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Kochane Dzieci 
zapraszamy do udziału 

w konkursie!
Święta zbliżają się 
wielkimi krokami… 

Już wkrótce w holu OAZY 
będziemy  ubierać 

kilkumetrową choinkę. 
Jak co roku chcemy, aby była       

kolorowa i  jedyna w swoim rodzaju. 
Dlatego i tym razem liczymy 

na Waszą  pomoc.
Tematem przewodnim naszego 

konkursu jest gwiazda  betlejemska.
Sposób wykonania pozostawiamy 

Waszej wyobraźni. 
Poprzednie edycje konkursów poka-

zały, że można zrobić 
„coś z niczego”. 

Wasze prace  zawsze nas mile 
zaskakiwały. Zatem do dzieła!
Podpisane gwiazdy betlejemskie 
(imię i nazwisko, nr telefonu) 

przyjmujemy 
w kasie głównej na parterze

do niedzieli 16 grudnia. 
Wyniki konkursu 

zamieścimy na naszej stronie 
internetowej www.oaza.kornik.pl 

oraz w gablocie 
w holu Centrum 

we wtorek 18 grudnia.
Życzymy powodzenia!

W poniedziałek 10 grudnia 
na pływalni KCRiS „OAZA” 

odbędą się zawody  pływackie 
dla dzieci 

w ramach programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zawody organizowane są przez 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS.

Podczas zawodów 
PŁYWALNIA BĘDZIE 

NIEDOSTĘPNA DLA OSÓB 
NIEBIORACYCH UDZIAŁU 

W ZAWODACH
W GODZINACH 10:00 – 13:00

(ostatnie wejście na basen 
o godz. 9:00, kolejne po godz. 13:00)

ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG

Rozstrzygnięto przetarg na budowę świe-
tlicy wiejskiej w Robakowie. Otwarcie ofert 
nastąpiło 6 listopada. Wpłynęło 16 ofert. Jeśli 
rozstrzygnięcie się uprawomocni, na początku 
grudnia podpisana będzie umowa z Zakładem 
Ogólnobudowlanym Karol Macioszek z Nekli, 
którego oferta opiewa na 815 891,70 zł. 

SPOTKANIE W SPRAWIE 
SATER KÓRNIK

Dwukrotnie, w dniach 20 i 29 listopada 
burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z 
likwidatorem spółki Sater Kórnik Wojciechem 
Reszką i dyrektorem Michałem Dziobą. Dysku-
towano na temat jak najszybszego zakończenia 
procesu likwidacji spółki.

Burmistrz zaproponował Wspólnikowi roz-
ważenie możliwości sprzedaży udziałów Gmi-
nie Kórnik za minimalną kwotę,  co rozwiązałoby 
problem składowiska w Czmoniu i umożliwia-
łoby przeprowadzenie rekultywacji składowiska 
w sposób proponowany przez gminę. Przypo-
mnijmy, że wspólnik większościowy, którym jest 
spółka Amest proponuje rekultywację związaną 
z rozbudową składowiska. Na takie rozwiązanie 
nie zgadza się oczywiście samorząd. 

JESSICA

Władze Miasta i Gminy Kórnik przystąpiły 
do opracowania Lokalnego Programu Rewi-
talizacji dla Miasta Kórnik na lata 2012-2020, 
dokumentu, który umożliwia przedsiębiorcom i 
samorządom finansowanie inwestycji w ramach 
Inicjatywy JESSICA, Działania 4.2. Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Spotkania w tej sprawie odbyły się 21 listo-
pada oraz 3 grudnia. 

JESSICA to instrument finansowania in-
westycji za pomocą preferencyjnych pożyczek 

w wysokości do 75 % całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu. Okres spłaty pożyczki 
to maksymalnie 20 lat, z karencją w spłacie 
kapitału na czas realizacji inwestycji. Oprocen-
towanie to maksymalnie 4,5 % (z możliwością 
obniżenia do 2,5 %).

Tylko inwestycje wpisane do Lokalnego 
Programu Rewitalizacji mogą być finansowane 
ze środków JESSICA.

Zważywszy na bardzo korzystne oprocen-
towanie i formę spłaty, Gmina Kórnik zamie-
rza złożyć wniosek o przyznanie w ramach 
programu Jessica pożyczki na modernizację 
rynku w Kórniku

PIEśNI POWSTAńCZE

II Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych 
odbył się 24 listopada w Domu Strażaka w Kór-
niku. Organizatorem przeglądów jest Kórnickie 
Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego 1918/1919. Uczniowie czterech szkół 
podstawowych i Gimnazjum w Robakowie przy-
gotowali swoje interpretacje znanych utworów 
patriotycznych. Przy okazji Przeglądu burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wręczył krzyże powstańcze 
5 kolejnym przedstawicielom rodzin bohaterów 
walk powstańczych. Prezes Zarządu Oddziału 
Wielkopolskiego TPPW Andrzej Szymankie-
wicz, wręczył legitymacje nowym członkom 
Koła, samemu wstępując w jego szeregi. 

KOK PODSUmOWAŁ

Kórnicki Ośrodek Kultury podsumował dwu-
miesięczne zajęcia warsztatowe pod hasłem 
„Ty możesz zostać artystą”. Przez dwa miesiące 
w kórnickich szkołach trwały zajęcia z różnych 
dziedzin sztuki związanych z teatrem - ucznio-
wie grali, śpiewali, przygotowywali scenografię 
i teatralne miniatury. W podsumowaniu, które 
miało miejsce w Oazie, wziął udział burmistrz 
Jerzy Lechnerowski.

SPOTKANIE Z KANCLERZEm PAN

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się 29 listopada w Warszawie z Kanclerzem 
Polskiej Akademii Nauk Zdzisławem Hense-
lem. Tematami rozmów były: remont trzeciego 
bloku w Dziećmierowie oraz przekazanie 
gminie budynku przy pl. Niepodległości 50. 
Sprawę przeznaczonego do rozbiórki budynku 
usytuowanego przy rynku w Kórniku rozpatrzy 
komisja zarządzająca majątkiem PAN. 

KONKURS SzOpeK 
BOżONARODZENIOWYCH

Wiceburmistrz Antoni Kalisz w dniu 1 
grudnia uczestniczył w otwarciu wystawy i 
wręczeniu nagród w ramach Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych „Żłóbek Wielkopolski”. 
Głównym organizatorem konkursu jest już od 
lat Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie, a także Muzeum Etnograficzne 
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 
(które gościło uroczystość i wystawę), Towa-
rzystwo Miłośników Miasta Poznania i Między-
narodowe Targi Poznańskie.  

Wystawę pokonkursową można jeszcze 
przez jakiś czas oglądać w Muzeum Etno-
graficznym przy ul. Grobla 25 (wejście od ul. 
Mostowej).

SPOTKANIE Z SENATOREm

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
w Kórniku gościli 4 grudnia w murach szkoły 
senatora Marka Ziółkowskiego. Młodzież klas 
maturalnych dowiedziała się o kulisach pracy 
izby wyższej parlamentu oraz wysłuchała 
odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania.

Po wizycie w szkole gość odwiedził ratusz, 
gdzie spotkał się z burmistrzem Jerzym Lech-
nerowskim. 

Opr. ŁG

XXVIII SESJA 
RADY MIEJSKIEJ

28 listopada odbyła się XXVII Sesja 
Rady Miejskiej w Kórniku.

Radni dokonali zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Kórnik na lata 
2012-2025 oraz w budżecie Gminy Kórnik 
na 2012 rok. 

Zwiększono dochody budżetu gminy z 
kwoty 85.470.629 zł o kwotę 79 468 zł do 
kwoty  85 550 097 zł

Większe będą też wydatki z budżetu 
gminy, które zgodnie z planem wynieść 
mają 89 029 046 zł (z kwoty 88 949 578 zł 

powiększono je o kwotę 79 468 zł).
Określono stawki podatku od środków 

transportowych i zasady zwolnień od tego 
podatku. Stawki te na rok 2013 wyniosą:

- od samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton, w zależności od dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
– 691,00 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
– 1.152,00 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 
1.384,00 zł;

- od ciągnika siodłowego lub balastowe-
go przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i poniżej 12 ton – 1.614,00 zł.
- od przyczepy lub naczepy, która łącz-

nie z pojazdem silnikowym posiada dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – 691,00 zł.

- od autobusu, w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc – 1.153,00 zł;
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 

1.901,00 zł.
Stawki podatków za inne pojazdy cięża-

rowe zawarte są w załącznikach do uchwały 
dostępnych między innymi na stronie 

http://api.esesja.pl/posiedzenie/581 

(cd na str. 4)
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Projekt autorstwa Toma-
sza Siudy „Kórniczanin - Por-
tret Wspólny” polegający na 
fotografowaniu mieszkańców 
Kórnika, żyje już własnym  
życiem i przybiera nowe wy-
miary.

Fotograf zainaugurował akcję 
podczas festynu „Gmina Kórnik 
Wylęgarnią Pomysłów” podczas 
którego sfotografować dała się 
ponad setka osób.

Zebrany materiał opubliko-
wano częściowo na Facebooku, 
a dzięki temu zainteresowało się 
akcją wielu internautów. 

Zainteresowanie projektem 
zachęciło autora do odważnego 
ruchu. Osoby, które wyrażają zain-
teresowanie projektem mogą od-
wiedzić go w domu, porozmawiać 
przy kawie i zostać sfotografowa-
nym (ną). Autor jest gotowy także 
odwiedzić zainteresowane osoby 
ze swoim mini studiem i włączyć 
w ten sposób w projekt rodziny, 

firmy, inne zorganizowane grupy. 
Projekty tego typu są zwykle 

otwarte, tzn. tworzone są na bie-
żąco, rozrastają, żyją swoim, ale i 
moim życiem - mówi w wywiadzie 
dla portalu  autor projektu Tomasz 
Siuda - Fakt, że część portretów 
powstaje w studio w moim prywat-
nym mieszkaniu do którego za-
praszam nieznane mi osoby, jest 
zaskakujący dla mnie samego. 
Przychodzą ludzie, których widzę 
pierwszy raz, pomimo, że czasem 
mieszkają tuż obok. Piję z nimi 
kawę, rozmawiam, opowiadam 
o fotografiach i dopiero na koniec 
zapraszam do studia. 

Ci, którzy chcą się włączyć w 
akcję mogą także poczekać do 
13 stycznia, kiedy to studio foto-
graficzne Tomasza Siudy stanie 
w Oazie podczas kolejnego finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Autor zaskoczony powodze-
niem akcji i widząc potencjał pro-

jektu nie wyklucza przedłużenie 
terminu zbierania zdjęć do 2014 
roku. Owocem działań będzie 
wystawa plenerowa, a w między-
czasie powstawanie wspólnego 
portretu Kórniczan śledzić można 
na facebooku: http://www.facebo-
ok.com/korniczaniportretwspolny

Opr. ŁG
Foto. Tomasz Siuda

(cd ze str. 3)
Radni zadecydowali o obniżeniu ceny 

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego. Zgodnie z 
przepisami gminy są uprawnione do obni-
żenia stawki przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy. Jak czytamy w uzasadnieniu do 
tegorocznej uchwały: „z uwagi na wysoką 
średnią cenę skupu żyta za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 
75,86 zł za 1dt. (ogłoszoną w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2012 roku) w po-
równaniu do ceny obowiązującej w Gminie 
Kórnik za analogiczny okres sprzed roku w 
wysokości 50,00 zł za 1dt., proponuje się 
obniżenie tej ceny do wysokości 60,00 zł 
za 1dt. Stawka podatku rolnego za 2013 
rok wyniesie dla gruntów gospodarstw 
rolnych 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, 
dla pozostałych gruntów 300,00 zł za 1 
ha gruntów.

Uchwałą przyjęto  roczny program 
współpracy Gminy Kórnik z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2013 rok.

Zatwierdzono kupno  nieruchomości 
drogowych położonych w Robakowie i 
zamianę nieruchomości w Koninku.  Udzie-
lono bonifikaty od opłaty z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego. Nadano nazwy 
ulicom w Bninie i Kamionkach

Rozpatrzono skargę na przewlekłość 
załatwiania spraw przez urząd (formalnie 
przez Burmistrza Gminy Kórnik). Skargę 
uznano za zasadną i zobowiązano do 
zakończenia postępowania administracyj-
nego będącego przedmiotem skargi oraz 
informowanie skarżącego o stanie zała-
twienia sprawy z zachowaniem terminów 
przewidzianych w KPA.

Rada Miejska przyjęła szereg uchwał 
ustalających nową politykę odbioru od-
padów i poboru opłat za te usługi.  Na 
początku radni przyjęli uchwałę dotyczącą 
podziału obszaru gminy na sektory, według 
których prowadzony będzie odbiór odpa-
dów komunalnych.

Podział ten wygląda nastepująco:  
Sektor I: Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, 
Celestynowo, Czmoniec, Czmoń, Czołowo, 
Dębiec, Dworzyska, Dziećmierowo, Konar-
skie, Kórnik, Kromolice, Pierzchno, Prusi-
nowo, Radzewo, Runowo, Trzykolne Młyny.
Sektor II obejmujący następujące miej-
scowości: Borówiec, Dachowa, Gądki, 
Jaryszki, Kamionki, Koninko, Mościenica, 
Robakowo, Skrzynki, Szczodrzykowo, 
Szczytniki, Świątniczki, Żerniki. Jak czyta-
my w uzasadnieniu : „ilość proponowanych 
sektorów jest uzasadniona z punktu widze-
nia nadzoru jaki gmina zobowiązana jest 
sprawować nad podmiotami odbierającymi 

odpady komunalne. Dwa sektory to maksy-
malnie dwóch odbiorców odpadów, a tym 
samym łatwiejsza kontrola nad sposobem 
zagospodarowywania przez nich odpadów.”

Ustalono także wysokości i sposoby 
pobierania opłat, które cytując uchwałę 
przedstawia się następująco:

„§ 1. Opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na terenie Gminy 
Kórnik, powstającymi na terenie nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkań-
cy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawkę miesięczną opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, w przypadku gdy mieszkaniec zbiera 
odpady w sposób selektywny, ustala się 
w wysokości 10,00 zł od mieszkańca.

2. Stawkę miesięczną opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w przypadku gdy mieszkaniec 
nie zbiera odpadów w sposób selek-
tywny, ustala się w wysokości 15,00 zł 
od mieszkańca”. Zadecydowano także, 
że podatek będziemy musieli płacić w 
czterech proporcjonalnych ratach, do 
czasu trwania obowiązku z tytułu opłaty, w 
terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 
września i 15 listopada roku podatkowego 
(począwszy od września 2013 roku).

Szerzej o nowych zasadach odbioru 
odpadów i opodatkowania wynikającego 
z tego tytułu napiszemy w następnym 
numerze Kórniczanina. 

Podczas ostatniej sesji 
dokonano także zmiany 
uchwały nr XXIV/275/2012 
Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 25 lipca 2012 r. w 
sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
miejscowości Mościenica

Radna Iwona Cupryjak 
przedstawiła wniosek o 
dokonanie zmiany w planie 
zagospodarowania Runo-
wa, i wprowadzenie takich 
zapisów by zapobiec za-
grożeniom dla środowiska. 
W imieniu Rady Sołeckiej 
Mościenicy przedstawiła 
uwagi dotyczące prowadzo-
nej właśnie inwestycji mo-
dernizacji ul. Mościenickiej. 

Radny Roman Genstwa 
przedstawił interpelację w 
sprawie poprawienia bez-
pieczeństwa na przejeździe 
kolejowym w Pierzchnie. 

Adam Lewandowski pro-
sił o wyjaśnienia w sprawie 
spotkania z władzami TBS, 
które nie doszło dotychczas 
do skutku oraz o wyłożenie 
projektu planu zagospoda-

rowania przestrzennego w okolicach ulic 
Krasickiego i Staszica. Kierownik Wydziału 
Planowania Przestrzennego Sławomir 
Lepczyński wyjaśnił, że plan będzie przed-
stawiony Radzie do uchwalenia na jednej 
z najbliższych sesji. 

Radny Piotr Plewka prosił o wyjaśnie-
nie sprawy ewentualnego wykupu lub 
przejęcia działek Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Koninku.  Radny Marek Bro-
niewski zgłosił problemy wynikające z 
ograniczonej widoczności na przejściu dla 
pieszych przy Zespole Szkół w Kórniku. 
Przekazał też informacje, jakie dotarły 
do niego od mieszkańców ul. Mickiewi-
cza, którzy narzekają na wzmożony ruch 
wzdłuż tej arterii, która technicznie nie 
jest na to przygotowana. Poprosił także 
o przypilnowanie realizacji ustaleń, jakie 
przyjęto w sprawie udrożnienia dojazdu do 
posesji na Prowencie. Zaapelował również 
do radnych o uczestnictwo w działaniu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Adam Stecki pytał o to, w jaki sposób 
weryfikować będzie się fakt segregacji 
odpadów w budynkach wielorodzinnych 
i spółdzielniach mieszkaniowych, a co za 
tym idzie, jaka składka będzie obowiązy-
wała w takich miejscach.  

Szczegóły podjętych uchwał dostępne 
są miedzy innymi na stronie 

http://api.esesja.pl/posiedzenie/581

Opr. ŁG

W dniu 31 października zmarła Stefania 
Duszczak - Capik, nauczycielka języka 
polskiego w gimnazjum, a potem liceum 
w Kórniku. 

Urodziła się 6 sierpnia 1915 roku w 
Annopolu. Była córką Józefa i Marii z domu 
Hołdernej. Uczyła się w Szkole Podstawowej 
w Annopolui Państwowym Gimnazjum w Śro-
dzie Wlkp. Maturę zdała w 1934 roku, a dwa 
lata później rozpoczęła studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Poznańskim, których ukoń-
czenie uniemożliwił jej wybuch wojny. W 1940 
wysiedlono ją wraz z rodziną do Bogucina 
koło Puław, a potem znalazła się w Komarów-
ce Podlaskiej, gdzie uczestniczyła w tajnym 
nauczaniu. W 1944 roku współorganizowała 
tamtejsze gimnazjum. W następnym roku, za 
namową siostry - Czesławy Pieczyńskiej zna-
lazła się w Kórniku i uczestniczyła w pierw-
szych egzaminach wstępnych do miejscowe-
go gimnazjum. Wróciła jednak jeszcze na rok 
do Komarówki, by od 1 września 1946 roku 

podjąć stałą pracę w Miejskim Gimnazjum w 
Kórniku. Obok pracy polonistki, zajmowała się 
także szkolną biblioteką, reżyserowała sztuki 
teatralne. Ukończyła przerwane w czasie 
wojny studia. W 1955 roku wyszła za mąż 
za Czesława Capika, pracownika Urzędu 
Celnego w Poznaniu.   W tym samym roku 
przeniesiono ją do Gimnazjum w Środzie 
Wlkp. Na emeryturę przeszła w 1972 roku, 
ale nadal, przez 17 kolejnych lat opiekowała 
się szkolną biblioteką. 

Ze względu na związki rodzinne oraz bliski 
kontakt z uczniami nazywana była i jest do 
dzisiaj wśród absolwentów „ciocią Stefcią”.

Pogrzeb śp. Stefanii Duszczak Capik 
odbył się 3 listopada 2012 roku na cmentarzu 
parafialnym w Środzie Wlkp. 

Na podstawie Jednodniówki 
wydanej z okazji 

50-lecia LO w Kórniku
opr. ŁG

WSpoMnIEnIE o StEfAnII DuSzczAK-cApIK

S. Duszczak w roku  1953
-foto arch. rodziny Wybieralskich

KóRnIczAnIn poRtREt WSpólnY
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otWARtE  KonKuRSY  ofERt nA WSpARcIE  I  poWIERzEnIE  
REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY  KÓRNIK W ROKU 2013
 BURmISTRZ  GmINY KÓRNIK OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA  WSPARCIE I POWIERZENIE  REALIZACJI  

ZADAń  PUBLICZNYCH GmINY  KÓRNIK  W ROKU 2013  

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie  t.j. (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 
zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Nr XXVIII/314/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie  rocznego programu 
współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego,  na  2013 rok.

I. 1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2013 na następujące 
zadania szczegółowe dotyczące:

a) POmOCY SPOŁECZNEJ, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:     

Nazwa   zadania Planowane 
wydatki w 2013 r.

Wydatki  w roku 
2012

- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w 
szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,
- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych przez 
OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i wsparcie 
działań samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich,
- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

20 000,00 zł. 24 575,00 zł.

c) DZIAŁALNOśCI WSPOmAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOśCI   LOKALNYCH, w tym:

b) DZIAŁALNOśCI  NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w tym:

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013 r.

Wydatki w roku 
2012

- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym w zakresie edukacji   społecznej), sportowa, 
turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób 
niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu Gminy Kórnik.

20 000,00 zł. 21 000,00 zł.

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013r.

Wydatki w roku 
2012

-wspieranie działań aktywizujących społecznie mieszkańców obszarów wiejskich
- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych
  

8 800,00 zł. 9 000,00 zł.

d) NAUKI, SZKOLNICTWA WYżSZEGO, EDUKACJI, OśWIATY I WYCHOWANIA, w tym:

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013 r.

Wydatki  w roku 
2012

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw 
patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
- wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizacje zajęć świetlicowych, a także 
organizacje innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- realizacja   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci                       
i młodzieży,
- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych                                                   
i przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie  dzieci i młodzieży uzdolnionej

3 000,00 zł. 3 000,00 zł.

e) WYPOCZYNKU DZIECI  I  mŁODZIEżY, w tym:

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013 r.

Wydatki w roku 
2012

- zorganizowanie jednodniowych oraz kilkudniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych 
(rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z 
terenu Gminy Kórnik,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik

35 000,00 zł. 25 000,00 zł.

cd na str. 8 i 9 

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO 

Burmistrz Gminy Kórnik  ogłasza nabór 
na  stanowisko: 

 inspektora  prowadzącego sprawy BHP  
w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

w wymiarze 1/5 etatu.

I.   Wymagania  stawiane  kandydatom :
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie o 
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy;
4. bieżąca znajomość  przepisów doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w tym, ustalenie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy; 
5. cieszy się nienaganną opinią;
6. jest sprawny pod względem fizycznym  
i psychicznym;
7. posiada aktualne badania lekarskie;
8. nie był karany sądownie;
9. ma uregulowany stosunek do służby 
wojskowej;
10. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy 
zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentu potwierdzająca 
wykształcenie;
4. wypełniony kwestionariusz  osobowy;
5. zaświadczenie przeprowadzonych badań 
lekarskich;
6. oświadczenie o niekaralności;
7. klauzula o treści : „wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekru-
tacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997r. 
nr 133 poz. 883 ze zm.).

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz 
z dokumentami składać można w Urzędzie  
Miejskim  w Kórniku  Pl. Niepodległości 1,  
do dnia   28 grudnia 2012r.

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z dopiskiem: 

„Oferta pracy – inspektor BHP”.
Postępowanie konkursowe obejmuje 

analizę wszystkich złożonych dokumentów  
oraz  rozmowy z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwraca-
my. Aplikacje, które wpłyną  po terminie, nie 
będą rozpatrywane .

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  
3 stycznia  2013r.

Informacja o wynikach naboru będzie 
umieszczona na tablicy informacyjnej  
w Urzędzie Miejskim w Kórniku oraz na  
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej(www.bip.kornik.pl).

 Burmistrz Gminy Kórnik
   Jerzy Lechnerowski 

,,Wartość środowiska a gotowość 
społeczeństwa do zapłacenia za to do-
bro’’ - projekt badawczy finansowany 
przez Narodowe Centrum Nauki realizo-
wany przez pracowników Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.

Dnia 25 października 2012r. w hotelu 
Daglezja w Kórniku odbyło się spotkanie 
informacyjne  projektu badawczego, finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki,  pt. „Wartość środowiska a gotowość 
społeczeństwa do zapłacenia za to dobro”. 
Organizatorami, jak również głównymi wy-
konawcami, tego projektu, byli pracownicy 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 
dr inż. Adam Zydroń - kierownik projektu oraz 
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - główny 
wykonawca projektu.

Celem spotkania było bliższe zapo-
znanie władz samorządowych, a także 
reprezentantów Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, z zakresem, celem i metodyką 
badań prowadzonych w ramach grantu, nad 
problematyką wyceny wartości środowiska 
przyrodniczego. Dyskutowano także o kwestii  
oceny możliwości zaadoptowania, w polskich 
uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych  
metod wyceny:  warunkowej i  kosztu podróży 
(metod pochodzących z USA). Obiektem 
badań jest obszar WPN, a także  gminy do 
niego przyległe.

Badania będą polegały na inwentaryzacji  
przyrodniczej obszaru Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, a także na przeprowadzeniu 
ankiet wśród mieszkańców i turystów. Re-
spondenci podczas wypełniania anonimo-
wych ankiet odpowiadają na szereg prostych 
pytań dotyczących ich postrzegania wartości 
środowiska, to znaczy, m. in. ile są w stanie, 
zapłacić za możliwość korzystania ze śro-
dowiska, w obecnej formie, w przypadku 
zagrożenia utratą tej możliwości, a także ile 
w przybliżeniu kosztuje ich dojazd do parku 

oraz ile przeciętnie spędzają w nim czasu. 
Odpowiedzi na te pytania naukowcy oraz 

studenci poddadzą analizie statystycznej, aby 
ocenić gotowość społeczeństwa do zapłaty 
za korzystanie z walorów przyrodniczych i 
zachowanie ich w obecnej formie. Ponadto 
poddana analizie zostanie także dokumen-
tacja planistyczna pod kątem presji urbani-
stycznej na obszary chronione, jak również 
ocena atrybutów wpływających na wartość 
nieruchomości w obszarach chronionych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
władz gminy Kórnik - wiceburmistrz Antoni 
Kalisz oraz Kierownik Referatu Planowa-
nia Przestrzennego Sławomir Lepczyński, 
przedstawiciele władz Wielkopolskiego Parku 
Narodowego: dyrektor Adam Kaczmarek,  
zastępca dyrektora Krzysztof Kanas, Małgo-
rzata Górna oraz Jarosław Wyczyński. Na 
spotkanie przybyli także reprezentanci lokal-
nych samorządów - przedstawiciele referatów 
ds. planowania przestrzennego: gminy Luboń 
-  Hubert Prałat, gminy Dopiewo - Iwona 
Zwierzchowska, gminy Mosina -  Andżelika 
Szeliga, Dominika Grząsielewicz-Gabler 
(Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa). Ponadto w spotkaniu uczestni-
czyli także studenci kierunku Gospodarka 
Przestrzenna Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu.

Badania w ramach projektu badawczego  
,,Wartość środowiska a gotowość społe-
czeństwa do zapłacenia za to dobro’’ będą 
realizowane w latach 2012-2015, natomiast 
badania terenowe potrwają 12 miesięcy.  W 
tym czasie pracownicy i studenci przepro-
wadzą ankiety wśród mieszkańców  (ankiety 
będą dostępne w Urzędzie Gminy jak również 
na stronie internetowej urzędu)

Joanna Mittmann
joanna.mitt@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WARtOść śRODOWIsKA ...

BURmISTRZ GmINY KÓRNIK INFORmUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 grudnia 2012r. 
do dnia  31 grudnia 2012r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionej nieruchomości:
-część działki nr  12  położonej w miejscowości Radzewo

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675

BURmISTRZ GmINY KÓRNIK INFORmUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 grudnia 2012 r. 
do dnia  31  grudnia  2012 r., wywieszone zostały wykazy dotyczące oddania w dzier-
żawę oraz najem niżej wymienionych nieruchomości:
- 2 działki  nr 243/1 i 243/2  położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin
- lokal użytkowy znajdujący się w Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675
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f) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO , w tym:

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013r.

Wydatki w roku  
2012

- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych;
-  organizacja konkursów z zakresu kultury,
- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, 
plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej,
- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

71 000,00 zł. 79 975,00 zł.

g) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU, w tym:

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013r.

Wydatki w roku 
2012

- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  sportowych,
-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,
-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,
- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,
- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do 
uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

396 307, 42 zł. 380 000,00 zł.

h)  RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOśCI, w tym:

Nazwa  zadania Planowane 
wydatki w 2013r

Wydatki w roku 
2012

-   nauka pierwszej pomocy przedmedycznej,
-   szkolenia w zakresie ratownictwa. 4 000,00 zł. -

2. Na realizację zadań z pkt.  I w roku 
2013 planuje się przeznaczyć  łączną kwotę 
w wysokości 

 532 000,00 zł. 
3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji 

zadań zostaną zawarte w umowach podpisa-
nych z wybranymi oferentami.

II. Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć 

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku  Państwa do innych kościołów  i 
związków wyznaniowych  oraz gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności   
pożytku publicznego, stowarzyszenia jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz jednostki 
organizacyjne podległe organom  administracji 
publicznej lub przez nie nadzorowane, oraz 
inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy, które prowadzą działalność statutową  
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają 
realizować zadania na rzecz mieszkańców 
Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne 
oferty realizacji zadania według wzoru okre-
ślonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramo-
wego wzoru umowy  dotyczących  realizacji za-
dania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania  (Dz. U.   Nr  6, poz. 25).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi 
formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.). Należy dołączyć:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Re-
jestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2. W przypadku wyboru innego sposobu 
reprezentacji podmiotów składających ofertę 
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego rejestru - 
dokument potwierdzający upoważnienie do 
działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oferty należy składać do dnia  21 grudnia  
2012 r.  do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście 
lub drogą pocztową (decyduje data stempla 
pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.
kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) 
lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w 
Biurze Obsługi Mieszkańca (Pl. Niepodległości 
1) bądź w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i 
Sportu  (Pl. Niepodległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekomplet-
nej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie 
brakujących załączników w wyznaczonym 
terminie. Oferenci zostaną wezwani do uzupeł-
nienia dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie 
zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie 
zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia 
wymogów formalnych. 

III. Wkład własny organizacji i innych pod-

miotów uprawnionych do wzięcia udziału w 
konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy 
wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, 
wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w roku 

2013.
2. Zadanie winno być zrealizowane  z naj-

wyższą  starannością w zakresie opisanym w 
ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obo-
wiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na 
terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  
Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty
1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną 

ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru 
ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone 
zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  
zostaną oceniane pod względem formalnym i 
merytorycznym. 

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy 
Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej 
służących realizacji zadań w ramach  prioryte-
tów, o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed 
ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik 
opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie 
konkursu podaje się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o 
przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu 
w formie pisemnej. 

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o 
następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania pu-
blicznego przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów 
realizacji zadania publicznego, w tym w odnie-
sieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania 
zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty okre-
ślone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie 
publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez orga-
nizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez orga-
nizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, 
w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społecz-
ną członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji 
zleconych zadań publicznych w przypadku or-
ganizacji  pozarządowej lub podmiotów wymie-
nionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich 
realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc 
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz spo-

sób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  

z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym 
ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, 
które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczo-
nego  terminu

b. zostały złożone na innych drukach
c. oferent jest nieuprawniony do ubiegania 

się o dotację
d. złożona oferta jest niezgodna z warun-

kami udziału w konkursie (np. proponowane 
działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki 

realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  
reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Gminy 
Kórnik, a podmiotem otrzymującym dotację.

2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod 
rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we 
wszystkich drukach związanych z realizacją za-
dania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, 
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach 
prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, 
itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze 
środków budżetowych Gminy Kórnik. Powyższe 
informacje winny być podane także do wiado-
mości publicznej w trakcie realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydatki 
nie związane bezpośrednio z realizacją danego 
zadania.

4. Zleceniodawca może sfinansować  je-
dynie działania wykazane w harmonogramie i 
kosztorysie realizacji zadania publicznego przez 
Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z 
nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje 
z budżetu Gminy Kórnik jest zobowiązany do 
dostarczenia na wezwanie właściwego Wydzia-
łu Urzędu Miejskiego w Kórniku, nadzorującego 
merytorycznie wykonywanie zadania wykazu 
oraz poświadczonych  kserokopii faktur i ra-
chunków, celem prawidłowości wydatkowania 
dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumen-
tacji z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w 
realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną 
ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzie-
laniu środków finansowych w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakresie 
konkursu udzielane są przez Wydział Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, 
mail: ngo@kornik.pl    bądź   

promocja@kornik.pl  

RADA RODZICÓW W GIMNAZJUM 
IM WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

serdecznie zaprasza  na 
zabawę karnawałową, 

która odbędzie się 
12 stycznia 2013 roku od godziny 20.00 

w Trzebisławkach.
Oferujemy dobrą zabawę przy

muzyce zespołu ‚KSERO’.
Cena biletu od pary 150 zł.
Szczegółowe  informacje 
pod numerem telefonu 

695 262 412 .

UWAGA mIESZKAńCY
Tradycją Uczniów Gimnazjum 

im. Władysława hr. Zamoyskiego 
w Kórniku

jest zbiórka żywności  i przygotowywanie
paczek świątecznych 

dla najbardziej potrzebujących osób 
w Naszej Gminie.

Po raz kolejny Nasi Wolontariusze będą na 
Was czekać w INTERmARCHE, 

które jak co roku 
dzielnie wspiera Nas w tej akcji. 
Zbiórka odbędzie się w dniach: 

10.12.2012 – 16.12.2012
Dziękujemy za okazane serce
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40 LAt sIKOR
Suchy kronikarski zapis - jeżeli gdzie-

kolwiek istnieje- odnotowuje, że jesienią 
1972 roku, w Liceum Ogólnokształcącym w 
Kórniku powstał dziewczęcy zespół wokalny, 
znany pod nazwą Sikory. 

Tak brzmi pierwsze zdanie wspomnień 
Jolanty Popiołkiewicz zamieszczonych na 
kartach kalendarza wydanego z okazji ty-
tułowego jubileuszu. Członkowie, opieku-
nowie i sympatycy tego legendarnego kór-
nickiego zespołu spotkali się 23 listopada 
w kawiarni Walentynka by powspominać i 
oczywiście pośpiewać. W przyjacielskiej 
atmosferze odkurzano dzieje muzycznych 
pokoleń Sikor, wspominano tych, którzy 
pisali historię zespołu, a których nie ma 
już wśród nas, opowiadano anegdoty i 
przeglądano zdjęcia. 

Wspólnemu śpiewaniu akompaniował 
-jak zawsze - Franciszek Nowak, ale grali 
także inni instrumentaliści, między innymi 
Teresa Rogozia-Olejnik i maciej marciniak. 

Wśród wielu życzeń i podarunków dla 
Sikor najbarwniejszym była Pastorałka 
brawurowo wyrecytowana przez aktora 
Henryka Dąbrowskiego.  

ŁG

W kalendarzu „ Z Lotu Sikory” dalej 
czytamy, że …

Koniec lat sześćdziesiątych, początek 
siedemdziesiątych- to czas naszej podsta-
wówki. W kórnickiej szkole działał wtedy 
bardzo dobry chór i orkiestra akordeonowa 
pod kierownictwem pana Stefana Nowaka – 
nauczyciela, współtwórcy bogatej kórnickiej 
tradycji muzycznej. To tam przyszłe Sikory 
uczyły się posługiwać głosem, doświadczyły 
respektowania reguł harmonii, rytmu, pozna-
ły poczucie odpowiedzialności i satysfakcji 
płynącej z prezentowania się publiczności. 
(…)

W środowisku harcerskim, jak grzyby 
po deszczu zaczęły powstawać wówczas 
kilkuosobowe zespoły wokalne. I u nas nie 
mogło być inaczej. W wyniku zachęty i or-
ganizacyjnej opieki druhny drużynowej Kry-
styny Antkowiak, dzięki pomocy muzycznej 
pana Bogdana Antkowiaka i służącego nam 
zawsze życzliwą radą naszego pierwszego 
nauczyciela śpiewu, pana Nowaka,  powsta-
ła w 1970 roku mieszana grupa wokalna 
„Kormorany”. (…)

Wkrótce trzeba było pożegnać szkołę 
podstawową. Żeńska część „Kormoranów” 
spotkała się we wrześniu 1971 roku w pierw-
szej klasie Liceum Ogólnokształcącego w 
Kórniku. Dyrektor szkoły, pan Kazimierz Zim-
niak, przyjął naszą grupkę jako działający już 
zespół wokalny.  Pierwszy rok w liceum 
był czasem poszukiwań stałego opiekuna 
muzycznego, repertuaru, kierunku działania. 
Ciągle trwałe były więzi harcerskie. Licealny 
szczep prowadził nauczyciel matematyki, 
wielki miłośnik muzyki, pan profesor Jerzy 

Noskowiak. Dbał o to, by młodzież raz w 
miesiącu jeździła do opery w Poznaniu, 
aby jak najwięcej jej zasiadało przy obozo-
wych ogniskach. Nie ustawał w wysiłkach 
stworzenia jak najlepszych warunków do 
muzykowania w szkole.  

Dzięki staraniom pana profesora Nosko-
wiaka znalazł się człowiek, który zaryzyko-
wał współpracę z zalążkiem zespołu. Tak 
oto poznałyśmy oficjalnie Franka Nowaka, 
syna dyrygenta naszego szkolnego chóru. 
Należy stwierdzić najzupełniej serio, że 
rozległe zainteresowania muzyczne, wiedza 
i kompetencje „kierownika zespołu” (funkcjo-
nowało właśnie takie określenie jego osoby) 
zrobiły na nas wrażenie. Franek występował 
do niedawna jako gitarzysta w pierwszym 
w Kórniku młodzieżowym zespole muzyki 
beatowej, swobodnie akompaniował na 
pianinie, dobrze śpiewał, w dodatku był na-
prawdę niewiele starszy od nas. Na próbach 
pojawili się jego muzykujący koledzy. Można 
sobie wyobrazić, jak twórcza zapanowała 
atmosfera.

Jesienią 1972 roku zespół wystąpił na 
szkolnej zabawie andrzejkowej. W tamtych 
latach licealiści kórniccy spędzali popołudnia 

w słynnym na cały świat parku, tłumacząc 
rodzicom, że panuje tam klimat szczególnie 
sprzyjający nauce, spacerowali wokół je-
ziora, chodzili na seanse do Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego działającego przy kinie 
„Zorza”, a w sobotnie popołudnia tańczyli w 
swojej szkole na tak zwanych „fajfach”. Kró-
lowały krótkie spódniczki i spodnie „dzwony” 
z rozszerzonymi u dołu nogawkami, w takt 
muzyki fruwały długie włosy dziewczyn i 
chłopaków.

 Każdego roku niezwykle starannie or-
ganizowane były andrzejki: z tradycyjnymi 
wróżbami, konkursem sałatek, odpowiednim 
wystrojem sali polonistycznej lub geograficz-
nej. Nasz występ w tamte andrzejki 1972 
roku został przyjęty entuzjastycznie i do dziś 
uważamy, że od owego wieczoru datuje się 
powstanie zespołu.(…) 

Był w historii zespołu epizod zagraniczny. 
Część z nas uczestniczyła latem 1972 roku 
w międzynarodowym obozie pionierskim w 
Rawdzie  nad Morzem Czarnym. Przywio-
złyśmy stamtąd takie „perły” repertuarowe, 
jak „Maja strana, maja Bałgarija” czy „Ime 
liubow”. (…)

Prawdziwą przystanią dla zespołu stał 

się od sierpnia 1974 roku malutki kościół 
parafialny w Bninie, niezwykły w swoim 
ogólnym klimacie, z wielce życzliwym księ-
dzem kanonikiem Romualdem Żurowskim. 
Oj, nasłuchały się ściany bnińskiej świątyni 
naszej - nie zawsze doskonałej, za to pełnej 
przejęcia - muzycznej modlitwy... (…)

Jesienią 1974 roku na ogólnopolskiej an-
tenie telewizyjnej przypadło Śremowi bronić 
swego honoru w popularnym turnieju „Bank 
Miast” w starciu z miastem Międzyrzecz.

Sikory wystąpiły, rzecz jasna, w szeregach 
doborowej reprezentacji Śremu. (…) Ko-
rytarz Odlewni Żeliwa przeobraził się w studio 
telewizyjne. Byliśmy oszołomieni światowym 
rozmachem ludzi telewizji, techniką i tempem 
pracy. Organizatorzy zadbali o to, aby uczest-
ników programu nakarmiono odpowiednią 
ilością parówek oraz na czas dowieziono na 
próby. Żyć – nie umierać! W dodatku pozwo-
lono nam wystąpić w makijażu.

Bliższa i dalsza rodzina, przyjaciele i zna-
jomi, w dniu emisji programu od rana czekali 
przed czarno- białymi odbiornikami na nasze 
półtorej minuty. Długo jeszcze pławiłyśmy się 
w blasku sławy. Dopiero matura przyćmiła 
nieco to wydarzenie. (…)

Najstarsze Sikory ukończyły liceum w 
czerwcu 1975 roku. (…) Nie musiałyśmy 
na szczęście zostawiać tego wszystkiego 
bezpowrotnie. W „chórku pana Franka” były 
już młodsze Sikory, my jednak bynajmniej 
nie czułyśmy się absolwentkami w zespole.

(…)
Od roku szkolnego 1975/76 zespół za-

siliły nowe, bardzo dobre głosy dziewczęce 
i chłopięce. (...) Zespół brzmiał naprawdę 
silnie i klarownie. Doceniła to komisja 
konkursowa Wojewódzkiego Przeglądu 
Piosenki Harcerskiej w Poznaniu, która w 
maju 1977 roku przyznała grupie z Kórnika 
Nagrodę Brązowego Pegaza na Biegunach.

Jesienią 1977 roku świętowaliśmy piątą 
rocznicę działalności Sikor. W sali kina wy-
stawiono prawdziwie multimedialny spektakl. 
Do wykonawców dołączyła ucząca chemii 
i muzyki pani profesor Teresa Rogozia – 
Olejnik. Wykonane przez nią tego wieczoru 
koncert skrzypcowy Aleksandra Janszynowa 
oraz miniatura muzyczna skomponowana 
przez Franka były sporą niespodzianką dla 
publiczności.

Autorką scenariusza i reżyserem jubile-
uszowego przedstawienia była polonistka, 

Lena Kuczyńska – Nowak, gorąco kochająca 
teatr i muzykę, związana wcześniej ze stu-
denckim teatrem Nurt w Poznaniu.

Nie mogło być inaczej. Jako żona 
Franka, Lena w sposób naturalny włączyła 
Sikory do wielu przygotowanych przez 
siebie programów lub, jak kto woli, napisała 
scenariusze do wielu koncertów z udziałem 
zespołu. Szczególnie udane były stworzone 
przez nią w końcu lat siedemdziesiątych 
formy kabaretowe: ”Biniu i Sikory Show” czy 
benefis z okazji 25-lecia pracy zawodowej 
pana dyrektora Zimniaka (uwiecznione na 
szczęście na taśmie szpulowego magne-
tofonu „Grundig”). Nieco wcześniej praw-
dziwym wydarzeniem było wystawione w 
styczniu 1976 roku widowisko „O pięknem 
rzecz jest rozwiniona”. Przygotowano je z 
okazji trzydziestolecia utworzenia Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku. Reżyse-
rem spektaklu był poznański aktor Henryk 
Dąbrowski. W wielkiej grupie wykonawców 
znalazły się także Sikory.   

W czerwcu 1977 roku ukończyły liceum 
kolejne Sikory. Zespół kontynuował działal-
ność w trzecim już składzie. Nadchodziły 
lata osiemdziesiąte, które przyniosły własną 
muzykę, własną modę, a przede wszystkim 
nowe spojrzenie na rzeczywistość. Do lice-
alnego „chórku” garnęły się kolejne osoby.  
Zespół ciągle miał im wiele do zaoferowania. 
Inaczej nie można tego wytłumaczyć. (…)

Przełom lat 70-tych i 80-tych przyniósł 
serię ślubów. Dorosłe Sikory, jedna po 
drugiej, zakładały rodziny. Drżącymi ze 
wzruszenia głosami śpiewałyśmy podczas 
uroczystości w kościele „Warto dla jednej 
miłości żyć”, „Oto jest dzień, który dał nam 
Pan”, „Panno Pszeniczna”. Do Franka na-
leżało oczywiście odegranie tradycyjnego 
marsza weselnego na koniec ceremonii.

Zanim zdążyliśmy zauważyć, przenie-
śliśmy nasze sikorowanie w inny wymiar, 
wpasowaliśmy je w dorosłe życie. Trzy-
maliśmy sobie nawzajem dzieci do chrztu, 
odprowadzaliśmy na cmentarz bliskich z 
naszych rodzin, czerpiąc otuchę z kanonu 
„Nie bój się, nie lękaj się...”, z „Litanii” Juliana 
Tuwima („...modlę się, Boże, serdecznie... 
za tych, co usnąć nie mogą, za tych, co 
śmierci się boją...”). Działało to zawsze jak 
najskuteczniejszy zastrzyk wzmacniający.

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci i wnuki, 
a urodziło się nam ich łącznie około czter-
dzieściorga (!), również dostały od losu 
taki prezent jak my. Aby miały pewność, 
że jest dokąd i do kogo wracać nawet po 
długim czasie i z bardzo daleka. Zamiast 
drobiazgowego wyliczania - gdzie się było 
i co się robiło, wystarczy „usiąść głosami” i 
zaśpiewać o płomieniach, które „nigdy nie 
wypalą się do końca”.     

Na podstawie Wspomnień 
Jolanty Popiołkiewicz 

zawartych w kalendarzu wydanym
 z okazji 40-lecia Sikor.
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MONGOLIA

Po ponad dwóch tygodniach podróży przy-
szedł w końcu czas na zmianę kraju. Pewnej 
zimowej nocy zostawiliśmy więc za sobą ośnie-
żony Irkuck i ruszyliśmy w stronę Mongolii pełni 
“podróżniczego podniecenia”, które towarzyszy 
nam przy wkraczaniu w nowe, nieznane miej-
sca. Trzy pociągi, dwie przesiadki, 34 godziny 
podróży i w końcu na dworcu w Ułan Bator wita 
nas inny Świat! Inni ludzie, inne  pieniądze, inne 
produkty w sklepach. Ile tu wpływów z zachodu! 
Ile polskich marek! Zachłyśnięci tymi nowymi 
doświadczeniami kupiliśmy paczkę drażetek 
“Korsaż” i daliśmy się ponieść lek-
kiej nostalgi wspominając nasze 
wspaniałe, krajowe smakołyki...

Kilka pierwszych dni w Mon-
golii poświęciliśmy na zwiedzanie 
stolicy. Zadanie to mieliśmy bardzo 
ułatwione gdyż mieszkaliśmy w 
samym centrum u Matt’a – na-
szego kolejnego gospodarza z 
portalu CouchSurfing.  Ubrani we 
wszystko co mieliśmy najcieplej-
szego przespacerowaliśmy Ułan 
Bator wzdłuż i wszerz odwiedzając 
najważniejsze zabytki. Z dnia na 
dzień tempratura obniżała się 
stopniowo kując lodem chodniki 
i zasypując śniegiem ulice. Smog 
nieprzyjemnie drapał w gardło i 
ograniczał widoczność. Jak nam 
powiedziano, Ułan Bator jest jednym z najbar-
dziej zanieczyszczonych miast na Świecie.

Chcąc zaczerpnąć trochę świeżego po-
wietrza wybraliśmy się na wycieczkę po pust-
kowiach Monglii. Przy tej pogodzie nie było 
możliwośći żeby samodzielnie zapuszczać 
się w te rejony, dlatego wybraliśmy opcję zor-
ganizowaną. Wszystkie hostele w Ułan Bator 
świadczą takie usługi. My wybraliśmy wersję 
trzydniową, zakładającą dwa noclegi w jurtach 
Nomadów. 

Zabraliśy ze sobą najcieplejsze rzeczy, ale 
od organizatorów dostalismy jeszcze po parze 
ciepłych kalesonów i specjalnych butów na 
jazdę wielbłądem, bo jak nam powiedziano, 
temperatura na stepach Mongolii ma być 
bardzo niska. i była taka w istocie! Czasem 
podczas dnia dochodziło nawet do – 20, co przy 
monglskim wietrze mocno dawało się we znaki. 

Pierwszą pozycją w naszym planie wy-
cieczkowym był Hustai National Park – miejsce 
dziko żyjących Koni Przewalskiego lub jak wolą 
mowić Mongołowie: koni takhi.

Podobno nie zawsze można je tu zoba-
czyć, gdyż często ukrywają się przed oczyma 
rządnych wrażeń turystów – nam jednak było to 
dane. Zatrzymaliśmy się w miejscu gdzie stado 
przekraczało drogę i swobodnie mogliśmy 
podziwiać to piękne zjawisko.

Do zachwytów zresztą było więcej sposob-
ności:  przez całą długość drogi którą jechaliśmy 

pasły się po bokach stada kóz, owiec, długo-
włosego bydła i koni, które nie raz pojedyńczo 
lub w grupach wkraczały na jezdnię. Trzeba 
byo wtedy zatrzymać auto i trąbieniem zmusić 
niesforne zwierzaki do powrotu na pastwisko. 

Pod wieczór pierwszego dnia wycieczki 
dotarliśmy w okolice Gór Karakorum, na miej-
sce naszego pierwszego noclegu u rodziny 
Nomadów. Tak się złożyło, że w naszej jurcie 
przyjął nas tylko gospodarz – T........, ponieważ 
dwie jego córki pobierają nauki w mieście i 
mieszkają w bursie, a żona musiała zostać 
parę dni w szpitalu.

Tak więc spaliśmy w jurcie w siedem osób 
– pan domu, nasza pani przewodnik, kierowca i 
nasza czwórka. Jutry mają trzy wielkości: duże, 
średnie i małe. Nasza jutra była średnia i mieści-

liśmy się w niej bez problemu. Wnętrze okazało 
siębardzo przestronne. W centrum jurty usytu-
owany jest piec w którym pali się drewnem i 
zwierzęcymi odchodami. Spełnia najważniejsze 
funkcje w “domu” - przyżądza sie na nim posiłki i 
daje ciepło. Po prawej stronie od wejścia mieści 
się kuchnia – kredens z naczyniami i produktami 
sporzywczymi. Dalej na około jutry, pod “ścianą” 
ustawione są łóżka domowników i ewentalnie 
kolejny kredens z półeczką na ołtażyk lub na....
telewizor. Nomadowie nie mają prądu, czerpią 
energie z akumulatorów.

Pomimo braku przeróżnych znanych nam 
wygód, takich jak toaleta, bierząca woda, kom-
puter czy lodówka są zawsze w kontakcie ze 
Światem - wszyscy mają tu komórki, (i zasięg!), 
nawet najstarsi mieszkańcy.  Są bardzo weseli i 
przyjaźni, prowadzą życie raczej bezstresowe. 
Trzy do czterech razy w roku zwijają cały swój 
dobytek i przeprowadzają się w inne miejsce w 
poszukiwaniu wypasu dla swojej trzody.

Nomadowie bowiem nie dokarmiają zwie-
rząt, zapewniają im tylko dostęp do pokarmu. 
Jeśli natomiast chodzi o duże zwierzęta – takie 
jak wielbłądy, Nomadowie wypuszczają je na 
zimę samopas, by sama szukały sobie strawy. 
A jeśli wtedy akurat są do czegoś potrzebne, 
trzeba je odszukać i złapać! Tak właśnie 
my “upolowaliśmy” swoje wielbłądy – kilka 
kilometrów od naszej jutry znaleźliśmy stado, 
osiodłaliśmy pięć wielbłądów i wraz z serniorem 

rodu ucięliśmy sobie miłą przejażdzkę do jurty.
Po powrocie natomiast czekały już na nas 

objuczone konie, na których zaganialiśmy stado 
kóz i owiec do zagrody. Gdyby nie śnieg i mróż 
czulibyśmy się jak w westernie! 

Kolejne miejsce noclegu znajdowało się 
ok. 20 km dalej. Po drodze jednak odwiedzili-
śmy jeszcze Semi Gobi – czyli Małą Pustynię 
Gobi. Byłaby imponująca gdyby nie zalegający 
wszędzie śnieg. 

W kolejnej jurcie mieliśy okazję wspólnie z 
przewodniczką przyrządzić kolację. Wcześniej 
również pomagaliśmy jej w gotowaniu (wszyst-
kie posiłki były zagwarantowane i przygotowy-
wane na bierząco przed przewodniczkę) jednak 
tym razem, prawie cała robota przypadła nam 
w udziale. Tak więc chłopacy ugniatali ciasto i 

wałkowali je na cienkie placki, a my 
dziewczyny obierałyśmy, kroiłyśmy 
i gotowałyśmy warzywa. Resztą 
zajęła się pani przewodnik – piekła 
placki na piecu, kroiła je w cienkie 
paski jak makaron i razem z wa-
rzywami i wołowiną zagotowała w 
kotle, dając nam pyszną mongolską 
potrawę Tsuivan. 

Po trzech dniach siarczystego 
mrozu i śnieżnych krajobrazów 
wrócililiśmy, zmęczeni, brudni i 
zadowoleni do ciepłego mieszkania 
Matt’a. Doprowadziliśmy się do 
ładu, zrobiliśy niezbędne zakupy, 
kanapki na drogę, spakowaliśmy 
plecaki i ruszyliśy na dworzec by 
wsiąść do pociągu i opuścić Mon-
golię. Jednak godzinę póżniej, tak 

samo spakowani, z kanapkami w plecakach i 
biletem na pociąg do Chin za trzy dni, wróciliśmy 
do Matt’a. Nie kupiliśy wcześniej biltów i nie 
spodziewaliśmy się takiego obłożenia w zimie. 
Ale mamy nauczkę na przyszłość, aby o takich 
rzeczach myśleć za wczasu.

EZ

      Szanowna Redakcjo
      Jako zagorzała turystka – z wielką 

przyjemnością i zaciekawieniem przeczytałam 
„ Relację z wyprawy na koniec świata” pani Ewy 
Zimniak , zamieszczoną w „ Kórniczaninie”  z 9 
listopada 2012r.

Podziwiam zapał turystyczny autostopowi-
czów, którzy w ten sposób zwiedzili fragmenty 
Rosji i jak wynika z zapowiedzi autorki również 
Mongolię .

Trasę Moskwa – Irkuck - Bajkał – Mongolia 
„zaliczyłam”  z mężem w formie zorganizowanej 
wycieczki w sierpniu br. Podzielamy zachwyt 
turystów zwiedzaną trasą , ale jedno małe 
sprostowanie. Największa wyspa na Bajkale 
nazywa się Olchon, stąd może pomyłka drukar-
ska w prezentowanym tekście (gdzie podano 
nazwę Olkchon)

Teraz czekamy  na relację z Mongolii , bo 
wg naszych odczuć Ułan Bator to brzydka 
stolica ciekawego państwa a Pustynia Gobi 
robi niesamowite wrażenie.

  Pozdrawiam 
Barbara Husar

1JESIEnnE 
SuKcESY 

DZIEWCZąt 
z tuttI SAntI

Z okazji odpustu Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Farze Poznańskiej 
13.10.12r. odbył się II Ogólnopolski Konkurs 
Pieśni Chóralnej „Maryi Matce”, organizo-
wany przez Parafię Farną, Towarzystwo 
Przyjaciół Poznańskiej Fary oraz Chór 
Parafii Farnej. Pośród 6 innych zespołów 
z Poznania, Murowanej Gośliny, Szamotuł, 
Kawnicy, Pońca i Zalesia Dolnego wziął w 
nim udział nasz zespół dziewczęcy Tutti 
Santi z dyrygentką panią Jadwigą Chałup-
ką. Przesłuchania rozpoczęły się o godz. 
12.00. Zaprezentowałyśmy cztery utwory 
o tematyce maryjnej: O, Matko Miłościwa, 
Bogoroditse Djewo, Maria Matrem Virginem 
oraz Ave Virgo Gloriosa. Początkowo nie 
byłyśmy pewne, czy w rozległym koście-
le nasze głosy będzie słychać. Jednak 
wszelkie wątpliwości zostały rozwiane 
zachwytem i licznymi gratulacjami ze strony 
widzów. Po uroczystej mszy św. jury (prof. 
dr hab. Marek Gandecki, prof. AM dr hab. 
Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, mgr 
Paweł Łuczak) ogłosiło wyniki konkursu. 
Nasz chór wyśpiewał trzecie miejsce! Na 
koniec wszyscy laureaci dali krótki koncert. 
Wykonałyśmy utwór Maria Matrem Virgi-
nem z partią solową Zuzy Zięty, zdobywa-
jąc wielkie uznanie publiczności, a nawet 
zwycięskiego chóru.

Miesiąc później – 10 listopada- miały-
śmy możliwość uczestniczyć w VI Ogólno-
polskim Konkursie Chóralnym im. Wacława 
z Szamotuł, zorganizowanym przez Funda-
cję Kultury Zamku Górków  w Szamotułach. 
Kościół św. Krzyża, w którym odbywały się 
przesłuchania, choć był znacznie mniejszy 
od poznańskiej Fary,  zachwycał swoim 
wnętrzem i  świetną akustyką. Wystąpi-
łyśmy w nowych strojach i rozszerzonym 
składzie- w tej chwili zespół liczy już 13 
osób. Wykonałyśmy cztery utwory: Psalm 
29 Mikołaja Gomółki w opracowaniu Wło-
dzimierza Sołtysika, Kantyk siostry Cecy-
lii- nazaretanki, która pięknie zilustrowała 
muzyką słowa z Apokalipsy św. Jana, Maria 
Matrem Virginem irlandzkiego kompozytora 
Michaela McGlynna oraz Ave Virgo Gloriosa 
kompozycję Marka Raczyńskiego, napi-
saną specjalnie dla naszego zespołu. W 

czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników 
udałyśmy się na zwiedzanie okolicy oraz 
mały  zasłużony deser ;). Werdykt okazał 
się dla nas prawdziwą niespodzianką. Jury 
(prof. Leszek Bajon- przewodniczący, prof. 
AS Iwona Wiśniewska- Salamon oraz mgr 
Marianna Majchrzak) przyznało nam w 
pierwsze miejsce w kategorii chórów jedno-
rodnych! Nasza dyrygentka wysłuchała wie-
lu ciepłych słów uznania na temat brzmienia 
naszego śpiewu, dobrze dobranego reper-
tuaru i zaangażowania. Podczas koncertu 
laureatów zaśpiewałyśmy  nasz ulubiony 
Kantyk- stylizowany na średniowieczną 
pieśń o tak zaskakującej i pięknej melodii 
jak nasze ostatnie osiągnięcia!

Magdalena Cyra
Wyjazd zespołu na konkurs do Sza-

motuł był możliwy dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik. Dziękujemy!

Cmentarz przy parafii św. Józefa Robot-
nika zyskał utwardzone ganki przy bocznych 
ścieżkach. W zeszłym roku położono kostkę 
brukową na głównym ganku prowadzącym 
od głównego i bocznego wejścia pod Pomnik 
Obrońców Ojczyzny. W tym roku z inicjatywy 
księdza proboszcza „pozbruk” położono na 
ścieżkach łączących oba wejścia wzdłuż 
opłotowania oraz na gankach przy grobach. 

W sumie powstało ponad 400 m² utwar-
dzonych ścieżek. Prace nadzorował radny 
Andrzej Surdyk.

Inwestycję sfinansowano po części z 
parafialnego budżetu (główne ganki) oraz ze 
zbiórki wśród rodzin opiekujących się grobami 
(ganki boczne przy grobach). Procesja 1 li-
stopada w dniu Wszystkich Świętych przeszła 
już modernizowanym szlakiem.

Kościół parafialny w Robakowie również 
zyskał nowy element. W święto Podwyższe-
nia Krzyża Świętego 14 września poświęcono 
nowy krzyż z figurą Chrystusa, który wykona-
ła Maria Gierczyńska. Obecnie artystka przy-
gotowuje trzy kolejne figury( Matki Bożej, św. 
Jana i św. Marii Magdaleny), które być może 
jeszcze w grudniu br. ozdobią ołtarz kościoła.

Opr. ŁG

WIEśCI OD „śW. JÓZEfA ROBOtNIKA”

Foto. Adam Podolak
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Towarzystwo Pamięci Powstania Wielko-
polskiego (TPPW) 1918/1919 Koło w Kórniku, z 
okazji 94. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 
po raz drugi zorganizowało w strażnicy OSP 
w Kórniku przegląd, a raczej koncert pieśni 
powstańczych. Sala OSP zapełniła się do ostat-
niego miejsca. Zebranych i gości, około 150 
osób, powitała Dorota Przybylska prezes Koła. 
Przedstawiła rolę Powstania Wielkopolskiego w 
odzyskaniu niepodległości w roku 1918/1919. 
Wśród  zaproszonych gości był prezes Oddziału 
Wielkopolskiego TPPW Andrzej Szymankie-
wicz, burmistrz Jerzy Lechnerowski, delegacja 
Koła TPPW z Tulec z Haliną Kowalewską na 
czele i liczni członkowie rodzin powstańczych. 
Wręczono kolejne Krzyże Powstańcze.  Pamiąt-
kowe Krzyże Powstańcze otrzymali:

- Tadeusz Król, syn Józefa Króla, sierżanta 
sztabowego, kawalera VM V Klasy

- Tadeusz Majewski, syn Mariana Majew-
skiego - harcerza w powstaniu (odebrała córka 
Maria Lehmann)

- Katarzyna Starzecka, wnuczka powstańca 
Stanisława Szylfa 

- Maria Biniaś, córka powstańca Stanisława 
Pieczyńskiego

- Roman Błaszkowiak, praprawnuk Fran-
ciszka Osińskiego, dowódcy drużyny 

Nowym członkom wręczono legitymacje. 
Zainteresowanie pracami Koła w Kórniku jest 
znaczne, o czym świadczyła frekwencja i liczni 
nowo przyjęci członkowie.

Na scenie pojawiły się chóry reprezentujące 
następujące szkoły z ich nauczycielami przygo-
towujących uczniów do występu:  

Gimnazjum w Robakowie –  Izabella Ba-
nasiewicz

SP Szczodrzykowo –  Hanna Pietraszko
SP Radzewo –  Danuta Przybył
SP nr 2 –  Krzysztof Widera
SP nr 1 - Lidia Jakubowska
Występ chórów przygotowanych na wyso-

kim poziomie wzruszył niektórych słuchaczy. 
Wielu obecnym, jak sami stwierdzili, zakrę-
ciła  się łezka w oku. Pomysł organizowania 
przeglądów pieśni powstańczych ma na celu 
zainteresowanie tematem powstańczym rze-
sze młodzieży szkolnej. Poprzez pieśni rośnie 
zaangażowanie w naukę historii o Powstaniu 
Wielkopolskim. Pamięć o Kompanii Kórnickiej 
pierwszej wojskowej formacji w Wielkopolsce 
jest w Kórniku szczególnie pielęgnowana. Jak 

pisze w swoich wspomnieniach Sylwester 
Gawrych jej współorganizator, powstała ona 
15 listopada 1918 r. Pierwszy jej szereg stanął 
tego dnia o godzinie 10-tej wieczorem. Czas 
na dokładniejszą relację tego historycznego 
wydarzenia. Pierwszym dowódcą Kompanii 
Kórnickiej był Marian Jarosław Trawiński. Obaj 
powstańcy długo czekali na swoje biografie 
i upamiętnienia. We wrześniu opublikowano 
biografię jednego z najwyżej odznaczonych 
powstańców kórnickich sierżanta sztabowego 
Jozefa Króla. Jego syn Tadeusz brał udział 
w tym wieczorze i wspomniał, że jego ojciec 
byłby naprawdę szczęśliwy z dokonań Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
w Kórniku. Uroczystość zakończono podniośle 
wykonaną „Rotą” Marii Konopińskiej. „Rotę” 
napisała w 1908 r. pod wpływem oburzenia 
prześladowania polskości w zaborze pruskim. 
Pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego po 
raz pierwszy wykonano w 1910 r. podczas uro-
czystości odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego 
w Krakowie, ufundowanego przez Ignacego 
Paderewskiego.

  Kazimierz Krawiarz

Zbliżający się czas Bożego Narodzenia 
sprawia, że nasze serca bardziej otwierają się 
na potrzeby innych ludzi. Z tego względu w 
okresie przedświątecznym ma miejsce wiele 
akcji dobroczynnych. Łączy je jeden wspól-
ny cel, wsparcie słabszych i potrzebujących, 
by ich Święta mogły być radosne.

Tylko z pomocą silnych można dopo-
móc słabym. Te słowa Bertolda Brechta 
przyświecają zbiórce świątecznych darów, 
która odbędzie się 28. i 29. listopada w 
Galerii Mini w Kamionkach. – To nie jest 
pierwsza taka zbiórka w Kamionkach, 
ale w tym roku nawiązałam współpracę 
z nowopowstałą galerią. W okolicznych 
miejscowościach mamy sporo rodzin w 
trudnych sytuacjach życiowych, którym z 
różnych powodów się nie układa. Średnio 
rokrocznie przygotowujemy ok. 30 paczek 
– mówi Małgorzata Walkowiak, sołtys Kamio-
nek. - Część rodzin potrzebuje tylko chwilowej 
pomocy i z czasem radzą sobie same, ale w 

ich miejsce pojawiają się kolejne potrzebujące 
osoby. Pomagamy im stanąć na nogi – dodaje 
Małgorzata Walkowiak. Często w trudnej sytu-
acji są rodziny wielodzietne albo takie, w których 

zarobki są głodowe. Tam bieda popycha biedę.
Organizatorzy akcji wspierają również 

osoby starsze i takie, które same prowadzą 
gospodarstwo domowe, starając się przy 

tym dotrzeć wszędzie tam, gdzie ta pomoc 
jest potrzebna. W ramach prowadzonej akcji 
zbierane są produkty żywnościowe z długim 
terminem przydatności do spożycia: mąka, 

makaron, cukier, olej, konserwy – wszystko 
to, co przydatne jest w przygotowaniu Świąt. 
Ponadto organizatorzy zwracają się o 
przynoszenie środków czystości oraz ubrań 
nowych bądź używanych. Ważne jednak, 
by odzież była niezniszczona. Wszystkie 
słodycze i zabawki, które trafią do kosza 
podczas zbiórki przeznaczone zostaną na 
paczki dla najmłodszych.

Akcja odbywać się będzie na terenie 
Galerii Mini w Kamionkach przy ul. Po-
znańskiej 150. Dary można przynosić 28. i 
29. listopada w godzinach 11-19. Zebrane 
artykuły zostaną rozdysponowane pomię-

dzy potrzebujących i dostarczone im przed 
Świętami. Patronat nad zbiórką objęły lokalne 
media - Kórniczanin i portal naszborowiec.pl

Organizatorzy

śWIątECZNA AKCJA DOBROCZYNNA W KAMIONKACH

DRUGI GMINNY PRZEGLąD PIEśNI POWstAŃCZYCH JESIEnnE 
AtRAKcJE 

W BIBLIOtECE 
W BNINIE

Jesienny koncert poetycko muzyczny
Jesień to czas zadumy sprzyjający 

przemyśleniom. Skłania do zastanowienia 
się nad tym, co minęło, a co nas jeszcze 
czeka. Wiele ze świąt przypadających w 
tym okresie ma taki właśnie charakter. 
Chcąc przypomnieć i zastanowić się nad 
symboliką jesiennych uroczystości Filia bi-
blioteki w Bninie zorganizowała 22 listopada 
poetycko-muzyczny koncert. 

W czasie spotkania przypomniano 
takie uroczystości jak: Dzień papieża Jana 
Pawła II, Dzień Wszystkich Świętych, 
Dzień Niepodległości, Andrzejki, Adwent, 
Barbórka, czy Mikołajki. W czasie koncertu 
tradycyjnie królowały poezja z muzyką. 
Zaprezentowano wiersze polskich poetów 
m. in. M. Konopnickiej, A. Słonimskiego, T. 
Wywrockiego, T. Karasiewicza, J. Twardow-
skiego, R. Sobik, B. Michalca. 

Spotkanie ubogaciła muzyka wybit-
nie utalentowanych młodych muzyków 
pod kierunkiem pani Lidii Pedy. Swoją 
wrażliwość muzyczną i zaangażowanie 
zaprezentowali przed publicznością: 
Wiktoria Bortlisz – gitara i śpiew, 
Gabriela Domagała – gitara i śpiew, 
Mateusz Fludra – akordeon, Martyna 
Jurga – keyboard, Mateusz Kuligowski – 
keyboard , Lidia Peda- gitara, keyboard 
i śpiew, Patrycja Rybka – keyboard, Ka-
tarzyna Taciak – gitara i śpiew, Natalia 
Woźniak – gitara i śpiew. Licznie zgro-
madzeni goście chętnie włączyli się we 
wspólne śpiewanie znanych utworów, 
co sprawiło, że spotkanie przebiegło w 
miłej atmosferze pełnej refleksji, zadu-
my i wzajemnej integracji. 

Klaudyna Przybylska-Pawłowska 
– kierownik Filii składa podziękowania 
dla pani Lidii Pedy i dzieci za bezintere-
sowne zaangażowanie i pełen muzycznych 
przeżyć wieczór, a czytelników zachęca do 
obejrzenia zdjęć, umieszczonych w galerii 
na stronie internetowej Biblioteki Publicznej 
w Kórniku.

Urodziny Pluszowego misia
Z okazji Święta Pluszowego Misia bi-

blioteka w Bninie zorganizowała dla dzieci 
z najmłodszych grup Przedszkola nr 2 i Ze-
rówek ze Szkoły Podstawowej nr 2 zajęcia 
edukacyjne. Pani Klaudyna przygotowała 
pokaz multimedialny o niedźwiedziach wy-
stępujących w przyrodzie i w literaturze 
dziecięcej. Milusińscy dowiedzieli się wielu 
ciekawostek o cechach, upodobaniach ku-

linarnych i życiu niedźwiedzia brunatnego, 
szarego i polarnego oraz pandy. Ponadto 
dzieci zobaczyły najpopularniejsze misie 
występujące w bajkach i filmach dla dzieci. 
Wspólna zabawa na misiowych urodzinach 
obfitowała w wierszyki, piosenki i zabawy 
ruchowe z chustą animacyjną oraz tańce 
– oczywiście z pluszowymi misiami. Do-
datkowo dzieci wysłuchały historii o dwóch 
sympatycznych niedźwiadkach, które za 
okazaną bezinteresowną pomoc otrzymały 
najpiękniejsze skarby na świecie.

Za aktywny udział w zajęciach każdy 
uczestnik otrzymał medal.

Wieczór z poezją Stanisławy Łowińskiej

28 listopada gościem biblioteki w Bninie 
była poetka, dziennikarka i członkini Związ-
ku Literatów Polskich Stanisława Łowińska. 
Mieszkająca w Poznaniu poetka przez lata 
pracowała w Tygodniku Ludowym, publiko-
wała w prasie lokalnej i pismach literackich. 
To właśnie z jej inicjatywy organizowana 
jest Lednicka Wiosna Poetycka, promująca 
młodych twórców i obfitująca w spotkania 
z poezją i muzyką. Pani Łowińska, za 
swą działalność i pracę na rzecz kultury 
i oświaty, została wielokrotnie nagrodzo-
na. Otrzymała m. in. Honorową Odznakę 
Miasta Poznania i Odznakę Zasłużonego 
Działacza Kultury.

Liczne grono przybyłe na wieczór au-

torski pani Stanisławy mogło dowiedzieć 
się wielu ciekawostek o samej poetce oraz 
posłuchać jej wspomnień dotyczących zna-
jomości m. in. z Wisławą Szymborską, kór-
nickim szewcem, ojcem Janem Górą, Eleni, 
czy profesorem Stefanem Stuligroszem. 

Pełna humoru i dobrego słowa pani 
Łowińska stworzyła niezapomnianą i miłą 
atmosferę wieczoru. Przedstawiła zgroma-
dzonym uczestnikom swoje optymistyczne 
fraszki i satyry. Niektóre z nich wywołały 
szczery śmiech wśród słuchaczy. Wśród 
utworów znalazły się również te bardziej 
podniosłe jak hymny czy pieśni. Rodzinna 
atmosfera sprawiła, że publiczność chętnie 
włączała się w wykonanie pieśni razem z 

autorką tekstów. W czasie spotkania 
wysłuchano także wierszy zainspiro-
wanych wspomnieniami z dzieciństwa 
i osobistymi przeżyciami autorki. Te, 
które związane były z bolesnymi do-
świadczeniami poruszyły niejedno serce 
i wywołały wzruszenie. 

W imieniu Filii w Bninie i uczestni-
ków wieczoru dziękujemy raz jeszcze 
pani Stanisławie Łozińskiej za tak 
piękne, ubogacające i pełne wzruszeń 
spotkanie.

„Na świętego Andrzeja 
błyska pannom nadzieja”

29 listopada Filia w Bninie przygo-
towała dla dzieci Wieczór Andrzejkowy. 
Uczestnicy na początku spotkania do-
wiedzieli się o najważniejszych faktach 
z życia Św. Andrzeja, patrona tradycyj-
nych Andrzejek, ale także np. patrona 

Szkocji. Poznali przysłowia i powiedzenia 
związane z tym imieniem oraz wzięli udział 
w kultywowaniu znanego powszechnie 
ludowego obyczaju – Andrzejek.

Dla dzieci specjalnie na ten wieczór 
przygotowano wiele zabaw i konkursów. 
Każdej zabawie towarzyszyła muzyka: 
dzieci brały udział w karaoke i śpiewały 
znane piosenki.

Na pamiątkę spotkania każdy uczestnik 
otrzymał słodki poczęstunek, mały upomi-
nek i karteczkę z życiowym przesłaniem.

 
Klaudyna 

Przybylska-Pawłowska



16 nr 21/2012 7 grudnia 2012 r. 17

O
śW

IA
TA

K
U

LT
U

R
A

AnDRzEJKI W
PIERZCHNIE

Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z 
pokolenia na pokolenie. Według dawnych wierzeń ten 
dzień miał magiczną moc i otwierał drzwi do nieznanej 
przyszłości. 

Dziś Andrzejki to ciekawy pomysł na zabawy z 
dziećmi w przedszkolu. W zaczarowany świat magii i 
wróżb przeniosły się Biedronki i Pszczółki z przedszkola 
w Pierzchnie. W piątek, 30 listopada w przedszkolu 
zorganizowano tradycyjne Andrzejki. 

Na uroczystości dzieci dowiedziały się różnych 
rzeczy na temat swojej przyszłości, m.in. jaki zawód 
będą wykonywać, gdzie udadzą się w podróż, czy 
też czego powinny unikać. Nie zabrakło ustawiania 
bucików i tradycyjnego lania wosku. Czas pomiędzy 
wróżbami urozmaicały zabawy przy piosenkach. An-
drzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom 
wielu niezwykłych przeżyć i emocji.

Monika Stołowska

WIEśCI Z BNIŃsKIEGO 
pRzEDSzKolA
Przedszkolne spotkanie

 z Panią Dentystką.
 Nasze przedszkole nr 2 w Kórniku - Bninie 

kolejny raz uczestniczy w ogólnopolskim pro-
gramie profilaktycznym  Akademia Aduafresh 
związanym z dbaniem o higienę jamy ustnej. 
Podczas kolejnych zajęć poruszane były 
problemy m.in. jak prawidłowo dbać o zęby, 
skąd biorą się zęby, dlaczego należy chodzić 
do dentysty oraz co należy jeść aby mieć 
zdrowe zęby. Dzieci zdobywały naklejki na 
swoich dyplomach Akademii, a zwieńczeniem 
całej akcji było spotkanie z Panią dentystką. 

Kochana pani doktor Basia sprawiła, że już 
żaden nasz przedszkolak nie boi się iść do 
dentysty - wręcz przeciwnie, nie może się do-
czekać wizyty w gabinecie stomatologicznym. 
W przedszkolu również zorganizowaliśmy 
konkurs plastyczny: „Jak próchnica niszczy 
zęby”? Wszystkie dzieci otrzymały upominki, 
narysowane przez nie robaczki próchniaczki 
były naprawdę straszne! Wierzymy, że dzięki 
naszym wspólnym działaniom uda nam się 
wykształcić w dzieciach nawyk codziennego 
mycia zębów (nie tylko w przedszkolu) i dbania 
o ich zdrowie. 

Pyrek w naszym przedszkolu!
 Niesamowite wydarzenie – w naszym 

przedszkolu powitaliśmy maskotkę wielkopol-

skiej policji sierżanta Pyrka! Spotkał się z nami, 
aby opowiedzieć nam o tym, jak mamy zadbać 
o swoje bezpieczeństwo. Wiemy już do kogo 
zwrócić się po pomoc gdy się zgubimy, jak ko-
rzystać z telefonów alarmowych. Dodatkowo 
wstąpiliśmy do Klubu Pancernika! Od dziś już 
żaden przedszkolak nie jedzie w samochodzie 
bez fotelika i pasów. Pamiętamy o tym my 
oraz nasze maskotki pancerników, które dzieci 
otrzymały od Sierżanta Pyrka, aby jeździły z 
nimi w samochodach. Najważniejsze jest to, 
że od dziś wiemy, że policjant jest naszym 
przyjacielem, który pomoże nam w potrzebie. 
A policjanta Pyrka ściskaliśmy tak mocno aż 
mu tchu zabrakło!

Milena Bąkowska – Grześkowiak

CO sŁYCHAć W 
„BAJKOWYM DWORZE”?

W bieżącym roku szkolnym Przedszkole 
Bajkowy Dwór bierze udział w programie „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury” organizowanym 
przez markę Tymbark. Program ten ma na celu 
edukowanie dzieci w zakresie przyrody, ekologii 
i zdrowego stylu życia. Dzięki akcji przedszkola-
ki uczą się, jak na co dzień dbać o środowisko. 
Mali uczestnicy biorą udział w wielu ciekawych 
działaniach ekologicznych takich, jak: uprawia-
nie ogródków, organizowanie przyrodniczych 
wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji 
Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, 
konkursów plastycznych oraz przedstawień dla 
rodziców, i wiele innych. 

Również w tym roku szkolnym nasze 
przedszkole przystąpiło do akcji ,,Mamo, tato, 
wolę wodę!” organizowaną przez Żywiec Zdrój 
S.A. Celem tego programu edukacyjnego jest 
zachęcenie dzieci do picia wody, promowanie 
zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania 
i aktywności fizycznej. Przedszkolaki w trakcie 
zajęć wzbogacają swoją wiedzę na temat roli 
wody w życiu człowieka, jej możliwości i za-
stosowań. W ramach kampanii „Mamo, tato, 
wolę wodę!” chcemy uświadomić rodzicom i 
dzieciom, jak ważna jest woda w codziennej 
diecie dziecka.

TOmEK WSZĘDOBYLSKI
Dnia 19 listopada 2012 roku przedszkole 

Bajkowy Dwór w Kórniku gościło teatrzyk ku-
kiełkowy Poznańskiej Sceny Lalkowej. Dzieci 

obejrzały przedstawienie pt. „W zamku króla” 
z serii – „Przygody Tomka Wszędobylskie-
go”.  Historia opowiadała o tytułowym Tomku 
Wszędobylskim, który wraz z robotem Remi, 
pomógł Profesorowi odzyskać elektroniczną 
księgę zmieniającą piasek w złoto, skradzioną 
przez Króla – złego czarownika. Poza samym 
przedstawieniem wiele radości sprawił  naj-
młodszym widzom przesympatyczny, gadający 
królik Gucio, który wystąpił  w roli konferansjera. 
W nagrodę za aktywny udział w przedstawie-
niu obiecał poczęstować dzieci nietypowymi 
smakołykami: muchą w śmietanie, komarem 
w galarecie, czy pająkiem w miodzie. Maluchy 
bawiły się wspaniale. Na koniec nagrodziły 
aktorów gromkimi brawami. Już nie możemy 
się doczekać kolejnych przygód Tomka!

Sylwia Łopka

 

śWIĘtO U MIsIA UsZAtKA
W piątek, 23 listopada dzieci z Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka obchodziły Światowy 

Dzień Misia. Z tej okazji, ubrane niecodziennie (każda grupa w innym kolorze), w rado-
snych nastrojach, imprezowały w towarzystwie swoich ukochanych misiaków. Zabawom 
ruchowym, tańcom i śpiewom nie było końca. Święto zakończyło się tym, co wszystkie 
misie lubią najbardziej- słodkim poczęstunkiem- tortem z wizerunkiem Misia Uszatka. 
Obszerna foto- relacja z przebiegu naszego święta znajduje się na stronie internetowej 
przedszkola (www.misuszatek.mawe.pl.)

  Beata Krakowska

W związku z ogłoszeniem przez Sejm 
RP roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka 
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Ro-
bakowie zorganizowało gminny konkurs 
plastyczny pod hasłem „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz 
Korczak pierwszym rzecznikiem praw 
dziecka”. Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych gminy Kórnik.

Wzięli w nim udział uczniowie trzech 
szkół:  

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-
-Bninie (3 prace):

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Szczodrzykowie (18 prac)

- Gimnazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Robakowie (12 prac):

Jury w składzie: Magdalena Matelska – 
Bogajczyk (Kierownik  Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego w Kórniku), Izabella Ba-
nasiewicz (nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku), 
Olga Gogolewska (nauczyciel Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Robako-
wie), po obradach dnia 26 listopada 2012 r., 
przyznało nagrody i wyróżnienia.

Uroczyste podsumowanie konkursu 
oraz ceremonia wręczenia nagród odbyła 
się w kórnickim ratuszu, gdzie prezentowa-
ne są obecnie nagrodzone prace.

Opr. ŁG

WYNIKI  KONKURSU 
„Kiedy śmieje się dziecko, 

śmieje się cały świat” 
– Janusz Korczak pierwszym 

rzecznikiem praw dziecka”

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE
- ilustracja do wybranej książki 

Janusza Korczaka:

I nagroda
- Julia Dzilińska lat 8

SP iw Szczodrzykowie
„Król Maciuś I”

- Aleksandra Mitek lat 11
SP w Szczodrzykowie

„Król Maciuś I”

II nagroda
-  Marysia Piątkowska lat 10

SP i Szczodrzykowie
„Wesołe miasto”

- Maja Hipś lat 10
Marcjanna Sokołowska lat 10

SP w Szczodrzykowie
„Król Maciuś I”

III nagroda
- Miłosz Basalak lat 12

SP nr 2 w Kórniku
„Król Maciuś na bezludnej wyspie”

- Zosia Piątkowska lat 9
SP w Szczodrzykowie

„Piękna lalka w prezencie”

wyróżnienie
- Marcel Łagoda i Kai Flens

SP nr 2 w Kórniku
„Król Maciuś I”

KATEGORIA GIMNAZJA
- album o Januszu Korczaku,

- zilustrowanie wybranej sentencji pisarza

I nagroda
- Maria Klimas lat 15

Gimnazjum w Robakowie
- Emilia Urbaniak lat 13
- Kamila Urbaniak lat 13

Gimnazjum w Robakowie
„Kochać i dawać przykład”

II nagroda
-  Radosław Nowicki lat 14
Gimnazjum w Robakowie

III nagroda
- Kamil Szczepaniak lat 14
Gimnazjum w Robakowie

wyróżnienie
- Katarzyna Jachnik lat 14
Gimnazjum w Robakowie

- Jakub Mieloch lat 13
Gimnazjum w Robakowie

- Natalia Szczepaniak lat 14
Julita Lenik lat 14

Gimnazjum w Robakowie, album

„KIEDY śMIEJE sIĘ DZIECKO, śMIEJE sIĘ CAŁY śWIAt”
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Wyniki meczy 25.11.2012
ZHP - Jagrol 3-0

ZHP – Dalkia 3-0 sparing
Dalkia - Jagrol 3-0 

Everblue – Dynamix 3-1
Everblue – żniwiarze 3-0 w
Dynamix – Everblue 3-0 w
UKS środa – Amatorzy 3-0 

UKS środa – Kolba Bnin 3-1
Amatorzy – Kolba Bnin 3-0 

KÓRNICKA LIGA sIAtKÓWKI AMAtORÓW
 Tabela po 11 kolejkach (25.11.2012)

W ostatnim numerze zostało napisane 
o sukcesie seniorów z Kotwicy. Nie było 
to jednak jedyne osiągnięcie kórnickiego 
klubu. 

Od tego sezonu do rozgrywek III Ligi zo-
stała zgłoszona drużyna dziewczyn. Sezon 
nie zaczął się najlepiej, bo od przegranej w 
Gnieźnie, z uchodzącą za najsłabszą dru-
żyną Medanu.  Beniaminkowi nie dawano, 
więc za wielkich szans w walce o czołowe 
miejsca. Tymczasem kolejne mecze, kolej-
ne zwycięstwa i kolejne zdobywane przez 
dziewczyny z Kotwicy bramki udowodniły, 
że jest to drużyna, która będzie liczyć się 
nie tyle w walce o czołówkę, ile o awans do 
II Ligi. Mecze w końcówce sezonu były co 
prawda wyjątkowo trudne. Trzy ostatnie me-
cze dziewczyny zaczynały od szybkiej utraty 
bramek. Najważniejsze jednak, że każdy z 
tych meczów potrafiły wygrać, zwłaszcza 
ostatni z wiceliderkami- Środą Wielkopolską. 

Na półmetku sezonu dziewczyny mają 
21 pkt ( 7 wygranych , w tym 1 walkower, 1 
porażka) i 5 pkt. przewagi nad drugą Polonią 
Środa Wlkp. Drużyna zdobyła 30 bramek, 
a straciła 14 (najmniej w lidze). Warto też 
zaznaczyć, że w Kotwicy 15 bramek zdobyła 
E. Jankowska i jest to najwięcej bramek w 
lidze (wraz z A. Szafran z Polonii).

chelseaonelove

KotWIcA KóRnIK- DzIEWczYnY

25 listopada w Szkole Podstawowej 
w Radzewie odbyła się piąta, przed-
ostatnia runda II Kórnickiej Ligi Sza-
chowo-Warcabowej 2012. Planowany 
„Warcabowy Turniej Andrzejkowy” 
po protestach płci pięknej zastąpiono 
„Warcabowym Turniejem Katarzynko-
wym”.

Frekwencja po raz kolejny dopisała, 
choć do rekordu rozgrywek zabrakło 
kilku osób. Na starcie pojawiło się 32 
warcabistów i co bardzo krzepiące, w 
przeważającej części były to dzieci. Grano 

tradycyjnie systemem szwajcarskim, na 
dystansie 9 rund, tym razem po 7 minut na 
partię dla zawodnika. Wyniki ukształtowa-
ły się następująco: Klasyfikacja ogólna: 1. 
Karol Niemier (Czmoń, 8.5 pkt), 2. Dawid 
Miszczak (Błażejewo, 8.0), 3. Kacper 
Kałek (Mosina, 6.5), 4. Maciej Brylewski 
(Czmoń, 6.0), 5. Magdalena Sułkowska 
(Czmoń, 6.0). Mężczyźni (7 startujących): 
1. K. Niemier, 2. D. Miszczak, 3. M. 
Brylewski. Kobiety (7): 1. Zuzanna Zięta 
(Mościenica, 5.0), 2. Sylwia Frąckowiak 
(Trzykolne Młyny, 5.0), 3. Barbara Ry-
bak (Konarskie, 5.0). Chłopcy (8): 1. K. 
Kałek, 2. Bartosz Wójkiewicz (Radzewo, 
5.0), 3. Jakub Sułkowski (Czmoń, 5.0). 
Dziewczęta (10): 1. M. Sułkowska, 2. 
Monika Stempniak (Konarskie, 5.0), 3. 
Mirella Rozmiarek (Radzewo, 5.0). Or-
ganizatorami turnieju byli: MUKS „Wieża 
Kórnicka” oraz SKS „Sokół” Radzewo, 
a dzięki wsparciu UM w Kórniku można 
było zapewnić nagrody dla wszystkich 
uczestników. Nad sprawnym przebiegiem 
każdej partii czuwał sędzia Ryszard Bart-
kowiak. Ostatni turniej w ramach cyklu, 
który rozstrzygnie o końcowej klasyfikacji 
odbędzie się 9 grudnia. Będzie to Sza-
chowo-Warcabowy Turniej Mikołajkowy i 
do zdobycia będzie tym razem aż 12 pkt!

KN

WARCABOWY tURNIEJ KAtARZYNKOWY

 WYNIKI KONKURSU
 NA NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ CHOIN-

KOWĄ KÓRNIK 2012.

GRUPA mŁODSZA -3 DO 6 LAT
I miejsce: Wiktor Bąkowski 
II miejsce: Jakub Kaczmarek 
III miejsce: Amelia Koralewska 
Wyróżnienia: 
Oliwia Maćkowiak, Bartosz Cieśla 
Uczestnictwo: Wojtek Dulski, Ania Ko-
złowska, Julia Leszczyńska, Blanka Ma-
zurkiewicz

GRUPA śREDNIA – 7 DO 9 LAT
I miejsce: Zosia Dulska 
II miejsce:   Julianna Urban 
III miejsce: Ewa Ajchsztet 
Wyróżnienia:
Kuba Biernat, Leon Dura  

GRUPA STARSZA – 10 DO 12 LAT
I Miejsce Andrzej Olejniczak   
II miejsce:   Roksana Olejniczak 
III miejsce: Julia Podsadna
Wyróżnienia: Magda Byczyńska , Zosia 
Krajewska , Alicja Kroczyńska , Iga Kucz-
kowska 
GRUPA NAJSTARSZA – 13 DO 16 LAT

II miejsce: Gosia Kroczyńska 
II miejsce: Eliza Kędzierska 
II miejsce: Julia Łabudek 

NAGRODY DO ODEBRANIA 
W KÓRNICKIm OśRODKU KULTURY 

62-035 KÓRNIK UL.PROWENT 6

KoK InfoRMuJE
6 listopada br. odbył się w Oazie  Festiwal 

Artystów Dzieciecych Gminy Kórnik. Był on pod-
sumowaniem warsztatów z rożnych dziedzin 
sztuki dla uczniów IV klas czterech szkół pod-
stawowych oraz grupy młodzieży gimnazjalnej 
z klas S, polegający na prezentacji etiud teatral-
nych, elementów scenograficznych i rekwizy-
tów, rzeźb ceramicznych, tańca, piosenek i gry 
na instrumentach muzycznych przygotowanych 

w trakcie warsztatów, które stanowią elementy 
składowe widowiska teatralnego. Uczestnicy 
projektu otrzymali również pamiątkowe katalogi 
dokumentujące warsztaty.

Projekt ten stanowi rodzaj wprowadzenia do 
dalszej pracy w poszczególnych pracowniach

Kórnickiego Ośrodka Kultury, który ma 
zaowocować spektaklem plenerowym w trakcie

XX Kórnickich Spotkań z Biała Damą w 
maju 2013 r.

Dyrektor KOK Sławek Animucki

PARTNERZY PROJEKTU
Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – 
Potulickiej w Kórniku-Bninie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Gimnazjum im. Władysława 
hr. Zamoyskiego w Kórniku

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury 
w ramach Programu 
Dom Kultury+. 
Edukacja artystyczna

Mc. Drużyna Mecze Zw. Po. + - Punkty
1 UKS Środa 21 17 4 57 19 52
2 Amatorzy 21 16 5 51 18 48
3 ZHP Kórnik 21 15 6 50 24 45
4 Everblue 21 13 8 43 26 40
5 Jagrol 21 13 8(w3) 42 30 34
6 Kolba Bnin 21 6 15 20 47 18
7 Dalkia Poznań 6 4 2(w2) 12 6 9
8 Dynamix 21 5 16w4) 18 48 8(
9 KPS 8 2 6 11 19 7
10 Żniwiarze 21 0 21 (w4) 3 57 -4
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Duże  wyróżnienie spotkało zawodniczkę Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Jedynka Limaro Kórnik Kasię 
Pawłowską, podopieczną trenera Roberta Taciaka. Przy-
pomnijmy, że Kasia w kwietniu tego roku w australijskim 
Melbourne została Mistrzynią Świata w kolarstwie torowym 
w konkurencji scretch. Jest to dotychczas największy wynik 
Polskiego kolarstwa kobiecego zarówno na torze jak i na 
szosie. Wśród kobiet Mistrzynią Świata była tylko Maja 
Włoszczowska, ale w kolarstwie górskim. Przegląd Spor-
towy ogłosił 20 nazwisk wśród których kibice i czytelnicy 
mogą wybierać najlepszą „10” Polskich sportowców na rok 
2012. Wśród nich jest po raz pierwszy zawodniczka klubu 
Kórnickiego. Wszystkich czytelników „Kórniczanina” 
gorąco zachęcamy do głosowania poprzez Internet 
(strona Przeglądu Sportowego, zakładka plebiscyt, 
głosowanie),  jak i smsem.  Dostanie się naszej zawod-
niczki do najlepszej „10”, byłoby ogromnym wyróżnieniem 
i promocją dla miasta. Przypuszczalnie sylwetka naszej 
zawodniczki powinna się ukazać w dniu 10 grudnia w 
poniedziałkowym wydaniu „Przeglądu Sportowego”, oraz 
w piątek 7 grudnia w  po wiadomościach sportowych Pr. 1 
TVP. Zachęcamy do oglądania.

Paweł Marciniak

KAtARZYNA PAWŁOWsKA NOMINOWANA  
DO PLABIsCYtU „PRZEGLąDU sPORtOWEGO”  NA 10 NAJLEPsZYCH POLsKICH sPORtOWCÓW

SpoRt SzKolnY
JEDEN mEDAL  

W POWIATOWYCH WARCABACH 
W Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 

w warcabach gimnazjalistów gmina Kórnik 
była reprezentowana przez czterech uczniów, 
wyłonionych z zawodów gminnych. Byli to 
w kolejności: 1.Danuta Sibilska, 2.Natalia 
Radziejewska, 3.Ewelina Szałamacha z 
Gimnazjum w Kórniku i 4.Marta Achtenberg z 
Gimnazjum w Robakowie.

Wśród chłopców: 1.Bartek Wójkiewicz, 
2.Marcin Tomaszewski z Kórnika, 3.Jakub 
Szymankiewicz z Robakowa i 4.Błażej Bier-
nacki z Kórnika.

Tylko Danuta Sibilska z Gimnazjum w 
Kórniku wywalczyła drugie miejsce, srebrny 
medal i awans do zawodów wojewódzkich .

Do konfrontacji miejsc z zawodów gmin-
nych doszło pomiędzy pozostałymi naszymi 
reprezentantami w warcabach.

Wśród dziewcząt Marta Achtenberg ( 
czwarta w gminie) zajęła 6 miejsce, Natalia Ra-
dziejewska ( druga w gminie) była 9, Ewelina 
Szałamacha ( trzecia w gminie) była dopiero 
16. W chłopcach najwyżej sklasyfikowany był 
Marcin Tomaszewski ( drugi w gminie ), który 
uplasował się na miejscu 4, Jakub Szyman-
kiewicz z Robakowa ( trzeci w gminie) był 6, 
Błażej Biernacki ( czwarty w gminie) wywalczył 
7 miejsce a Bartek Wójkiewicz ( pierwszy w 
gminie ) zajął dopiero 8 miejsce w powiecie.

W punktacji zespołowej pierwsze miejsce 
zajęło G. Kórnik, ósme G. Robakowo. 

PÓŁFINAŁY POWIATU SP 
W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

W dniu 20.11.12 dziewczęta Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Kórniku grały w piłkę ręczną 
w Tulcach. Wyniki meczy: Kórnik-Tulce 6:6, 
Kórnik- Swarzędz 2:4,

Tulce-Swarzędz 3:7.Różnicą bramek 
dziewczęta z Kórnika zajęły drugie miejsce i 
awansowały do finałów mistrzostw powiatu, 
które odbędą się 29.11.2012 w Buku.

Szkołę pod kierunkiem p. Beaty Górnej 
reprezentowały: Boguszyńska Martyna, Bug-
zel Karina, Joppek Dominika, Marcinkowska 
Katarzyna, Lester Jolanta, Rozmiarek Anna, 
Gąska Barbara, Szymczak Natalia, Jasiewicz 
Paulina, Tomczak Jagoda.

JUSTYNA I mATEUSZ 
W FINALE WOJEWODZKIm

Do finału Indywidualnych Mistrzostw 
Wielkopolski SZS szkół podstawowych w war-
cabach z gminy Kórnik awansowali: Justyna 
Rumińska z SP Radzewo  i Mateusz Kazyaka 
z SP 1 Kórnik. Wyżej wymienieni w mistrzo-
stwach powiatu zajęli drugie miejsca,otrzymali 
srebrne medale. Ponadto Monika Stempniak 
z Radzewa była szósta, Bogumiła Sibilska 
z Kórnika siódma, a na dziewiątym miejscu 
uplasowali się Magda Sułkowska z Radzewa 
i Krystian Grześkowiak z Bnina.

W rywalizacji szkół, w punktacji łącznej 

dziewcząt i chłopców szkoła z Radzewa 
zajęła drugie miejsce, z Bnina piąte miejsce, 
z Kórnika miejsce siódme a z Szczodrzykowa 
12/13m.

KOLEJNY mEDAL BRĄZOWY 
CHŁOPCÓW ZS KÓRNIK

W dniu 23.11.2012 na obiektach OSiR w 
Mosinie odbyły się zawody szkół ponadgim-
nazjalnych o Mistrzostwo Powiatu Poznań-
skiego w siatkówkę mężczyzn. Reprezentacja 
Zespołu Szkół w Kórniku pod kierunkiem p. 
Andrzeja Palucha, grając w  składzie: Marcin 
Buszkiewicz, Bartosz Hankowski, Wojciech 
Kapusta, Leszek Pawlak, Wiktor Ptak, Woj-
ciech Słabolepszy, Krzysztof Starosta, Mate-
usz Szyc, Filip Toś, 

zajęła III miejsce. Najlepszą drużyną tur-
nieju została reprezentacja Zespołu Szkół w 
Puszczykowie, a drugie miejsce wywalczyła 
drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Wyniki spotkań naszego zespołu:
ZS Kórnik – ZS Mosina 2:1 ( –13, 2, 14 )
ZS Kórnik – ZS nr 1 Swarzędz 1:2 ( –13, 

11, –13 )
ZS Kórnik – ZS Rokietnica 2:0 ( 4, 13 )
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 0:2 ( –10, 

–9 )

 mISTRZOSTWA POWIATU 
W PIŁCE RĘCZNEJ GImNAZJÓW

W meczu o prawo reprezentowania gminy 
w piłce ręcznej chłopców Gimnazjum Kórnik 
pokonało Gimnazjum z Robakowa 12:5. 
Bramki strzelali: Szymon Korcz-7, Dominik 
Nawrocki-3, Marcin Tomaszewski-2.Tym sa-
mym  kórniczanie awansowali do półfinałów 
mistrzostw powiatu poznańskiego. Zawody 
odbyły się 30.11.2012 w Buku, gdzie chłopcy 
zajęli w grupie trzecie miejsce. Tym  samym  
kórniczanie awansowali do półfinałów mi-
strzostw powiatu poznańskiego, które odbyły 
się 30.11.2012 w Buku. Tu spotkały się bardzo 
silne zespoły, wielokrotni  medaliści mistrzostw 
powiatu. Kórniccy gimnazjaliści grali z przeciw-
nikami z Buku i Stęszewa bardzo dobrze. O 
tym świadczą poniższe wyniki meczów: Buk 
– Stęszew   19  : 14 , Kórnik – Buk  16   :  22  
Stęszew – Kórnik 18   :  10

Bramki dla Kórnika zdobyli: Szymon Korcz 
12, Dominik Nawrocki 7, Piotr Jasiewicz 
4, Marcin Tomaszewski 2 ,Grzegorz Kudła 
1.Gimnazjum Kórnik startowało w  mistrzo-
stwach powiatu po raz pierwszy. Debiut  
wypadł dobrze, może za rok …..?

 Z kolei dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku 
pokonały w mistrzostwach gminy koleżanki z 
Robakowa 7:2. Gospodarzem półfinałowych 
zmagań  w powiecie było Gimnazjum w Kór-
niku a zawody odbyły się w dniu 29.11.2012 
w hali OAZA.

Wyniki meczy: Swarzędz-Czerwonak 0:8, 
Kórnik- Swarzędz 2:4, Czerwonak-Kórnik 9:0.

Dziewczęta z Kórnika zajęły w grupie tak 
jak chłopcy trzecie miejsce. Mimo porażki na-
leżą im się gratulacje, ponieważ były to także 
ich pierwsze gimnazjalne zawody na szczeblu 
powiatowym w piłce ręcznej. Trzeba także 

przyznać, że z meczu na mecz nasze piłkarki 
ręczne grały coraz lepiej. Szczególne brawa i 
wyróżnienie należą się  bramkarce Zuzannie 
Wojtkowiak-Kozakiewicz, która obroniła wiele 
bramek.

Bramki dla Gimnazjum Kórnik zdobyły: 
Weronika Jarnut-1, Agnieszka Błaszkowiak -1.

 DRUGIE mIEJSCE BADmINTONISTEK Z 
RADZEWA W REJONIE

„Tylko” i aż drugie miejsce dziewcząt z Ra-
dzewa w  Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski 
w badmintonie. Nauczyciel p. Karol Niemier 
mierzył wyżej ale to jest sport i wszystko jest 
możliwe. Jest to jednak duży sukces dla tych 
dziewcząt. Weronika Matuszewska Monika 
Stempniak walczyły dzielnie i mogą być za-
dowolone. Są uczennicami klas młodszych 
i jeszcze w przyszłym roku będą reprezento-
wały swoją szkołę. W tym  roku  wywalczyły 
już dla Radzewa, kolejne punkty do współza-
wodnictwa sportowego szkół w województwie 
wielkopolskim. Rezultaty  rywalizacji w Rejonie 
Poznań-Zachód -Nowy Tomyśl 28.11.2012.

Radzewo - SP 1 Nowy Tomyśl 3:0
Radzewo - SP Stęszew 3:0
Radzewo - SP Zbąszyń 1:3
Chłopcy z Radzewa: Igor Jóskowiak, 

Tomasz Siejak  walczyli w Rejonie Poznań-
-Wschód , w Dominowie i zajęli szóste miejsce. 

W rejonach Poznań-Wschód  i Poznań- 
Zachód walczyły także pary z Gimnazjum w 
Kórniku. Dziewczęta: Agnieszka Błaszkowiak 
i Dominika Augustyniak zajęły w Nowym 
Tomyślu czwarte miejsce .Chłopcy: Dawid Ma-
tuszewski, Hubert Kapusta, Jakub Podsadzy  
grali  w Dominowie i ostatecznie uplasowali 
się na 8-9 miejscu.

AWANS BOGUSI
 Z  SP 1 KÓRNIK W SZACHACH

Walka na planszach szachowych była 
niezwykle emocjonująca. Spotkało się kilka 
dziewcząt liczących się w rozgrywkach sza-
chowych w mistrzostwach szkół  powiatu 
poznańskiego.

Do finałów wojewódzkich mogły awanso-
wać tylko dwie najlepsze.

Udało się to zdobyć Bogumile Sibilskiej 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, która 
zajęła drugie miejsce. Jej rok starsza koleżan-
ka, wieczna rywalka z Kostrzyna Sara Roba-
szewska była pierwsza. Bogusia wywalczyła 
srebrny medal i punkty dla swojej szkoły. 

Ponadto wśród   25 dziewcząt: Justyna 
Rumińska z Radzewa była 7, Zuzanna Bartko-
wiak z Szczodrzykowa-12.W grupie chłopców 
( 32 startujących) najlepszy z gminy Kórnik Igor 
Gołębiewski z Bnina był -6, Mikołaj Smajdor z 
Kórnika -7, Jakub Sułkowski z Radzewa- 10.

W punktacji szkół wliczając punkty dziew-
cząt i chłopców nasze szkoły zajęły: SP 1 
Kórnik( 1dz. + 1 chł.) i SP Radzewo ( 2 dz.+1 
chł.) miejsce 10, SP Kórnik –Bnin ( 2 chł.)- 11-
12 i SP Szczodrzykowo ( 1 dziewczyna) -19. 
Ogółem sklasyfikowano  21 szkół.

ARA

tuRnIEJ 
KoSzYKóWKI
W sobotę 24 listopada zorganizowano 

w Oazie Turniej Koszykówki dziewcząt uro-
dzonych w latach 2001/2002. Wystartowało 
8 drużyn.  Naszą gminę reprezentowały 
podopieczne MUKS z Kórnika i Szczo-
drzykowa. Kórniczanki zdobyły 3 miejsce. 
Jagoda Tomczak z Kórnika  zdobyła tytuł 
najlepszej zawodniczki turnieju. W ceremo-
nii wręczenia nagród wziął udział burmistrz 
Jerzy Lechnerowski.

ŁG

Sukcesy Kasi Pawłowskiej z ostatnich dwóch lat.

2011
1. Srebrny medal Mistrzostw Europy seniorów na torze w wyścigu punktowym.
2. Srebrny medal Mistrzostw Europy na torze (P-23) w wyścigu drużynowym na 

3km
3. Srebrny medal Mistrzostw Europy na torze (P-23) w wyścigu indywidualnym na 

3km.
4. Brązowy medal Mistrzostw Europy na torze (P-23) w wyścigu punktowym.
5. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu punktowym na torze – seniorów 
6. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu drużynowym na 3km – seniorów 

7. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu drużynowym na 3km  – P 23
8. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu punktowym na torze – P 23
9. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu ze startu wspólnego – P 23

10. Srebrny medal Mistrzostw Polski w Omnium Olimpijskim na torze – seniorów 
11. Srebrny medal Mistrzostw Polski w Omnium Olimpijskim na torze – P 23

12. Srebrny medal Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas.
13. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu Scretch na torze – P 23

14. Srebrny medal Mistrzostw Polski w Sprincie Olimpijskim na torze - seniorów 
15. Srebrny medal Mistrzostw Polski w Sprincie Olimpijskim na torze – P 23

16. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu Keirin - seniorów 
17. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu Keirin – P 23

18. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu na 3 km – P 23
19. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu na 3 km – seniorów  

20. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu na 500m – P 23
21. Srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu na 500m – seniorów 

22. Brązowy medal w Mistrzostwach Polski w jeździe dwójkami na czas seniorów 
2012

1. Złoty medal Mistrzostw Świata na torze w wyścigu scretch – Melbourne
2. Srebrny medal Mistrzostw Europy Elity wyścig drużynowy – Panawezys

3. Brązowy medal Mistrzostw Europy Elity w Omnium Olimpijskim – Panawezys
4. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu ze startu wspólnego
5. Złoty medal Mistrzostw Polski w wyścigu dwójkami na czas 

6. Złoty medal Mistrzostw Polski na torze w wyścigu punktowym
7. Złoty medal Mistrzostw Polski na torze w scretch

8. Złoty medal Mistrzostw Polski na torze w wyścigu na 500m
9. Złoty medal Mistrzostw Polski na torze w wyścigu na 3km (rek. Polski)

10. Złoty medal Mistrzostw Polski na torze w Omnium Olimpijskim
11. Złoty medal Mistrzostw Polski na torze w wyścigu drużynowym (rek Polski)

12. Złoty medal Mistrzostw Polski LZS w sprincie Olimpijskim
13. Złoty medal Mistrzostw Polski LZS na torze w wyścigu drużynowym
14. Srebrny medal Pucharu Świata w Cali (Kolumbia) wyścigu scretch
15. Srebrny medal Pucharu Świata w Pekinie w wyścigu punktowym

16. Srebrny medal Mistrzostw Polski na torze - sprint olimpijski 
17. 1 miejsce w zawodach Gran Caracol Pista Medelin – Kolumbia

Kasia Pawłowska z trenerem Taciakiem
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* Proszę o pomoc ludzi dobrej woli którzy sfinansują mi pompę insulinową. Tel.783 631 655
* Zgubiłam obrączkę ślubną z roku 70! Uczciwego znalazcę bardzo proszę o kontakt. Tel. 693 734 705
* Sprzedaż choinek i karpi. konarskie 3.
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 691 699 542
* Stomatologia Multident w Borówcu oferuje leczenie w ramach NFZ, bezpłatne protezy bez kolejki rejestracja. Tel. 61/677-45-86
* Najtańsze pożyczki dla każdego! Bez BIK, minimum formalności. Tel. 505 137 382, 61 8750 996, 516 499 987
* Ostatnia szansa na rodzinę na swoim! Zapraszamy do zakupu mieszkań za 207 tys. Tel. 530-290-290
* Tanio sprzedam drukarkę i skaner. Tel. 722 331 334
* Sprzedam śliczną suknię ślubną, rozm. 36/38, cana do uzgodniena. Tel. 698 486 246
* Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie na ul. Staszica nr: 59, ładne, zadbane, gotowe od zaraz. 4-pietro. Tel. 502 158 292
* Sprzedam działkę budowlaną w Robakowie o powierzchni 1845 m2 tel:504063106
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
* Szukam każdej pracy dodatkowej. Tel. 769 973 359
* Usługi protetyczne - wykonywanie, naprawa protez, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86
* J.angielski, j.polski - korepetycje, przygotowanie do egzaminów(gimnazjalny, maturalny)- indywidualnie i grupowo, Kórnik. Tel. 784 703 269
* Oddam dla dziecka za darmo słonia na biegunach- zabawka wielkości tradycyjnego konika na biegunach, Kórnik. Tel. 784 703 269.
* Podejmę pracę dorywczą sprzątanie(mycie okien) opieka nad osobą starszą. Tel. 665021079
* Nowe mieszkania bezczynszowe w zabudowie szeregowej w Bninie. Pełna własność. Raty. 530-290-290
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy tel. 691 699 542
* Przekażę za darmo królika ozdobnego z klatką. Tel. 604 126 690
* Rencista lat 64  podejmie stałą, lekką pracę. Tel. 724 537 410
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Kupię używany, sprawny magnetowid lub odtwarzacz video. Tel. 513 150 048
* Zatrudnię magazyniera-kierowcę. Wymagana kat. C. Tel. 602 111 810, maciej.kuras@hotmail.com
* Taxi osobowe - Kórnik. Tel. 696 973 600
* Sprzątanie mieszkań. Tel. 783 689 472
* Szukam pracy na terenie Kórnika. Tel. 725 417 528
* Kto odda laptopa dziewczynie uczącej się (pilnie)? Tel. 782 261 927
* Mam trzy klacze i przyjmę do kameralnego hotelu dwa konie - wjazd do lasu Kamionki. Tel. 791 502 112
* Sprzedam transportery odzieżowe+wieszaki. Tel. 721 672 257 
* Sprzedam budy dla psów. Tel. 721 672 257
* Oddam w wynajem reklamę w Kórniku 2,00x1,00, dwustronną, w dobrym miejscu. Tel. 721 672 257
* Oddam w wynajem pokój w Kórniku, z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
* Naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
* Okna i drzwi PCV, rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, vertikale, demontaż i montaż + obróbka. Tel. 501 645 939
* Sprzedam telewizor srebrny 32 cale+ stolik - komplet, tanio. Tel. 501 652 320
* Sprzedam telefon stacjonarny Panasonic. Tanio. 501 652 320
* Sprzedam Matiz rp. 99, stan dobry, regularnie serwisowany, książka serwisowa. Cena 3,2 tys. zł. Tel. 666 015511
* Komplet wypoczynkowy, skóra czerwona, jak nowy, 2 tys. Dowóz gratis. Tel. 602 214 931
* Sprzedam mieszkanie w Błażejewku  - tel. 608 726 649
* Emeryt podejmie pracę. Tel. 889420469
* Korepetycje z matematyki w zakresie szkoły podstawowej, cena 20 zł/godzinę. Możliwość  dojazdu. Tel. 502-507-469
* Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl 
* 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
* Restauracja Nestor w Kórniku zatrudni pomoc kuchenną od zaraz. Tel. 695 191 800
* Zamienię ogródek ROD w Poznaniu na domek do remontu w okolicy Kórnika. Tel.695042907
* Lekcje dla dzieci dyslektycznych - czytanie, pisanie, j.angielski, j.polski; Kórnik, Tel. 784 703 269
* Oddam w wynajem garaż murowany w Kórniku os. Staszica. Tel. 604 199 993
* Sprzedam działkę w Biernatkach przy ulicy- widać jezioro,784 m2.Cena przystepna do uzgodnienia. Kontakt mail : jarekjan@hotmail.comlub 00447553158968
* Oddam małe pieski w dobre ręce Tel. 603701319 lub 612819142
* Nauka twórczego pisania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w Kórniku. Tel. 784 703 269
* Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie 46 m2 z balkonem na Osiedlu Staszica w Kórniku. Tel. 691582891
* Sprzedam mechanizm do zamocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006-2012 oraz wiele innych części. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
* Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony , przeprowadzki  kraj - zagranica. 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 łóżeczko, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp. dla dziewczynki od 0-4 lat. 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   Nokia 6020,  Nokia 2330 ,  oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723

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.
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materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.Następny numer Kórniczanina ukaże się 21 grudnia 2012r.

materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 
do 14 grudnia 2012 r.

Kiedy:     13 stycznia 2013 roku 
Start:       godzina 13:00
miejsce:  Kórnickie Centrum 
                Rekreacji i Sportu „Oaza” -      
                ul. Krasickiego 1, Kórnik 

Zapowiada się wiele atrakcji dla miesz-
kańców Kórnika i wszystkich uczestników 
imprezy. Orkiestra zagra dla małych dzieci 
i po raz pierwszy w swej historii dla senio-
rów! Postanowiono, że zebrane pieniądze 
zostaną podzielone po połowie na wsparcie 
oddziałów noworodkowych i geriatrycznych. 
28 listopada br. spotkaliśmy się pierwszy 
raz przed XXI Finałem w gronie osób chcą-
cych włączyć się w organizację imprezy. 
Wszystkim przybyłym bardzo dziękujemy 
za poświęcony czas. Na stronie www.
kornik.pl uruchamiamy zakładkę WOŚP 
2013, gdzie będziemy informować o przy-
gotowaniach do Finału. W tym miejscu 
zwracamy się również do Państwa z prośbą 
o przekazanie przedmiotów na licytację. 

 W imieniu kórnickiego sztabu WOŚP 
                                                                 
Krystyna Janicka i Robert Jankowski 

WIELKA ORKIEstRA śWIątECZNEJ POMOCY 
ZAGRA PO RAZ KOLEJNY W KÓRNIKU !

śWIĘtA 
W KAMIONKACH

Zapraszamy w sobotę 
15 grudnia 2012 roku 

od 11.00 do 19.00 
na 

Kiermasz Świąteczny 
do remizy OSP w Kamionkach. 

Miejscowi artyści i rzemieślnicy 
zaprezentują swoje dzieła. 

Pojawią się oryginalne 
przedmioty rękodzielnicze, 

miody i inne specjały. 
Zapraszamy!

Spotkanie 
ze św. Mikołajem

Zapraszamy wszystkie dzieci 
na spotkanie ze św. Mikołajem 

w sobotę 15 grudnia 2012 
o godz. 17.00. 

W programie teatrzyk 
„Mikołajkowe kłopoty” 

w wykonaniu 
dzieci i młodzieży 

z Kamionek. 
Tradycyjnie pojawią się również 

słodkie upominki 
od hojnego Gościa



Pin-up Piknik
Na początku był pomysł. Blisko dwa 

lata temu pewna fotografka z Czmonia 
zaproponowała pewnej wizażystce z 
Kórnika wspólny projekt: przygotujmy 
sesję zdjęciową w stylu pin - up girls. 
Gdy trzy koleżanki udało się namówić 
na taką zabawę w charakterze modelek, 
nikt nie myślał jeszcze, że w ciągu dwóch 
lat na hasło Pin - up Piknik do autorek 
pomysłu przychodzić będą setki zgło-
szeń modelek-amatorek z całej Polski, a 
na poznańską Cytadelę zjedzie się cała 
rzesza ludzi zaciekawionych pomysłem.

Początki były więc skromne. Trzy 
koleżanki Kariny Lasek - fotografki oraz 
zajmującej się wizażem Elżbiety Zimniak, 
przy kawie i ciasteczkach, przebrane i umo-
delowane na styl „przypinanych panien” 
pozowały do zdjęć. Była to raczej zabawa, 
ale jej wyniki były na tyle ciekawe, że jesz-
cze tego samego roku autorki akcji posta-
nowiły zrobić kolejny krok. Na ogłoszenie 
w Internecie odpowiedziało około 20 osób, 
z których wybrano 10 modelek. Razem 
ze skalą przedsięwzięcia powiększyło się 
też grono współpracowników: do Kariny 
i Eli przyłączyła się kolejna Kórniczanka, 
fotografka Agnieszka Marciniak oraz wiza-
żystka Magdalena Majer. Wszyscy spotkali 
się na Cytadeli, gdzie jak wymarzyła sobie 
Karina Lasek odbył się piknik pin - up girls.

Ostatecznie przed obiektywami zapre-
zentowało się 9 kobiet w różnym wieku 
i o różnych kształtach, dla których był to 
pierwszy kontakt z profesjonalną sesją 
fotograficzną. Trochę przestraszone, trochę 
spięte panie z XXI wieku przeistoczyły za 
pomocą kolorowych sukienek, gorsetów, 
podwiązek, pończoszek, fryzur, opasek i ko-
kard we włosach oraz charakterystycznego 
makijażu w uśmiechnięte i zalotne panny z 
plakatów naszych dziadków. 

Zdjęcia były udane, metamorfozy 
zaskakujące. Pozwoliło to z optymizmem 
myśleć o kolejnym pikniku. Co prawda 
przez moment jego organizacja wisiała na 
włosku, gdyż trzy z pań zaangażowanych w 
robienie zdjęć i stylizowanie zaszły w ciążę, 
ale zapał ekipy był tak wielki, że z pomocą 
współwinnych przeszkodzie mężów rozpo-
częto przygotowania do kolejnego spotka-
nia na Cytadeli. Na casting ogłoszony w 
czerwcu 2012 roku zgłosiło się ponad 200 
kobiet. Od razu odrzucano panie z profe-
sjonalnym portfolio. Nie brano także pod 
uwagę dziewczyn, które przesłały zdjęcia 
w stylu pin - up, gdyż autorkom chodziło o 
taką metamorfozę, która będzie w pełni ich 
dziełem i zaskoczy także modelki. 

Wybranie 12 zgłoszeń było szalenie 
trudne. 

Skala zainteresowania piknikiem była 
tak duża, że do organizatorek zgłosiło 
się kilka firm zajmujących się dystrybucją 

strojów i gadżetów pasujących do tematu, 
oferując wypożyczenie rekwizytów. Partne-
rem akcji po raz drugi była mieszcząca się 
przy Cytadeli restauracja Umberto.   

Co warto podkreślić, akcja Pin - up 
Piknik jest całkowicie społeczna. Praca 
organizatorów nie jest opłacana, jak i nie 
czerpią oni korzyści finansowej z wykona-
nych zdjęć. Z wydarzeniem wiąże się sporo 
pracy, wiele radości, ale także medialna 
promocja dla jego uczestników. Modelki 
także pozują za darmo, otrzymując na pa-
miątkę swoje zdjęcia, czasem jakiś ciuch i 
dobre wspomnienia. Zainteresowanie me-
dialne sprawiło, że dwie wybrane podczas 
wernisażu pin up (publiczności i wytypowa-
na przez sponsora) mogły gościć bezpłatnie 
w dwóch ośrodkach SPA.

Do końca niepewne było jaka będzie 
pogoda - a to przecież najważniejsza 
sprawa dla plenerowej akcji. Na szczęście 
obmyślane rozwiązania zastępcze nie były 
potrzebne i 9 września na polanach, wśród 
drzew wykwitły kraciaste koce, piknikowe 
koszyki i kolorowe stroje. Reklama była 
tak skuteczna, że na Cytadeli pojawiło się 
bardzo wielu widzów, a co najważniejsze 
liczną grupę wśród nich stanowiły gotowe 
do piknikowania osoby przebrane w stylu z 
połowy XX wieku. Jak się okazało entuzja-
ści przyjechali nie tylko z Poznania i okolic, 
ale z całej Polski.

Grzegorz Pęchorzewski z Umberto, 
starając się rozruszać Cytadelę zadbał, by 
nie zabrakło skakanek, hula hop, paletek 
do badmintona.  

I się zaczęło... Modelki po kolei prze-
chodziły swoją metamorfozę i prezentowały 
się podczas sesji fotograficznej. Owoce 
pleneru oglądać można było podczas wer-
nisażu zorganizowanego w październiku 
- oczywiście w Umberto. 

A dlaczego pin - up? Autorki pomysłu 
mówią, że styl ten daje wielkie możliwości 
kształtowania  wizerunku. Jest bardzo 
wyrazisty i charakterystyczny, do tego 
subtelny, ale z koniecznym „pieprzykiem”. 

To pończoszka się zbuntuje i opadnie, to 
błyśnie skrawek majtek... W świecie współ-
czesnych mediów pokazuje się wszystko. 
Nie ma granicy i tabu. Zdjęcia pin - up, 
które w latach 40. czy 50. ubiegłego wieku 
były przekraczaniem granic i łamaniem 
tabu, dziś są krokiem wstecz, cofnięciem 
od brutalnej nagości do delikatnej sugestii.  

Czy za rok znów odbędzie się Pin - up 
Piknik? Są nowe pomysły i jest zapał. Jeśli 
tegoroczny sukces znów przekuje się na 
zwielokrotnienie zainteresowania imprezą, 
trzeba będzie pomyśleć o zaangażowaniu 
odpowiednich do skali sił i środków. 

Ale na zdjęciach widać, że warto.

 ŁG

Za Wikipedią: Pin-up (z ang. pin-up - 
przypiąć, powiesić) - określenie używane 
wobec trendu wywodzącego się z głównie z 
lat 40. i 50. XX wieku. Pin-up girls(dziewczyny 
pin-up) były piękne i uśmiechnięte, ubrane 
w rozkloszowane sukienki lub skąpe stroje/
bieliznę. Pojawiały się głównie na plakatach, 
które mężczyźni przypinali na ścianach (stąd 
ich nazwa).

Współczesne pin-up girls wzorują się 
przede wszystkim na modzie tamtych lat, ich 
charakterystyczną cechą są mocne czarne 
kreski nad górnymi powiekami, długie rzęsy 
(często sztuczne), mocno pomalowane na 
czerwono usta oraz „zarumienione” policzki. 
Charakterystyczne fryzury to głównie loki 
podpięte po bokach, grzywki - koniecznie 
podwinięte lub w formie dużych loków. Naj-
bardziej znaną przedstawicielka nurtu pin-up 
była Marilyn Monroe.

Jedną ze stylizacji pin-up girl jest stylizacja 
„marynarska”, dla której charakterystyczne 
są granaty z bielą lub czerwienie z bielą 
(najczęściej paski) lub „cukierkowa”, w której 
dominują kwieciste sukienki - koniecznie roz-
kloszowane na dole, jak również sukienki w 
groszki lub paski/prążki. Często pojawiającym 
się motywem są kokardy i wisienki.

Foto. Karina Lasek


