak 
najbliżej drzwi, w czasie, gdy Scholl i Peters 
zajęli się innymi sprawami. Po chwili otworzyły 
się drzwi i wprowadzono mojego brata. Stał 
ode mnie w odległości jakieś 1,5 m, gdy po-

wiedziałem krótko: „gazetki od 
Włodka do Woźniaka“. (Włodek 
to Władysław Małecki, od które-
go odbierał gazetki dla Kórnika). 
Obaj gestapowcy poderwali się 
natychmiast, zaczęli bić mnie 
po głowie i po plecach, krzy-
cząc, „co powiedziałeś bratu?” 
W trakcie bicia, krew leciała mi 
z nosa, próbowałem odpowie-
dzieć, że chciałem jedynie bratu 
powiedzieć, to, co mi kazano, 
aby się przyznał. I powtórzyłem 
jeszcze raz głośno, zwracając 
się do brata: “Heniu, przyznaj 
się do wszystkiego, ponieważ 
panowie wszystko wiedzą.”. 
Po tej mojej wypowiedzi brat 
został odprowadzony, a Peters 
i Scholl zaczęli pisać na ma-
szynie protokół moich zeznań. 
Trwało to dość długo, ponieważ 
moje wypowiedzi po polsku 
musiały być przetłumaczone na 
niemiecki. W tym samym cza-
sie brat mój składał zeznania 
zgodnie z tym, co usłyszał ode 
mnie, gdy wchodził do pokoju. 
Przeszedł jeszcze jedno ciężkie 
bicie, ponieważ gestapowcy 
nie chcieli uwierzyć, by dwie 

osoby pełniły tę samą funkcję. Przyjęto jednak 
tłumaczenie, że ja robiłem to jedynie dorywczo 
i tylko wówczas, gdy wydrukowanie gazetki 
było opóźnione.

W następnych dniach nie byliśmy już wzy-
wani na przesłuchania do “Domu Żołnierza”. 
Z jednej strony opanowała nas nadzieja, że 
może to już koniec przesłuchań, z drugiej strony 
dopiero teraz poczuliśmy ból całego ciała po 
biciach poprzednich dni. Cała tylna część ciała 
była w kolorach sino-czerwonych, z podkre-
śleniem ciemnych pręg od bicia “bykowcem”. 
Przez następne trzy tygodnie mogliśmy leżeć 
tylko na brzuchu, o siedzeniu nie było mowy. 

Do końca pobytu w Forcie VII przeżywali-
śmy codziennie rano chwile strachu, że zosta-
niemy ponownie wezwani na przesłuchanie, 
ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy 
jeszcze inne rzeczy na sumieniu w stosunku 
do okupantów.

(cd na str. 16) 

Mija 70 lat od aresztoWań członkÓW zWz
Prezentujemy kolejne materiały 

przygotowane przez Bolesława droża-
ka - aresztowanego w 1942 roku przez 
hitlerowców żołnierza ZwZ-AK Placówki 
“Smoła” w Kórniku. Na początku zapowia-
dany w poprzednim numerze wyrok roz-
prawy  oznaczonej przez autora c  wydany 
podczas rozprawy w Rawiczu. w dalszej 
części przypominamy wspomnienia pana 
Bolesława.

ŁG

Rozprawa c
Za Przygotowanie Zdrady Stanu:
Na posiedzeniu Wyższego Krajowego 

Sądu – Oddział Karny z Poznania sesja 
w dniach 8 i 10 lipca 1943 r. w Rawiczu z 
udziałem:

Prezes Oddziału dr Borek 
– przewodniczący Składu Sądu
Radca Wyższego Sądu 
– dr Jahnke – sędzia
Radca Wyższego Sądu – dr Fuchs – sędzia
Radca Sądu Krajowego – Noetzold – urzęd-
nik prokuratury
Urzędnik Sądowy – Petersen – sekretarz

-według prawa ogłaszają
I. Za przygotowywanie zdrady stanu 

wg punktów II i III praw przeciw Polakom 
zostają oskarżeni skazani:
Hałderny (26) – 6 lat obozu karnego
Sklepick (27) 5  lat obozu karnego
Pelczyński (28) – 5 lat obozu karnego
Czachowski (29) – 3 lata obozu karnego
Palczewski (30) – 7 lat obozu karnego
Szczepaniak (31) – 6 lat obozu karnego
Drożak Henryk (32) – 8 lat obozu karnego

Bartkowiak (33) – 6 lat obozu karnego
Kwaśniewski (34) – 5 lat obozu karnego
Drożak Bolesław (35) – 6 lat obozu karnego
Szymański (36) – 5 lat obozu karnego
Skrzypczak (37) – 5 lat obozu karnego
Braun (38) – kara śmierci.

II. Koszty postępowania sądowego 
ponoszą oskarżeni.

Uzasadnienie
I. Oskarżonym zarzuca się, że poprzez 

działalność w tajnej organizacji „STRON-
NICTWO NARODOWE” (w skrócie S.N.) 
popadli w kolizję z prawem, bo jak sądowi 
wiadomo, w przypadku niekorzystnego dla 
Niemców przebiegu wojny, mieli na nowo 
zorganizować Państwo Polskie i przy zasto-
sowaniu siły przejąć władzę, a w związku z 
tym już teraz dokonywać wszelkich ku temu 
niezbędnych przygotowań.
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( cd. ze str. 15)
W ostatnich dniach grudnia 1942 roku 

grupa więźniów z tzw. „sprawy kórnickiej” 
zostaliśmy zebrani na dworze przy wyjeź-
dzie z Fortu VII-ego. Tutaj prokurator oraz 
gestapowcy, którzy nas przesłuchiwali, ogło-
sili, za co zostaniemy oskarżeni i będziemy 
sądzeni. Staliśmy ustawieni w kolumnie, 
na której końcu na dwóch ławkach leżeli 
Władysław Szczepaniak (brat Józefa) oraz 
Józef Walkowiak z Dachowej. Byli tak pobici 
i zmaltretowani, że nie mogli stać, ani chodzić 
o własnych siłach. Podczas, gdy nas załado-
wano na samochody ciężarowe i zawieziono 
na dworzec kolejowy, oni zostali w Forcie VII 
i niedługo potem zmarli z powodu odniesio-
nych obrażeń w trakcie bicia.

Na dworcu czekał na nas specjalnie 
podstawiony pociąg, którym to transportem 
ruszyliśmy do więzienia śledczego w Zwickau 
(Saksonia). W czasie przesiadki na dworcu 
we Wrocławiu, stałem przez chwilę obok 
Józefa Szczepaniaka i wykorzystałem te 
chwile, by go zapytać, “co z moimi artykułami, 
które pisałem”? Odpowiedział, że pytany o to 
oświadczył, że artykuły otrzymywali od swoich 
władz przez nieznanych mu łączników. Teraz 
dopiero zrozumiałem, dlaczego gestapowcy 
w czasie przesłuchania o nic więcej mnie i 
brata nie pytali. Nie pytali również o sprawy 
organizacyjne placówki “Smoła”, ponieważ 
jej komendant – Stanisław Woźniak – nie żył, 
a mój brat i ja na ten temat milczeliśmy. Zaś 
innych świadków nie było.

 Podobnie do nas zachowali się dwaj 
inni „piątkowi“: Antoni Kmieciak i Stanisław 
Pelczynski. Przyznali się mianowicie tylko do 
czytania gazetki, którą dostali od Woźniaka. 
Tajemnice organizacyjne Placówki „Smoła“, 
jej stan liczebny oraz podział na sekcje zabrał 
ze sobą do grobu Stanisław Woźniak. Jego 
ofiarna i bohaterska śmierć uchroniła wielu 

przed aresztowaniami, wyrokami śmierci 
lub wieloma latami, spędzonymi w obozach 
karnych.

Nawet jego syn – historyk, Marian Woź-
niak – nie był w stanie już po wojnie odtworzyć 
szczegółowo stanu organizacji Placówki 
„Smoła“ w Kórniku.

W więzieniu śledczym w Zwickau przeby-
waliśmy pól roku, czekając na wyrok sądowy. 
Warunki w więzieniu były znacznie lepsze niż 
w Forcie VII, gdzie stale nas bito, abyśmy np. 
szybciej szli do ubikacji, a przy każdym kroku 
dopadały nas psy, które były spokojne jedynie 
wtedy, gdy szliśmy wolnym krokiem. Była to 
stała zabawa, pilnujących nas SS-manów. 
Inną szykaną było, że na kolację dla wszyst-
kich więźniów przynoszono sześć wiader 
herbaty, ale tylko dwa wiadra, do których 
można było oddawać mocz. Urządzali także 
ćwiczenia na pagórkach wokół naszego bun-
kra wśród harcujących między nami psów. 

W czasie takich “harców” zostałem raz 
ugryziony, a po powstałej w ten sposób ranie 
mam do dzisiaj, po tylu latach, bliznę.

Po półrocznym oczekiwaniu zostaliśmy 
podzieleni na cztery grupy; dla każdej z nich 
odbyły się rozprawy sądowe, kolejno w Budzi-
szynie, Legnicy i dwie w Rawiczu. Ja z bratem 
byłem sądzony w Rawiczu 8 lipca 1943 roku. 
Stanęliśmy przed Specjalnym Sądem dla 
Kraju Warty. Do budynku sądu doprowadzano 
więźniów, prowadząc ich ulicami Rawicza, 
skutych kajdankami po dwóch, w kolumnie 
12 osób. W głowie tłukły się myśli, jaki będzie 
wyrok, oby nie to najgorsze, co nas czeka? 
Ja dostałem 6 lat obozu karnego, brat – 8 lat. 
Te osiem lat było najwyższą karą przed karą 
śmierci. Jeszcze w czasie procesu Scholl 
występował dla mego brata o karę śmierci, 
ponieważ jego działalność miała charakter 
stały. Ze względu jednak na młody wiek 
oskarżonego (brat miał wtedy 20 lat), sąd 

uznał, że wystarczy zastosować karę ośmiu 
lat obozu karnego. Obaj z bratem byliśmy 
najmłodszymi aresztowanymi w „sprawie 
kórnickiej“. Mieliśmy dużo szczęścia; nasza 
działalność była bowiem szeroka i znacząca 
dla placówki „Smoła“. Uratował nas fakt, że 
Stanisław Woźniak już nie żył i tym samym 
główna działalność placówki nie została 
ujawniona. Mnie zaś osobiście uratował Józef 
Szczepaniak, nie ujawniając mnie jako autora 
artykułów do gazetek.

We wszystkich czterech rozprawach za-
padło dziesięć wyroków śmierci. Na pozosta-
łych członków Placówek „Topola“ w Drapałce 
i „Smoła“ w Kórniku wydano wyroki od trzech 
do ośmiu lat obozu karnego. Dwóch członków 
naszej grupy już nie żyło, zakatowanych na 
śmierć w czasie przesłuchań. Wycieńczają-
cego ciężką pracą, pełnego chłodu i głodu, 
pobytu w obozach nie przeżyło kilkanaście 
osób. Tak, więc zakończenia wojny i wolności 
doczekał z naszej grupy co drugi spośród 
aresztowanych jesienią 1942 roku.

Od zapadnięcia wyroków do końca wojny 
przebywaliśmy jeszcze przez około dwóch 
lat w następujących więzieniach i obozach 
karnych:

- więzienie ciężkie w Rawiczu,
- obóz karny w Dieburg-Eich (Nadrenia),
- obóz karny Dieburg-Biblis (Nadrenia
- obóz karny w Bernau-Rottau (Bawaria).
Ale pobyt w nich to już zupełnie inna 

historia. 
Przy nadludzkiej pracy, z utęsknieniem 

wyczekiwaliśmy końca wojny.

Wspomnienia opisał:   
Bolesław Drożak
Żołnierz ZWZ-AK 

Placówki “Smoła” w Kórniku 
Pseudonim „Żubr”       

ogŁoSZENIE
W związku z dużym zainteresowa-

niem w temacie tablic reklamowych 
umieszczanych w obrębie pasa drogo-
wego, uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku 
nr XVIII/210/2012 z dnia 29 lutego 2012r. 
(ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego poz. 
2098 w dniu  8 maja 2012r.) wprowa-
dzono nowe, preferencyjne stawki dot. 
umieszczania reklam w pasie drogowym 
dróg gminnych. 

W związku z powyższym zachęcamy 
do korzystania z możliwości umieszczania 
w pasie drogowym dróg gminnych tablic 
reklamowych.

Wnioski o uzgodnienie lokalizacji 
reklamy oraz o ich umieszczenie w pasie 
drogowym można pobrać ze strony inter-
netowej www.bip.kornik.pl, lub w Biurze 
Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu (pok. 9). 
Dodatkowych informacji udziela Wydział 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 
(pok. 4).

Z dniem 1 września 2012r. tut. Urząd 
zwiększy częstotliwość kontroli legalności 
tablic reklamowych umieszczanych a pasie 
drogowym. Reklamy umieszczone w pasie 
drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi 
podlegają karze w wysokości 10-krotności 
opłaty ustalonej za umieszczenie reklamy. 

Poniżej w tabeli wyciąg z uchwały 
Rady Miejskiej nr XVIII/210/2012 z dnia 
29 lutego 2012r.:

ZA KAŻDY DZIEŃ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA 1m2 STAWKI OPŁAT

powierzchni reklamowej na tablicy oświetlonej i nieoświetlonej ze stałą ekspozycją 0,50 zł
powierzchni reklamowej na tablicy ze zmienną ekspozycją, przewijaną powierzchnią reklamową, emitowane na 
monitorach i wyświetlaczach elektronicznych oraz w formie ruchomych obrazów 1,20 zł

powierzchni reklamowej na szyldach montowanych na obiektach, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza określona w szyldzie, o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 1m2 0,30 zł

powierzchni reklamowej na przenośnych tablicach reklamowych znajdujących się w ciągach pieszych, 
tzw. „potykacze” 1,00 zł

powierzchni reklamy o treści  informacyjnej, zawierającej informacje o gminie, powiecie, województwie (np.: w 
postaci planów, map, plansz) 0,10 zł

powierzchni reklamowej umieszczanej na ustawionych rusztowaniach na czas trwania remontu obiektu 
budowlanego 0,80 zł

reklamy wyborcze 1,60 zł
inne reklamy 2,00 zł

XXI TURNIEj śwIęTojAńSKI 
W 1991 r. gdy w Polsce przeżywano 

szybkie odradzanie się bractw kurkowych 
Andrzej Niemier,  pracownik Instytutu 
Dendrologii PAN z zawodu inż. leśnik, a z 
zamiłowania  myśliwy zainicjował zawody 
świętojańskie dla podkreślenia obcho-
dzonych w Kórniku „Wianków”. Wtedy 
towarzyszyła im parada łodzi na jeziorze 
i zabawy taneczne. Tradycja majówek na 
Błoniach, a od 1985 zabawa taneczna 
organizowana przez Ogród Działkowy w 
Bninie. Warto przytoczyć listę zwycięzców 
turniejów świętojańskich. Główną nagrodą dla 
zwycięzcy oprócz tarczy był przechodni pucha-
rek ufundowany przez Andrzeja Niemiera. Na 
drewnianej podstawie znajdują się nazwiska 
kolejnych zwycięzców i napis: 

TURNIEJ ŚWIĘTOJAŃSKI - Fundator 
„Pucharka Świętojańskiego” Andrzej Niemier.

1991 Andrzej Niemier
1992 Andrzej Niemier
1993 Zbigniew Kościelniak
1994 Marian Błaszak
1995 Henryk Ordanik
1996 Kazimierz Krawiarz
1997 Piotr Błaszak
1998 Jacek Wojciechowski
1999 Andrzej Tomiak
2000 Marek Baranowski
2001 Marek Nowicki

2002 Stanisław Świerzewski
2003 Teodor Bałęczny
2004 Marian Błaszak
2005 Andrzej Tomiak
2006 Marek Baranowski
2007 Marian Olejnik
2008 Marek Fludra
2009 Marian Błaszak
2010 Marek Fludra
2011 Maciej Olejnik

Do 20-letniej listy zwycięzców, dnia 23 
czerwca 2012 r. dopisał się Zbigniew Toma-
szewski (na zdjęciu), od niedawna członek 
bractwa, od 1998 sołtys Czmońca, a od 2012 
r.  prezes kórnickiego koła stowarzyszenia 
sołtysów wielkopolskich. Jest znany w Polsce 
ze swoich osiągnięć. W 2010 r. został sołtysem 
roku. Jest twórcą „Szlaku Bobrowego” i naj-
wyższej wieży widokowej w okolicy Poznania. 
Razem z żoną Mariolą z Bałęcznych znanej 
ze swoich sukcesów  sportowych są dumni ze 

zdobycia cennego trofeum.
 II miejsce zajął Marcin Nowak a trzeci był 

Zdzisław Jakubowski.
Po zapadnięciu zmroku rozpoczęto otwarte 

nocne zawody strzeleckie.
Projekt oświetlenia strzelnicy wykonał Roch 

Tarczewski. Jest to kolejna  inwestycja bractwa 
kurkowego. Fundatorem tarczy pasieki pszcze-
larskiej i słodkich nagród miodowych był Roman 
Fludra. Tarczę zdobył  Marek Nowicki. Szymon 
Nowacki i Alicja Czyż z Bractwa Kurkowego z 
Poznania zadowolili się nagrodami.  

 Tarczę ufundowaną przez Stanisława 
Szczęsnego właściciela firmy dekarskiej z 
Robakowa zdobył Zdzisław Jakubowski. Marek 
Nowicki i Alicja Czyż zajęli II i III miejsce i cenne 
nagrody. 

Największą atrakcją był turniej świętojański 
na dystansie 100 m. Pięciu zawodników którzy 
uzyskali największą ilość punktów walczyli o 
tarczę ufundowaną przez Roberta Majchrza-
ka właściciela firmy jubilerskiej „Złoty Lew” 
ze Swarzędza. Wygrał Wojciech Antczak, II 
miejsce zajął Rafał Olejnik a III miejsce Marek 
Baranowski.  Żyjemy w pośpiechu, stronimy od 
zabaw, jesteśmy zestresowani. Czas pomyśleć 
o życiu, rekreacji, zabawach. Wielu pamięta 
tradycyjne „Wianki” na Jeziorze Kórnickim i 
zabawy do świtu. Tradycja turniejów świętojań-
skich w Kórniku trwa od ponad 20. lat i cieszy 
się powodzeniem. Do Kórnika przybyli bracia 
kurkowi z Mosiny, z Poznania, ze Swarzędza i 
Tarnowa Podgórnego. Zawody zaszczycił Ma-
ciej Marciniak, przewodniczący Rady Miejskiej z 
małżonką. W bufecie serwowano pyszne dania 
i tradycyjnie piwo, a mecz w ramach Euro 2012 
drużyn Hiszpanii i Francji oglądano na nowym  
40 calowym telewizorze w wersji cyfrowej.

Kazimierz Krawiarz

WieŚci 
z kurkoWej 
strzelnicy

karaWan graboWskich 
RodZINA lAKIERNIKów 

od PIęcIU PoKolEń.

Katastrofa stodoły przy ul. 20 Paździer-
nika ujawniła istnienie przechowywanego 
tam  zabytkowego karawanu. jest on 
własnością rodziny grabowskich i jest 
rzadkim już egzemplarzem sztuki funeralnej. 
Został zbudowany około 1902 r w Fabryce 
powozów Teofila grabowskiego w Poznaniu 
mieszczącej się w Poznaniu przy ul. wilhel-
mowskiej nr. 20.

Seniorem rodu Grabowskich w 
Kórniku był Roch Grabowski urodzony 
około 1820 r. W książce „Zamek w 
Kórniku” Róży Kąsinowskiej na stronie 
86 czytamy, że prace malarskie nowo 
przebudowanego zamku w Kórniku 
„powierzono mieszkającemu w Kórniku 
Rochowi Grabowskiemu, który ostatnią 
należność odebrał 6 grudnia 1872 
r.” (BK 6458). W następnych latach 
wykonywano stolarkę i malowano już 
nowe pokoje biblioteczne, na co wska-
zuje zachowany rachunek malarza 
Grabowskiego. (BK 5088. Rachunek 
z 12.11.1883). Grabowscy, Roch i jego żona 
Rozalia z domu Panowiej mieli dwóch synów: 
Teofila i Antoniego.

Teofil Grabowski urodzony w 1847 r. ożenił 
się z Joanną z Witkowskich i zamieszkali w 

Poznaniu. Jak wynika z jego nekrologu z 31 
sierpnia 1931 r. był najstarszym mistrzem lakier-
niczym w Poznaniu i fabrykantem, powozów. 
Na przełomie XIX i XX w. budowanie powozów 
było najbardziej dochodowym zajęciem. Dopie-
ro motoryzacja wyparła zarówno powozy jak i 
ich siłę napędową czyli konie.  

 Jego młodszy brat Antoni urodzony 1 
stycznia 1858  mieszkał w Kórniku. Ożenił się z 
Teklą z Robińskich. Znajdujemy go w 1904 r. na 
liście członków obowiązkowej straży ogniowej 
i zajmował się też lakiernictwem. Zmarł bezpo-
tomnie 13 marca 1938 r. 

Syn Teofila, Roch  osiadł w Kórniku jeszcze 
przed pierwszą wojna światową. Tak jak ojciec 
zajmował się lakiernictwem produkowanych 
w Kórniku powozów, początkowo w fabryce 
powozów Bukowskiego a następnie Stanisława 

Figaszewskiego. Współpracował również z 
Czesławem Antkowiakiem kowalem po 1918 r. 

Roch Grabowski urodzony 14 sierpnia 
1878 w Poznaniu, ożeniony 5 lutego 1914 r. z 
Agnieszką z Naglewiczów mieli dwóch synów: 
Feliksa (ur. 20.11. 1914 r.) i Bronisława (ur. 
4.08.1917 r). Agnieszka Grabowska urodzona 
19 stycznia 1882 r. w Kórniku, była córką Anto-
niego i Heleny Naglewicz z Wojciechowskich. 
Po jej śmierci Roch ożenił się ponownie w 
1923 r. z Marianną z Garstkiewiczów córką 
Tomasza i Marianny z domu Stasik. W 1933 
r. powierzono mu odnowienie i lakierowanie 

powozów Jana Działyńskiego zakupio-
nych w 1856 r. zachowanych do dzisiaj 
w Zamku Kórnickim.

 Do jednych z cenniejszych powozów 
w Kórniku należy wspomniany na począt-
ku karawan. Ostatnimi posługami służył 
zacnym kórniczanom: śp. prof. Stefanowi 
Białobokowi, śp. inż. Januszowi Waligó-
rze, śp. Kazimierzowi Małeckiemu. Po 
latach nieużywania wymaga gruntownej 
konserwacji. Mamy nadzieję, ze pojazd 
ten wróci do prawowitego właściciela 
który w dalszej perspektywie czasu 
myśli o przekazaniu tego zabytku parafii 
kórnickiej z odpowiednią metryczką o 

jego historii. Prace renowacyjno-lakiernicze po-
dejmie prawowity właściciel karawana Bogdan 
Roch Grabowski syn Feliksa prawnuk Teofila w 
czwartym pokoleniu malarz i lakiernik kórnicki.

  Kazimierz Krawiarz
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NATAlIA RAdZIcKA I NIKol PŁoSAj 
ZdomINowAŁY  ogólNoPolSKĄ 

olImPIAdę mŁodZIEżY 
w KolARSTwIE 

Niezwykłego wyczynu dokonała dwójka 
zawodniczek Limaro Kórnik. Podczas roz-
grywanej w Małopolsce XVIII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. Pierwszego dnia 
zawodów rozegrano jazdę indywidualną na 
czas, podczas której wystartowało 40 naj-
lepszych dziewczyn wyłonionych uprzednio 
w pięciu eliminacjach od początku sezonu. 
Gwiazdą numer jeden wspomnianej „cza-
sówki” była zawodniczka Limaro Kórnik Na-
talia Radzicka, która o 12 sekund pokonała 
liderkę pucharu Polski Katarzynę Kozyrę z 
Azali Brzóza Królewska, oraz o 28 sekund 
Agatę Drozdek z Nowej Soli. Czas Natalii 
na dystansie 9,6km -14min 12sek, daje 
rekordową średnią blisko 42km/h. Po tym 
wyścigu UKS Jedynka Limaro Kórnik prze-
szedł do historii wygrywając po raz trzeci z 
rzędu „czasówkę” wśród dziewcząt na tej 
najważniejszej imprezie dla 15-16-latków. 

Dla przypomnienia w roku ubiegłym złoty 
medal zdobyła Alicja Ratajczak a dwa lata 
temu Karolina Jurczak. Po dniu przerwy 
rozegrano wyścig ze startu wspólnego na 
niezwykle trudnej, górzystej trasie. Młode 
zawodniczki Limaro rozegrały go pod wła-
sne dyktando nie pozostawiając żadnych 
złudzeń rywalkom. Tym samym udowodniły, 
że to właśnie one w tym roku przyjechały 
do Krakowa najlepiej przygotowane. 
Podopieczne trenera Roberta Taciaka 
solidarnie podzieliły się złotymi medalami i 
koszulkami Mistrza Polski. Wyścig ze startu 
wspólnego wygrała Nikol Płosaj a srebro 
padło łupem Natalii Radzickiej. Zawodniczki 
Limaro razem przyjechały na metę wyprze-
dzając o 17sek K. Kozyrę i o blisko minutę 
grupę pościgową. W ostateczności okazało 
się, że dzięki rewelacyjnej postawie swoich 
dziewczyn klub z Kórnika zdobywając 30pkt 
po raz trzeci z rzędu został zwycięzcą 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
klasyfikacji klubowej wyprzedzając KTK 
Kalisz 25pkt (10 zawodników) i ALKS Stal 
Grudziądz 24pkt (16 zawodników). W klasy-
fikacji województw zdecydowanie pierwsze 
miejsce zajęła Wielkopolska.

AlIcjA RATAjcZAK 
BlISKo mEdAlU

w mISTRZoSTwAcH EURoPY
Doskonały występ zaliczyła zawod-

niczka Limaro Kórnik Alicja Ratajczak 
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Eu-
ropy w kolarstwie torowym, które odbyły 
się w Portugalskiej Anadii. Alicja w swym 
europejskim debiucie wraz z dwoma kole-
żankami zajęły czwarte miejsce w wyścigu 
drużynowym na czas na 3km bijąc rekord 
Polski aż o 5sek. Uległy jedynie renomowa-
nym zawodniczkom Rosji, Wielkiej Brytanii i 
Włoch. Zawodniczka UKS Jedynka Limaro 
była również bardzo blisko zdobycia medalu 
w wyścigu punktowym. Niestety kraksa 
na jednym z okrążeń wyeliminowała ją 
z walki o podium. Do momentu upadku 
sklasyfikowana była na drugim miejscu. 
Ostatecznie z dorobkiem 10 punktów (tyle 
samo co czwarta) zajęła szóste miejsce 
tracąc do medalu zaledwie trzy punkty. Po 
tak udanym debiucie z dużym optymizmem 
można patrzeć w przyszłość, a zebrane 
doświadczenie powinno zaowocować me-
dalami w przyszłym roku.

 Paweł Marciniak

do tej pory zawodnicy sekcji łucz-
niczej UKS „jedynka-Kórnik” – SKS 
„Sokół” Radzewo startowali jedynie 
na zawodach w Poznaniu czy Bukow-
cu. 23 czerwca 2012 r. po raz pierwszy 
w historii wystartowali na własnym 
terenie – przy Szkole Podstawowej w 
Radzewie. Zorganizowano wówczas I 
otwarty Turniej Łuczniczy o Puchar 
Sokoła – śladami Robin Hooda.

Do zawodów zgłosiło się 13 osób 
(7 dziewcząt i 6 chłopców), w tym kilka 
spoza sekcji. Całość podzielono na dwie 
odrębne części. W pierwszej rywalizo-
wano w konkurencji strzelania z 15 i 10 
metrów – po 6 serii (x 3 strzały) do tarczy 
80 cm. W drugiej zawodnicy uczestni-
czyli w zmaganiach z łukiem na wesoło 
– strzelano do jabłek, butelek, zwierząt 
na planszach oraz balonów.

Pierwszą część zawodów wśród 
chłopców zdominował Mikołaj Ratajczak, 
który z wynikiem 299 pkt (142+157) od-

niósł zdecydowane zwycięstwo. Drugie 
miejsce przypadło w udziale Bartoszowi 
Radziejewskiemu, który uzyskał wynik 
192 pkt (93+99), a trzecie z rezultatem 
171 pkt (57+114) Michałowi Szyman-
kiewiczowi. Wśród dziewcząt walka o 
zwycięstwo była o wiele bardziej zacięta 
i ostatecznie w pierwszej trójce różnice 
punktowe były nieznaczne. Zwyciężyła 
wynikiem 222 pkt (115+107) Klaudia 
Dryer, a tuż za nią uplasowała się We-
ronika Matuszewska – 217 pkt (87+130). 
Trzecie miejsce zajęła Agata Radziejew-
ska – 202 pkt (87+115). Zwycięzcy otrzy-
mali okolicznościowe Puchary Sokoła, a 
pierwsze trójki medale. Trofea wręczał 
sekretarz UKS „Jedynka-Kórnik” Maciej 
Brylewski. Wszyscy startujący otrzymali 
okolicznościowe dyplomy.

W konkurencjach na wesoło górą 
były dziewczęta! Najwięcej punktów 
zgromadziła Klaudia Olejniczak – 83. 
Drugie miejsce wystrzelała Agata Ra-
dziejewska – 72, a trzecie Klaudia Dryer 

– 66. Te zawodniczki otrzymały medale 
i dyplomy, a wszyscy startujący zgodnie 
z zajętym miejscem wybierali sobie na-
grody rzeczowe.

Rywalizacja odbywała się bez zakłó-
ceń, w miłej atmosferze i przy pięknej, 
słonecznej przygodzie, należy więc 
uznać ją za bardzo udaną.

30 czerwca nasi łucznicy startowali 
w Poznaniu w Otwartym Indywidualnym 
Turnieju Łuczniczym Młodzieży Szkolnej 
o Puchar Lata. Strzelano z odległości 25 
i 20m, bez podziału na płeć. Najlepiej 
zaprezentowała się Agata Radziejewska, 
która w stawce blisko 20 startujących 
zajęła 7 miejsce (3 wśród dziewcząt). 
Dziewiąta była Joanna Brylewska, a 
dziesiąta Klaudia Dryer. Ponadto star-
towali: Wiktoria Kotkowiak, Bartosz Ra-
dziejewski, Weronika Matuszewska i po 
raz pierwszy Sandra Banecka.

Karol NIEmier

EURo 2012 już za nami. jedną z 
aren mistrzostw Europy w piłce nożnej 
było także Radzewo. Uczniowie szko-
ły podstawowej wzięli udział w kilku 
konkursach związanych z tą wielką 
imprezą sportową. 

W konkursie plastycznym „EURO 
2012 oczami Ucznia Szkoły w Radzewie” 
najciekawsze prace (1 miejsce) stworzyli 
Michał Nowak oraz Wiktoria Zielska, 2 
miejsca zdobyły prace Michała Najew-
skiego oraz Moniki Stempniak, 3 miejsca 
uzyskali Barbara Kudła i Piotr Michalak.

W 2-tygodniowym konkursie wiedzy 
„Co Ty wiesz o EURO 2012?” uczniowie 
codziennie odpowiadali na jedno pytanie 
dotyczące Mistrzostw Europy. Najwięcej 
punktów zgromadził Mateusz Kazyaka, 
który minimalnie wyprzedził Jakuba Suł-
kowskiego. Na trzecim miejscu uplaso-
wała się najlepsza z dziewcząt Jadwiga 
Woźniak.

W turniejach piłki nożnej stołowej Mi-
strzami Europy zostali: wśród chłopców 

Portugalia (dowodzona przez Mateusza 
Kazyakę) a pośród dziewcząt... Polska! 
(trenowana przez Justynę Rumińską). 

Szkoda, że podobnie nie było w rzeczy-
wistości...

Karol NIEmier

euro 2012 W radzeWie

PierWszy W historii turniej łuczniczy W radzeWie

trzyMaMy 
kciuki

już 29 lipca o godzinie 13:00 w olim-
pijskim wyścigu kolarskim ze startu 
wspólnego kobiet wystartuje reprezen-
tantka Polski z jedynki limaro Kórnik 
Kasia Pawłowska. Zapraszamy do 
kibicowania tej zwiazanej z Kórnikiem 
zawodniczce!

Tuż przed wyjazdem na ostatnie star-
ty przygotowawcze przed Igrzyskami w 
Londynie, w dniu 17 lipca nasza mistrzyni 
świata spotkała się z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim i wiceburmistrzem Antonim 
Kaliszem w kórnickim ratuszu.

Opowiedziała między innymi o przygo-
towaniach i nowym sprzęcie otrzymanym 
od sponsorów i nadziejach na jaknajlepszy 
start. Trzymamy kciuki!

ŁG

Zawodniczki Limaro z trenerem Taciakiem - na podium
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w KCRiS „Oaza”
P R O M O C J A

UPRZEJMIE INFORMUJEMY 
OBECNYCH I PRZYSZŁYCH 

KLIENTÓW, KTÓRZY 
KORZYSTAJĄ 

Z REHABILITACJI W OAZIE, ŻE 
OD 1 LIPCA DO 31 SIERPNIA 

WPROWADZILIŚMY PROMOCJĘ 
NA USŁUGI FIZJOTERAPII:

• USPRAWNIANIE 
PO URAZACH SPORTOWYCH
• USPRAWNIANIE W CHORO-
BACH ZWYRODNIENIOWYCH 
NARZĄDU RUCHU
• TERAPIA MANUALNA
• TERAPIA MASTER
• USPRAWNIANIE PRZED I PO 
ZABIEGACH ORTOPEDYCZNYCH
• OSTEOPATIA
• MASAŻ GRZBIETU 40 MINUT
• MASAŻ KOŃCZYN 40 MINUT

 

Wszystkie 
wymienione wyżej usługi 

w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 
w godzinach 7:30 - 15:00 

w promocyjnej cenie 
50 PLN za wizytę.

ZABIEGI FIZYKOTERAPII 
W PROMOCYJNEJ 

CENIE 7 PLN

W niedzielę 1 lipca na terenie Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” odbył się 
II Festyn „Powitanie lata”. Wszystkim uczest-
nikom serdecznie dziękujemy za przybycie i 
wesołą zabawę!

Szczególne podziękowania dla sponsorów 
z wsparcie finansowe jak również organizację 
nagród dla dzieci. Równie serdeczne podzię-
kowania dla Galerii Perlegal Pana Tomasza 
Akusza za współudział w organizacji festynu.

Sponsorzy (w kolejności alfabetycznej):
• AGENCJA REKLAMOWA MGRAFFO – 
Mosina, ul. Śremska 22
• APTEKA ZAMKOWA BARBARA MIARA – 
Kórnik, ul. Poznańska 16
• FIRMA GRZEŚKOWIAK Sp. J. 
– Kórnik-Bnin, ul. Śremska 29
• FIRMA STIMI MICHAŁ ŁUCZAK– STIHL – 
Kórnik-Bnin ul. Lipowa 27
• HOTEL DALGEZJA 
– Kórnik, ul. Woźniaka 7
• HURTOWNIA KOSMETYKÓW POWĄSKA 
– Kórnik, ul. Dworcowa 5
• KM PARTNER KINGA KOWAL 
- Kórnik, ul. Kuśnierska 2
• M. MATYSIAK TRANSPORT CIĘŻAROWY 
– Kórnik, ul. Patriotów 5
• MOTEL NESTOR AIDA BEJMA 
– Kórnik, ul. Poznańska 34
• MOTOMAX Robert Galuba 
– Kórnik, ul. Średzka 17A
• PIZZERIA CASTELLO G&G Gorzałczany 
– Kórnik, ul. Zamkowa 22
• PRODUCT PLUS KOZANECKI-BEGIER-
-SŁABOLEPSZY Sp. J. 
- Kleszczewo, ul. Sportowa 8
• SALON JUBILERSKI KRZYSZTOF BUSZ-
KIEWICZ – Kórnik, Pl. Niepodległości 33

Letnia  promocja  karnetów w OAZIE! 
Szanowni klienci!

Zakupując lub doładowując  karnet na Aqua Aerobik i  i Saunę infrared  
(saunę na podczerwień)  otrzymacie rabat w wysokości 50%  !!!  

Promocja trwa do końca lipca!
Karnet Aqua Aerobik 4 wejścia (ważny 1 m-c)   cena 35,00 zł   (rabat 50%)
Karnet Aqua Aerobik 8 wejść (ważny 2 m-ce)   cena 60,00 zł   (rabat 50%)
Karnet Sauna Infrared 10 wejść  (ważny 2 m-ce)  cena 60,00 zł   (rabat 50%)
Pojedyncze wejście  30min. cena 10,00 zł                                (rabat 50%)
Pakiet dla dwóch osób (jedno wejście)  cena 15,00 zł (rabat 50%)

Zapraszamy!

sPort szkolny 
-PodsuMoWanie
To już ponad 40 lat pod egidą Szkol-

nego Związku Sportowego w Kórniku  
szkoły rywalizują o tytuł „Najbardziej 
usportowionej szkoły w gminie”. Pod-
sumowanie koloejnego konkursowego 
sezonu odbyło się, jak zwykle uroczy-
ście,  w bnińskim ratuszu 25 czerwca 
br. wyniki sportowe, sukcesy szkół, 
nauczycieli i przede wszystkim za-
wodników przedstawiła koordynatorka 
dziąłń Szkolnego Zwiazku Sportowego 
Anna Rauk.

Konkurs któremu patronuje Burmistrz Gmi-
ny Kórnik Jerzy Lechnerowski w roku szkolnym 
2011/2012 w kategorii szkół podstawowych 
wygrała po raz pierwszy w historii konkursu 
Szkoła Podstawowa w Radzewie, którą 
kieruje dyrektor Krystyna Kiełpińska. Co warte 
podkreślenia pracuje w tej jednostce jeden na-
uczyciel wf - Karol Niemier. Uczniowie tej szkoły 
10-krotnie wygrywali zawody gminne, zdobyli 
po 2 razy mistrzostwo oraz wicemistrzostwo 
powiatu, a także 3 razy zajmowali trzecie miej-
sca, oraz  wielokrotnie startowali w zawodach 
wojewódzkich.                               

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku pod kierunkiem dyr. Elizy Wa-
sylkowskiej-Ziółkowskiej. Uczniowie Katarzyny 
Pucek, Beaty Górnej, Adama Prokopczuka i 
Andrzeja Palucha wygrywali w gminie 9 razy a 
w powiecie po 1 razie zajęli miejsce pierwsze, 
drugie i trzecie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bni-
nie (dyr. Zofii Talarczyk) zdobyła trzecie miejsce. 
Reprezentacja tej szkoły pod kierunkiem Mał-
gorzaty Iszkuło i Edyty Kuczyk wygrała 2 razy 
zawody gminne i 1 raz zawody powiatowe.

Kolejne miejsce przypadło Szkole Pod-
stawowej w Szczodrzykowie ( dyr. Barbara 
Pietrala, nauczyciele:  Barbara Jańczyk i Da-
riusz Śmigielski), wygrywając jeden raz zawody 
gminne i raz zajęli 2 miejsce w powiecie i zakwa-
lifikowali się do finałów zawodów wojewódzkich.

W kategorii szkół gimnazjalnych zwycię-
żyło gimnazjum w Kórniku (dyr. Marzeny 
Dominiak), w której pracuje czterech nauczy-
cieli: Dorota Frąckowiak, Hubert Nowicki, Anetta 
Szarzyńska i Marcin Banaszak. Uczniowie tej 
szkoły zdobywali 4-krotnie mistrzostwo powiatu, 
dwa razy trzecie miejsce oraz punktowane 
miejsca w województwie.

gimnazjum z Robakowa (dyr.  Bożeny 
Czerniak i nauczyciele: Paweł Pawlaczyk i 
Marcin Stanikowski) zajęło drugie miejsce. 
Szkoła zdobyła dwukrotnie mistrzostwo powia-
tu, trzy razy zajmowało drugie miejsce i jeden 
raz trzecie a także wysokie lokaty w zawodach 
wojewódzkich.

wSPóŁZAwodNIcTwo 
SZKóŁ w PowIEcIE

Jak już informowaliśmy w poprzednich 
numerach, punkty zdobyte na zawodach po-
wiatowych przyczyniły się do sukcesu naszych 
szkół we współzawodnictwie o puchar Starosty 
„Na najbardziej usportowioną szkołę w Powie-
cie Poznańskim”.

Po raz dziesiąty współzawodnictwo wygrało 

Gimnazjum w Kórniku pokonując 42 szkoły z 
całego powiatu. Kolejny sukces to trzecie miej-
sce Gimnazjum w Robakowie ( 2 raz w historii)

W kategorii szkół podstawowych po raz 
pierwszy w czołówce drugie miejsce wywal-
czyła Szkoła Podstawowa w Radzewie oraz 
czwarte miejsce Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku. W szkołach podstawowych punkto-
wało 59 szkół.

 Miejsca pozostałych kórnickich szkół to: SP 
Szczodrzykowo 20 miejsce i SP nr 2 w Kórniku-
-Bninie  22 miejsce.

Wszystkie szkoły naszej gminy zapracowa-
ły na punktację najlepszej gminy w powiecie.
Gmina Kórnik w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjów po raz kolejny zajęła pierwsze 
miejsce. Wyróżnienia Starosty otrzymuje tylko 
6 najlepszych szkół i 3 gminy.

Problemy z dojazdami na zawody posiada 
jedyna w naszej gminie  szkoła ponadgimna-
zjalna, czyli obecny Zespół Szkół w Kórniku. 
Szkoła podlega Starostwu, które od 2 lat tylko 
częściowo zapewnia fundusze na przejazdy. 
ZS-LO Kórnik  nie może uczestniczyć we 
wszystkich mistrzostwach powiatu, stąd może 
tylko i aż czwarte miejsce szkoły w powiecie. 
Współzawodnictwo tych szkół wygrywają duże 
i bogate szkoły swarzędzkie, które zapewniają 
młodzieży wyjazd na każde zawody.    Obecnie 
kórnicką szkołą kieruje dyr. Emilia Stanny a 
pracują nauczyciele wf: Iwona Rauk i Andrzej 
Paluch.
Chcąc docenić wysiłek uczniów osiągających 
wysokie wyniki na zawodach szkolnych SZS,  
po raz drugi wyłonił tych najlepszych. Brano pod 
uwagę kolejno sukcesy na szczeblu: wojewódz-
kim, rejonowym, powiatowym i nienaganną 
postawę na tych zawodach.
Wyróżnono:
Szkoły podstawowe                      
1.Kazyaka Mateusz -Radzewo                                  
2.Joanna Rybak- Radzewo   
3.Ratajczak Mikołaj-Radzewo   
4.Woźna Maria- Kórnik   
5.Organiściak Damian -Radzewo  
6.Sibilska Danuta-Kórnik   
gimnazja
1.Kozak Łukasz -Robakowo
2.Kujawa Filip-Robakowoc
3.Szymankiewicz Jakub-Robakowo
4.Simon Jakub -Robakowo
5.Kaczmarek Hubert-Kórnik
6.Kurek Dawid -Robakowo
Wyróżnienia przyznano także nauczycielom za 
szczególne osiągnięcia i pomoc organizacyjną 
w SZS:  Paweł Pawlaczyk – G. Robakowo, 
Karol Niemier- SP Radzewo, Dorota Frącko-
wiak- G. Kórnik, Katarzyna Pucek –SP 1 Kórnik, 
Iwona Rauk- ZS Kórnik, Hubert Nowicki - G. 
Kórnik.
Nagrody dla szkół, nauczycieli i uczniów przygo-
towała Wydział Promocji Gminy Kórnik.
Dyplomy dla działaczy Szkolny Związek Spor-
towy w Kórniku.
Pani Anna Rauk podziękowała także  Woj-
ciechowi Kiełbasiewiczowi z KCSiR „OAZA”, 
Janowi Wójkiewiczowi i Ryszardowi Bartko-
wiakowi z OSiR- u oraz Jerzemu Dzilińskiemu  
z  KOMBUSu za współpracę i pomoc w orga-
nizacji imprez.

Na podstawie informacji 
z kórnickiego SZSu

Opr. ŁG

Medale na 
ogÓlnoPolskiej 

oliMPiadzie 
MłodzieŻy

W dniach 1-3 lipca 2012 roku w miejsco-
wości Mszana Dolna odbywała się rywalizacja 
w taekwondo w ramach  XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Mało-
polska 2012”. Z Kórnika, w tej prestiżowej dla 
juniorów młodszych imprezie, pod czujnym 
okiem trenera Andrzeja Bartosiewicza wzięła 
udział trójka zawodników Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „TKD-Kórnik”: Marcin Kozieł, 
Mateusz Nowak i Jakub Posadzy. Mateusz 
Nowak w kategorii wagowej -41kg okazał się 
bezkonkurencyjny zdobywając złoty medal 
i tytuł Mistrza Polski. Jakub Posadzy pierw-
szego dnia Olimpiady zdobył srebrny medal 
w konkurencji układów formalnych, a drugiego 
dnia po emocjonującym finale w kategorii 
-49kg zdobył drugi srebrny krążek, stając się 
podwójnym V-ce Mistrzem Polski. Niestety 
nie udało się w tym roku sięgnąć po medal 
Marcinowi Koziełowi. Po dwóch stoczonych 
walkach w kategorii -45kg ostatecznie zajął 
piąte miejsce. Nowością na Olimpiadzie w tym 
roku było rozegranie wśród zakwalifikowanych 
zawodników dwuboju technicznego. Tutaj też 
zaznaczyliśmy swoją obecność. Mateusz No-
wak zdobył bowiem piąte miejsce i dodatkowe 
cenne punkty dla Klubu. Udział Kórniczan w 
Olimpiadzie przyniósł łącznie 29 punktów w 
systemie sportu dzieci i młodzieży, co w kla-
syfikacji generalnej przełożyło się na dziewiąte 
miejsce w Polsce wśród 63 sklasyfikowanych 
klubów. Jeszcze nigdy w jedenastoletniej histo-
rii Klubu, zawodnicy nie zdobyli tylu punktów 
podczas jednej imprezy. Niewątpliwie jest 
to zasługa doskonałych trenerów Andrzeja 
Bartosiewicza i Angeliki Rydlewskiej, którym 
należą się serdeczne podziękowania.

Niespełna tydzień po zmaganiach na 
Olimpiadzie cała trójka wyjechała do Kar-
pacza na zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej 
Juniorów. W dniach 9-20 lipca razem z 
zawodnikami z Litwy przygotowywali się 
do nowego sezonu sportowego. Mamy na-
dzieję, że wymiana cennych doświadczeń 
zaprocentuje w przyszłości. Przed Kórni-
czanami jeszcze obóz klubowy w Łazach 
w dniach 4-14 sierpnia, a następnie kolejne 
zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej  - tym 
razem w nadbałtyckiej Pogorzelicy (16-27 
sierpnia).

Zajęcia z zakresu taekwondo w UKS 
TKD Kórnik dofinansowane są ze środków 
Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu. Wszystkich chętnych do 
trenowania olimpijskiej odmiany taekwondo 
w Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD-
-Kórnik” serdecznie zapraszamy już od 
września. Kontakt z Klubem: tel. 663 786 
462; e-mail: tkdkornik@tkdkornik.pl, http://
www.tkdkornik.pl

PP
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* Wynajmę lokal 40 m²  w centrum Kórnika. 2 pomieszczenia, korytarz, toaleta. Tel. 501 004 404
* Dach Mar Bud firma budowlana- dekarstwo, blacharstwo, docieplenia, malowanie, płytki. Tel.603-898-218
* Sprzedam mieszkanie 70m z garażem i pomieszczeniem gospodarczym stan BDB w Kórniku. Tel.  791874129
* Wynajmę kawalerkę ul. Staszica 30m². Tel.505-72-00-27
* Sprzedam działki w Radzewie od 45tys. Tel. 505-72-00-27
* Sprzedam mieszkanie z ogródkiem i garażem 2-pokoje w Szczodrzykowie. Tel. 505-72-00-27
* Sprzedam działki budowlane w Kórniku i okolicach. Tel. 505-72-00-27
* Sprzedam działkę pod szeregowiec w Kórniku. Tel. 505-72-00-27
* Mieszkanie 3pokoje sprzedam w Kórniku. Tel. 505-72-00-27
* Mieszanie 2 pokojowe sprzedam. Tel. 505-720-027
* Działki w Czmoniu od 35tys/500m². Tel. 505-720-027
* Kawalerkę z ogródkiem 30m² sprzedam. Tel. 505-720-027
* Działki pod zabudowę wielorodzinną i szeregową w Czmoniu sprzedam. Tel.  505-720-027
* Domek nad jeziorem 50m2/400m² całoroczna własność 169tys. Tel.  505-720-027
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692-241-023
* Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, tel.: 607 11 86 86
* Korepetycje j. angielski, j. polski, tel.: 784 703 269
* Domofony, alarmy, kamery-monitoring sklepów, posesji, firm- montaż-serwis. Tel. 509490402
* Uczciwy pan szuka każdej dodatkowej pracy dorywczej. Tel.796 973 359
* Sprzedam podręczniki do I klasy gimnazjum w Kórniku. Tel. 519-680-090
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce, tel. 696 843 092
* Zatrudnię do pracy sezonowej przy sortowaniu surowców wtórnych w Kórniku. Tel. 618980960 lub 607553220
* Sprzedam VW Polo 2001r 1,4MPI, klimatyzacja, autoalarm, przebieg 94.125, el.szyby, poduszka, ABS, zab.antywłamaniowe. Cena 8.200,tel.694508224
* Do wynajęcia-bardzo ładne mieszkanie przy lesie(100m²) z dużym balkonem w Gądkach,10minut od Poznania tel.kom.782119440 ,e-mail:ellen@onet.pl
* Do wynajęcia lokal na gabinety lub biura w nowym budynku przy głównej ulicy przy parku Kórnickim tel.kom.691 59 47 47,e-mail;lokalkornik@onet.pl
* Sprzedam rozkładaną kanapę narożnik z możliwością spania. Cena do uzgodnienia. Tel.667 377 443
* Firma ogólno-budowlana przyjmie do pracy przy układaniu pozbruku, granitu oraz murowania z klinkieru. Tel. 601 405 059
* Sprzedam pralkę marki Frania. Stan bardzo dobry. Tel. 665 498 696
* Sprzedam dużą działkę 600m² w Radzewie z możliwością podziału na połowę. Tel. 667 342 466
* Kórnik - centrum przy ratuszu, lokal 80m² i lokal 90m² na biura, gabinety, kancelarie oddam w wynajem. tel. 669 942 780
* Wynajmę mieszkanie w Borówcu, 72m², garaż, piwnica, strych, ogródek 1300 zł/m²,. Tel. 608 033 745
* Sprzedam mieszkanie w Borówcu 72m², garaż, piwnica, strych, ogródek. 220 000. Tel. 608 033 745
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Poszukuje osoby do nauki języka angielskiego z doświadczeniem pedagogicznym dla dwójki dzieci - od września. Tel. 605 105 368
* Rower składak- nowy - duże koła. tel. 666 0145 511
* Skuter Piagio X9 -2004r. poj.0,125, moc 18 koni, stan bardzo dobry. 3500. Możliwe raty. Tel. 602 214 931
* Sprzedam drewno opałowe pocięte 100 zł/m³kominkowe 170 zł/m³. usługi cięcia piłą łańcuchową. Zapewniam transport. tel. 665 298 587
* Zatrudnię murarza lub pracowników do prac murarskich z Kórnika lub okolic. Tel. 604 243 073
* Sprzedam VW Polo 1.4(16V) benz. rp. IX 2006, przebieg 60 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 25.500zł (do negocjacji). Tel: 506 490 723
* Sprzedam , aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel: 506 490 723 Cena do negocjacji . 
* Sprzedam  suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną,  karuzele na łóżeczka , nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel: 506 490 723 
* Sprzedam fabrycznie nową, nieużywaną, nawigację samochodową , firmy Mio Spirit 685:  5’cali (karton -gwarancja) . Tel. 506 490 723 
* Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
* Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson, oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S.  Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam  telefon komórkowy   Nokia6020,  Nokia 2330 ,  oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
* Bruk dębowy.Doskonale nadaje się na tarasy, altanki, ścieżki w ogrodzie. tel.692-241-023
* TV Sony Bravia 32 LCD rok 2010. Tel. 508209509. Cena 1250 PLN
* Betoniarka 150 l,380 V, cena 900PLN. Tel. 508209509
* Praca Gądki na stanowisku Pakowaczka, stawka 9,80zł/h. Zapewniamy dojazd!  Kontakt od pon-pt w godz. 8:00-16:00. Tel. 506 086 933
* Młoda i doświadczona dziewczyna zaopiekuje się dzieckiem u siebie w mieszkaniu. Kórnik. Tel. 782135220

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik 
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

NAKŁAD: 2800 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU 
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Robert Jankowski

ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 , 
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 24 sierpnia 2012r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać do 17 sierpnia 2012 r.

WSTĘP  WOLNY
Liczba miejsc ograniczona 

prowadzący: TOMASZ KRUCZEK

ZAPISY DO KOŃCA LIPCA                                           
telefon: (61 8170-021)                                                          

e-mail: bpkornik@powiat.poznań.pl                                        
lub w siedzibie Biblioteki                                                                                 

w godz. od 11:00 do 13:00

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza w dniach

"WAKACYJNY WEHIKUŁ CZASU"

od 6 do 10 sierpnia na:

Warsztaty na temat              
ŚREDNIOWIECZA                                       

dla dzieci i młodzieży                                              
w wieku                                                          

od 7 do 13 lat

WSTĘP  WOLNY

"WAKACYJNA PASJOTEKA                      
MŁODEGO  CZŁOWIEKA"

 w każdy                                       

w godz. od 11:00 do 12:30

WTOREK I CZWARTEK    

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza 

od 3 LIPCA do 30 SIERPNIA

NA ZAJĘCIA pt.:

z WYJĄTKIEM tygodnia                                                     
od 6 do 10 sierpnia 
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   wAżNE TElEFoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 

Rada miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w Kamionkach 
tel. 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodni  w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AqUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
gminna Komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a

tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113

lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 

Przedsiębiorstwo Autobusowe Kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

Zamek muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. m.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. wszystkich świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NmP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55

WedkoWali
o Puchar

burMistrza
Zawody wędkarskie  o Puchar Bur-

mistrza miasta Kórnika które odbyły się 
17 czerwca br. na Jeziorze Kórnickim w 
okolicach  Prowentu dla wędkarzy z koła 
Kórnik i zaproszonych Prezesów z rejonu, 
oraz przedstawiciela Zarządu Okręgu 
Edmunda Roszaka. Zawody zostały sfinan-
sowane   przez Urząd Miasta Gminy i Koło 
PZW Kórnik  Udział w zawodach wzięło 45 
zawodników w tym jedna kobieta i dwóch 
juniorów .Zmagania rozpoczęły się o godzi-
nie 6.00 przy  KOKu od kawki lub herbaty 
i ciasteczka z własnych wypieków. Od go-
dziny 8.00 do 12.00 rywalizowano by złowić 
jak najwięcej ryb z jeziora .Po wędkowaniu  
ryby zważono podliczono osiągnięcia. W 
obecności samego Burmistrza  ogłoszono 
wyniki zawodów.  W kategorii kobiet 1. 
miejsce z suma 3470 punktów zwyciężyła 
Monika Grewling (Kórnik),w kategorii junio-
rów 1 miejsce zdobył Krzysztof Buś z sumą  
900 punktów (Kórnik) w śród seniorów 1 
miejsce  zdobył  prezes koła Mosina Hobby 
z wagą 8810 punktów, 2 miejsce  Marek 
Wójkiewicz z sumą 8240 punktów, a 3 miej-
sce  Paweł Boinski z sumą 8210 punktów. 
Puchary i upominki osobiście wręczył Jerzy 
Lechnerowski poprzedzając to przemową i 
podziękowaniem za organizację zawodów.

Mirosław Grewling

Festiwal 
Polish Guitar Academy 
Maraton Gitarowy 2012

Jerzy Żak 
– lutnia,

 Julita Mirosławska 
– sopran

20 sierpnia
godz. 17:00

Zamek Kórnicki




