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Wi taj szkoło!

s t r. 2 1

Foto. ŁG

Otwarto nową szkołę w Kamionkach

W tym numerze także:
- oddano do użytku II etap promenady
- zaproszenie na Kórnickie Dni Nauki
- co słychać w Czmońcu i Trzykolnych Młynach?
- Dożynki
- zagadkowe znalezisko na Zwierzyńcu
- kolarskie kryterium i festyn rowerowy

Głosuj!
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Kórnickie Dni Nauki

na
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26
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wrzeSnia
godz.
11.00 - 16.00

Plac Niepodległosci, Kórnik
(przy Urzedzie Miejskim)
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najwieksza liczba osób z tobA jednoczesnie
segregujacych odpady

najwieksza liczba osób z torba eko na ramieniu
w tym samym miejscu i czasie
wsród uczestników bicia Rekordu
rozlosujemy nagrody

wystawa prac przygotowanych w ramach
plastycznego konkursu sołeckiego
kacik zabaw - dmuchany plac zabaw
kacik odpadOwy informacja-edukacja
m.in. Wodkom Kórnik,PGK srem
przedstawienie teatralne "Szpital" podopiecznych
srodowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku

Podpisanie umowy
w sprawie OSP
W dniu 20 sierpnia w Kórniku podpisano
porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach do krajowego systemu ratowniczo
– gaśniczego. Gminę Kórnik reprezentował
burmistrz Jerzy Lechnerowski, ochotniczą
straż pożarną w Kamionkach – dh Leszek
Walkowiak - Prezes OSP Kamionki, natomiast Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu - st. bryg. dr inż.
Witold Rewers - Komendant Miejski PSP.
XI Letni Festiwal
„Muzyka z Kórnika” za nami
23 sierpnia odbył się ostatni koncert
Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika”.
Program pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” przedstawił zespół Audiosphera.
Był to ósmy koncert tegorocznego cyklu,
którego głównym organizatorem jest Fundacja Zakłady Kórnickie przy współpracy z
Gminą Kórnik.

Finał był okazją do podziękowań dla
artystów i organizatorów, które wyartykułowali: prezes FZK Kazimierz Grzesiak
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski. Padły
także deklaracje dalszej współpracy przy
organizacji kolejnych edycji festiwalu.
Rozmowy na temat kanalizacji
wsi wokół Jeziora Bnińskiego

Przedstawiciele sołectw Biernatki,
Błażejewko, Błażejewo i Prusinowo
spotkali się z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim. W ramach współpracy wsi
położonych nad Jeziorem Bnińskim
dyskutowano na temat możliwości skanalizowania tych terenów oraz o innych
problemach sołectw. Na dzień dzisiejszy
żadna z wymienionych wsi nie spełnia
niezbędnego dla starania się o fundusze
unijne wymogu, czyli nie jest osiągnięty
współczynnik 120 mieszkańców na 1
kilometr planowanej sieci kanalizacyjnej
(najbliżej jest Błażejewo - 115, a np. w
Prusinowie współczynnik ten wynosi
77). W związku z tym, gmina będzie
musiała sama finansować te inwestycje.
Największe szanse na budowę kanalizacji

sanitarnej mają Błażejewo i Biernatki, ale
podjęte będą kroki w kierunku skanalizowania wszystkich czterech miejscowości.
Promenada nareszcie otwarta

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

zaprasza

28 sierpnia nareszcie oddano do użytku
nowy odcinek promenady nad Jeziorem
Kórnickim. Przy głównym molo tryska już
fontanna. Prace trwają jedynie na kładce
przy zamku, która będzie ukończona do 30
października br.
Dożynki Wielkopolskie
Radna, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM w Kórniku
Julia Bartkowiak reprezentowała naszą
gminę podczas zorganizowanych w Buku
wojewódzko-archidiecezjalnych Dożynek
Wielkopolskich. Mszy św. przewodniczył
arcybiskup metropolita poznański Stanisław
Gądecki. Wystąpił zespół Enej. Głównym
organizatorem był Marszałek Województwa
Wielkopolskiego.
Opr. ŁG i ZF

liczne zabawy i konkursy z nagrodami
Pomost na promenadzie i fontanna

Podpisanie umowy w sprawie OSP Kamionki

Uwaga
podatnicy!
15 września 2015 roku - termin płatności
podatków i opłat lokalnych
Szanowni Państwo, przypominam, że
dnia 15 września 2015 roku mija termin
płatności podatków i opłat lokalnych regulowanych na rzecz Gminy Kórnik.
Do dnia 15 września 2015 roku należy
pamiętać o III racie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
(łącznego zobowiązania pieniężnego).
Kwoty tych zobowiązań wynikają z decyzji,
które podatnicy otrzymali wcześniej. Jednocześnie przypominam o konieczności
regulowania wymienionych podatków na
indywidualne konta wskazane w decyzjach.
Dnia 15 września 2015 roku mija
również termin płatności II raty podatku
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od środków transportowych. Podatek ten
należy wpłacać na indywidualny numer
konta bankowego służący wyłącznie do
rozliczeń z tytułu podatku od środków
transportowych. Podatnicy otrzymali swój
indywidualny numer rachunku bankowego w latach ubiegłych. Osoby, które nie
posiadają indywidualnego numeru konta
bankowego służącego do rozliczeń z tytułu
podatku od środków transportowych mogą
uzyskać go w Wydziale Podatków i Opłat
Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, I
piętro, pok. 109 lub pod numerem telefonu
(61) 8-170-411 wew. 666.
Jednocześnie informuję, że z dniem 15
września 2015 roku upływa termin płatności
III raty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień
i wrzesień. Przedmiotową opłatę należy
wpłacać na indywidualny numer konta
bankowego służący wyłącznie do rozliczeń
z tego tytułu. Zobowiązani do uiszczenia

opłaty otrzymali swój indywidualny numer
rachunku bankowego w latach ubiegłych.
Osoby, które nie posiadają
indywidualnego numeru konta bankowego służącego do rozliczeń z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą uzyskać go w Wydziale
Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, II piętro, pok. 212 lub pod
numerem telefonu
(61) 8-170-411 wew. 699.
Wszystkie podatki i opłaty lokalne na
rzecz Gminy Kórnik można regulować bez
prowizji w Banku Spółdzielczym w Kórniku
oraz Filiach Banku w Bninie i Borówcu.
Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału
Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku
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560 uczniów rozpoczęło nowy rok
szkolny w nowej szkole w Kamionkach.
Uroczystość otwarcia i poświęcenia szkoły
1 września br. przebiegła w gorącej (dosłownie i w przenośni) atmosferze. W
nowej placówce licznie pojawili się nie tylko
uczniowie z rodzicami i nauczyciele, ale
także goście: duchowni, przedstawiciele
władz i samorządów różnych szczebli,
dyrektorzy innych placówek oświatowych,
przedstawiciele wielu instytucji, wykonawcy
i projektanci.
Rolę gospodyni uroczystości pełniła
pani dyrektor placówki Bogna Skoraszewska. Fakty związane z historią budowy

TO HASŁO CZTEROLETNIEJ
KAMPANII NA RZECZ PROFILAKTYKI,
POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA
I ZDROWIA MIESZKAŃCÓW MIASTA
I GMINY KÓRNIK NA LATA 2015-2018
Przez najbliższe cztery lata, chcemy
zachęcić mieszkańców Kórnika i Gminy do
wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach
edukacyjnych dotyczących zdrowia oraz
będziemy proponowali udział w bezpłatnej
profilaktyce.
2015 – ROK DLA KOBIETY;
2016- ROK DLA MĘŻCZYZNY;
2017 – ROK DLA DZIECKA;
2018- ROK DLA RODZINY;
JUŻ DZIŚ ZACHĘCAMY
I ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA!!!
NIE MOŻE WAS ZABRAKNĄĆ!
WSZYSTKIE SPOTKANIA
SĄ BEZPŁATNE!
PRZYGOTOWALIŚMY
MNÓSTWO NIESPODZIANEK!!!
ORGANIZATORZY:
RM KÓRNIK
- RADNY STANISŁAW DUSZCZAK
MALINOWA SZKOŁA RODZENIA
„RUBUS”- IWONA MARCZAK
PATRONAT NAD KAMPANIą
BURMISTRZ M i G KÓRNIK
-JERZY LECHNEROWSKI
SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ
W CENTRUM SPORTU I REKREACJI
„OAZA” W KÓRNIKU
24.09.2015r (17.00-20.00)BADAM SIĘ MAM PEWNOŚĆ
- WCZESNE WYKRYWANIE RAKA
PIERSI- SPOTKANIE PROWADZĄ
SPECJALIŚCI Z WCO W POZNANIU.
Wśród uczestników rozlosujemy bony
na BEZPŁATNE oznaczenie mutacji
genu BRCA1 odpowiedzialnego za raka
piersi. Nauka samobadania piersi - teoria
i praktyka. Bezpłatne konsultacje. Wystawa
dotycząca promocji karmienia piersią.

Gmina uzyskała teren o pow. 4,727
ha od Agencji Nieruchomości Rolnych.
W 2012 r. ogłoszony został konkurs
architektoniczny na koncepcję szkoły.
Założenie było takie, że będzie to kompleks oświatowy obejmujący szkołę
podstawową, gimnazjum, przedszkole i
żłobek. Złożonych zostało 71 wniosków
zgłoszeniowych w Konkursie.
Do udziału dopuszczono 56 pracowni
architektonicznych. Na konkurs wpłynęły
ostatecznie 22 prace. Komisja konkursowa, złożona z architektów i urzędników
przyznała dwie nagrody oraz 2 wyróżnienia. Konkurs wygrała firma Studio Architektury Grzegorz Siergiej z Wrocławia.
W dniu 22 października 2013 r. ogłoszony został przetarg na budowę szkoły (I
etap). W przetargu udział wzięło 14 firm,
a wygrała firma PKOB WEGNER Spółka
z o.o. z Rudek koło Trzemeszna. Umowę
z tą firmą podpisano 14 stycznia 2014 r.,
a 21 stycznia przekazano plac budowy.
Kilka informacji na temat budynku
szkoły :
- powierzchnia zabudowy to 3.132.56 m²
- powierzchnia użytkowa to 4.565,64 m²
- kubatura budynku wynosi 17.458,74 m³
- wysokość budynku to 10,42 m
Wybudowano także:
-drogi wewnętrzne
-parkingi na 58 miejsc postojowych (w
tym 3 dla niepełnosprawnych)
-pętlę autobusową na 2 autobusy
-plac w strefie wejściowej wraz z małą
architekturą i zielenią
-bieżnię z nawierzchnią syntetyczną
-boisko trawiaste z trybunami
-2 boiska wielofunkcyjne o nawierzchni
syntetycznej
-przyłącza sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej
I etap kompleksu oświatowego to 18to oddziałowa szkoła podstawowa wraz z
łącznikiem prowadzącym do bloku żywieniowego, bloku centralnego (z jadalnią,
biblioteką i czytelnią).
Budynek jest dwukondygnacyjny, z
jednokondygnacyjną halą sportową, z
zapleczem szatniowo-sanitarnym, bez
podpiwniczenia.
W budynku jest dźwig hydrauliczny
osobowy (winda) o udźwigu 1000 kg.
Wartość inwestycji :
• projekt 492.000 zł
• budowa 14.757.540 zł
• nadzór inwestorski 92.432 zł
• meble i wyposażenie 478.814 zł

23.10.2015r (17.00-20.00)- BEZ PROBLEMÓW Z DOLNYM ODCINKIEM
UKŁADU MOCZOWEGO,
DAMY RADĘ BEZ TABLETEK
Gość specjalny- prof. dr hab. n. med.
MAGDALENA Pisarska-Krawczyk
BEZPŁATNE warsztaty dotyczące prawidłowego ćwiczenia mięśni dna miednicy
dla kobiet w każdym wieku

Budowę szkoły podstawowej zakończono 30 czerwca 2015 r.
Za 2 lata ma być wybudowany II-gi
etap kompleksu : 9 oddziałowe gimnazjum, 6 oddziałowe przedszkole (150
dzieci) i żłobek na 30 dzieci. Projekt
przewiduje możliwość dobudowania, w
miarę potrzeby 12 kolejnych oddziałów
szkoły podstawowej.

LISTOPAD - WSPOMNIENIE IZBY
PRODOWEJ W KÓRNIKU
09.12.2015 ( 17.00-20.00)- PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY I JAJNIKA
Gość specjalny
- prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
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szkoły przedstawił burmistrz Jerzy Lechnerowski. Głos zabrali także: wojewoda
Piotr Florek, starosta Jan Grabkowski,
przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego
Waldemar Witkowski oraz kurator oświaty
Elżbieta Walkowiak.
Poświęcenia murów szkoły dokonali:
biskup Damian Bryl oraz proboszcz parafii
w Kamionkach ks. Jakub Lechniak. Po
symbolicznym przecięciu wstęgi uczniowie
wraz z nauczycielami rozeszli się do klas,
by poznać rozkład zajęć, a goście mogli
zwiedzić placówkę.
ŁG

AKTUALNOŚCI

ZDROWIE

Szkoła w kamionkach otwarta

LEPIEJ
ZAPOBIEGAĆ
NIŻ LECZYĆ!

nr 15/2015

4 września 2015 r.
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W tym numerze Kórniczanina przedstawimy informacje na temat sołectwa
obejmującego wsie Czmoniec i Trzykolne
Młyny - kolejnych miejscowości na mapie
gminy Kórnik. Skrupulatnym czytelnikom
nie umknie fakt, że ominiemy w ten sposób
opisanie spraw Borówca, mimo, że według
kolejności alfabetycznej to właśnie o nim
powinniśmy pisać.
W związku z uchwalonym niedawno
podziałem Borówca na Borówiec i Borówiec
Nowy trwają przygotowania do wyborów
sołtysów i rad sołeckich. Powrócimy do nich
w naszym cyklu gdy nowi przedstawiciele
będą już wybrani.
Czmoniec położony jest w południowo-zachodniej części gminy Kórnik. Zajmuję
powierzchnie 1096 ha, z czego znaczną
większość stanowią użytki rolne. Zamieszkuję go 240 osób.

tys planuję zorganizować w niej cykl zajęć
edukacyjnych skierowanych dla dzieci i
młodzieży m.in. korepetycje.

Zbigniew Tomaszewski powstało poważne
zagrożenie zniszczenia fragmentu tego
cennego przyrodniczo krajobrazu.

Problemem z którym zmagają się
mieszkańcy Czmońca jest brak kanalizacji.
Obecnie trwają rozmowy w tej kwestii między władzami Gminy Kórnik, a władzami
Gminy Śrem. Projekt jest w toku.

Fragment obszary na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego został wykupiony przez dewelopera, który zaplanował
wybudowanie zabudowy siedliskowej na
powierzchni ok. 3000 m². Warto nadmienić,
że opisywany teren jest terenem zalewowym leżącym na obszarach sieci „Natura
2000”,. Istnienie takich sieci ma na celu
zachowanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt,
które uważa się za cenne i zagrożone
wyginięciem w skali całej Europy. Jak podkreśla sołtys Tomaszewski budowa osiedla
na terenach zalewowych nie tylko zagraża
przyrodzie, ale także nie jest uzasadniona
praktycznie. Już w XVIII wieku zamieszkujący te tereny osadnicy Olęderscy widzieli

W tegorocznym budżecie gminy znalazły się pieniądze na modernizację drogi
leśnej pomiędzy drogą wojewódzką 434
a drogą powiatową przechodząca przez
wieś. Ta inwestycja jest istotna, ze względu
na przejazdy komunikacji zbiorowej i fakt,
że droga stanowi częsty szlak objazdów
w przypadku nieprzejezdności drogi wojewódzkiej.
Niestety nie udało się porozumieć z jednym z właścicieli nieruchomości w sprawie

W cieniu „złotego pociągu”

AKTUALNOŚCI

WIEŚCI SOŁECKIE

Wieści z Czmońca i Trzykolnych Młynów

Media w Polsce i na świecie żyją sprawą
„złotego pociągu” zlokalizowanego ponoć w
okolicach Wałbrzycha. Tymczasem i na kórnickiej ziemi zdarzają się ciekawe znaleziska,
które może nie posiadają olbrzymiej wartości
materialnej, jednak ze względu na lokalną
historię mają znaczenie ogromne.
Mieszkaniec Bnina odnalazł niedawno na
terenie Zwierzyńca ciekawe przedmioty.
Pod warstwą ziemi, równo poukładane zalegały garnki, imbryki, saperki, sprzęt sportowy
i ... kilkadziesiąt krzyży harcerskich.
Być może jest to sprzęt obozowy kórnickich,
przedwojennych harcerzy? Być może w 1939
ktoś, może zmarły później w niemieckim więzieniu harcmistrz Czachowski, schował ekwipunek
hufca by nie wpadł on w ręce okupanta?
Być może żyją jeszcze ludzie, których
pamięć pozwoli odtworzyć historię tych przedmiotów.
Wszystkich, którzy mają jakieś informacje
lub przypuszczenia związane ze znaleziskiem
prosimy o kontakt z redakcją „Kórniczanina”.
Łukasz Grzegorowski

PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA

ZA UDZIAŁ KOMPANII KÓRNICKIEJ W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 1918 – 1919.

Trzykolne Młyny (niem. Dreiraedermuehle) to mała wieś zlokalizowana w dolinie
Warty przy drodze prowadzącej ze Śremu
do Rogalnia. Obecnie zamieszkuje ją 111
osób.
Sołtysem Czmońca od 12 lat jest Zbigniew Tomaszewski. To między innymi z
jego inicjatywy powstała ścieżka edukacyjno – dydaktyczna „Bobrowy Szlak”, która
przebiega przez kompleksy leśne, obszary
łąk nadrzecznych z szypułkowymi dębami
oraz naturalne rozlewisko Warty. Na trasie
ścieżki umieszczonych jest 9 tablic informacyjnych oraz wieża widokowa, która w
ostatnich została zdewastowana (wybito kilka desek na górnej kondygnacji). „Bobrowy
Szlak” odwiedzany jest licznie przez dzieci
i młodzież poznańskich i okolicznych szkół
zwłaszcza na początku roku szkolnego oraz
późną wiosną.
Miejscem organizacji spotkań dla miejscowej ludności jest świetlica. Budynek
świetlicy został gruntownie wyremontowany, wymieniono w nim okna oraz dobudowano zaplecze higieniczno - sanitarne.
Tym samym obiekt może znacznie lepiej
spełniać swoje funkcje. W przyszłości soł-
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wykupu terenu i inwestycja nie może być
sfinalizowana. Od nowa trzeba zacząć
administracyjne działania w tej sprawie.
Kolejną bolączką sołectwa jest brak
chodników. Wspomniana sytuacja stanowi
duże niebezpieczeństwo dla poruszających
się po poboczu pieszych zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy widoczność na
nieoświetlonej ulicy jest ograniczona.
Jak już zostało nadmienione we wstępie
Czmoniec w znacznym stopniu pokrywają
tereny pastwisk i łąk. Determinuję to m.in.
rozwój funkcji rolniczej. Tegoroczne upalne i
suche lato przyniosło dużo szkód rolnikom.
Przykre skutki suszy odczuwają wszyscy. Przyczyniła się ona do zmniejszenia
zbiorów o 30 – 40% w porównaniu do lat
ubiegłych - skomentował sprawę sołtys
Czmońca.
Na zakończenie warto powrócić do
tematu walorów przyrodniczych, które
stanowią niewątpliwy atut tej miejscowości.
Tereny nadwarciańskie oraz położony w
sąsiedztwie Rogaliński Park Krajobrazowy
są celem wizyt turystów oraz miejscem
wypoczynku sobotnio-niedzielnego mieszkańców pobliskich okolic. Jak informuje

zagrożenie w zagospodarowywaniu omawianych terenów. W przypadku powodzi
nowe domy mogą zostać odcięte od cywilizacji lub zniszczone.
Miejmy nadzieję, że nie jest za późno,
aby nie dopuścić do realizacji tej inwestycji.
Zosia Fludra

Dziękuję!
p. Elżbiecie Krakowskiej i Mirosławowi
Stachowiakowi z Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego
w Kórniku za bardzo sprawną realizację (w
przeciągu tygodnia) kilku uciążliwych miejsc
na trasach spacerowo-rowerowych w Kórniku, które zgłosiłem. Zostałem z życzliwością
wysłuchany i zrozumiany.
Realizacja dużych inwestycji cieszy, ale
usunięcie tych małych niedogności – jeszcze bardziej! Brawo!
Z wyrazami szacunku
mieszkaniec Kórnika
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10 sierpnia odbyła się pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasną Górę, będąca dziękczynieniem złożonym
Jasnogórskiej Hetmance przez potomków Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Kórnickiej za
udział Kompanii Kórnickiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919. Ojciec Eustachy Rakoczy
Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości i
Kapelan Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 objął honorowym
patronatem nad naszą peregrynację.
Pielgrzymkę do Tronu Królowej Polski zorganizowało
Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich – przede
wszystkim jego Prezes rotmistrz Włodzimierz Rocławski
(stanica kawaleryjska Stowarzyszenia znajduje się w
Borówcu k/Kórnika) i Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918 – 1919
Koło w Kórniku.
Kilkugodzinną drogę do
Częstochowy wypełniły chwile
modlitwy, opowieści o związkach Kórnika z Częstochową. Historie o kawalerii, koniach i ułanach
opowiadane z fantazją przez Pana rotmistrza
Rocławskiego przeplatały się z piosenkami o
„malowanych dzieciach”.
Przed nawiedzeniem Jasnej Góry, zwiedziliśmy Bazylika archikatedralną Świętej Rodziny
w Częstochowie. Świątynia wzniesiona w
początkach XX w. jest jedną z największych
w Polsce i w Europie. Od 1992 jest kościołem
metropolitalnym częstochowskiej prowincji
kościelnej.
Po przywitaniu się i oddaniu pokłonu Matce
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Bożej w Jej Jasnogórskim Cudownym Obrazie
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej zwiedziliśmy Skarbiec, Salę Rycerską i
Bastion św. Rocha. Obejrzeliśmy pamiątki po
św. Janie Pawle II. Rozpamiętywaliśmy Mękę
Pana Jezusa przedstawioną na osiemnastu
Stacjach Drogi Krzyżowej namalowanych przez
częstochowskiego artystę Jerzego Dudę Gra-

cza. Golgota Jasnogórska Trzeciego Tysiąclecia, to osobiste wotum artysty złożone Matce
Bożej Jasnogórskiej. Chwile przed Mszą św.
spędziliśmy na refleksji i modlitwie w bazylice.
Ojciec Eustachy Rakoczy powitał nas
w zakrystii. Podkreślił ze wzruszeniem , że
cieszy go popularyzowanie wśród młodego
pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców
Wielkopolskich. Tak pojęty patriotyzm, to nie
tylko zapis w Statucie Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, ale

pięknie realizowana misja. Zajęliśmy miejsca w
Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej tuż przy
ołtarzu. Uroczyście wprowadzony został sztandar 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Rotmistrz Włodzimierz Rocławski powierzył
znak pułkowy kadetom z grupy rekonstrukcyjnej
7 psk Wlkp.
O godzinie 17.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji
członków Kompanii Kórnickiej, którzy wzięli udział w
zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919, w
wyniku którego do Macierzy
powróciły ziemie stanowiące
kolebkę państwa polskiego.
W homilii Ojciec Eustachy
Rakoczy przywołał postacie
dowódców Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, uwypuklił powszechny, ponadklasowy
charakter zwycięskiego zrywu
powstańczego. Wspomniał
postać dziadka – Powstańca
Wielkopolskiego, który uczył
go patriotyzmu. Podkreślił,
że ludzie czasów Powstania
Wielkopolskiego 1918 – 1919
powinni być wzorem wiary,
jedności, pracowitości i konsekwencji dla współczesnych Polaków.
Po Mszy św. długo rozmawialiśmy z Ojcem
Rakoczym, który zaznaczył, że nasza obecność na Jasnej Górze w takiej intencji jest dla
niego dużą radością. Otrzymaliśmy błogosławieństwo na drogę powrotną. Przed północą
z radością w sercach dotarliśmy do Kórnika.
Dziękujemy serdecznie Urzędowi Miejskiemu w Kórniku za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy był nasz wyjazd do Częstochowy.
Alicja Serwatkiewicz
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Klub Podróżnika z Kórnika

Pamiątki
po starych
mistrzach

Klub-Podróżnika
Kórnikai maharadżach”
„Indie
o tuktukach, zpapajach
17 września 2015 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”
„Indie ‐ o tuktukach, papajach i maharadżach”

17 września 2015 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”

Klub
Podróżnika
z Kórnika
„To będzie
opowieść o bardzo
krótkim czasie na poznanie Maharashtry i Rajastanu

w Indiach. Muzyczny i kulturalny mix. Żeby w tak krótkim czasie zobaczyć jak najwięcej

Dzięki działaniom kustosza Izby Pamiątek Regionalnych oraz życzliwości
już trochę oswojony z bogactwem kolorów, dźwięków i zapachów Indii...”
dyrektora Zakładu Doświadczalnego PAN
17 września 2015 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”
W swoją osobistą podróż po Indiach zabierze nas Olga Paprocka.
Seweryna Waligóry w pomieszczeniach
Wstęp wolny
przy starej kuźni na Piaskach powstaje ekspozycja poświęcona lokalnemu rzemiosłu.
Klub Podróżnika Zaprezentowane tam zostaną stare narzęz Kórnika dzia, rękodzieło i przedmioty związane z
tematem, fotografie i dokumenty.
"To email:
będzie opowieść
o
bardzo
krótkim
czasie
na
poznanie
Maharashtry
W jednej
z izb i powstanie także minipodroznik.kornik@gmail.com
Rajastanu w Indiach. Muzyczny i kulturalny mix. Żeby
w tak krótkim
czasie które przygotowuje
-muzeum
położnictwa,
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
zobaczyć jak najwięcej postanowiłam przybrać różne role. Jako turystka, jako
pani Iwona Marczak.
studentka jogi oraz jako podróżnik już trochę oswojony z bogactwem kolorów,
Restauracja „Ventus”
Proszę o kontakt wszystkich mieszkańdźwięków i zapachów Indii..."
Kórnickie centrum Sportu i Rekreacji „Oaza” ców Kórnika, Bnina i okolic, którzy posiaKrasickiego
62-035
Kórnik
W swoją ul.
osobistą
podróż po1,
Indiach
zabierze
nas Olga
dająPaprocka.
i chcą udostępnić ciekawe eksponaty,
dokumenty i zdjęcia związane z tematami
"To będzie opowieść o bardzo krótkim czasie na poznanie Maharashtry i
wolnyczasie
Rajastanu w Indiach. Muzyczny i kulturalny mix. ŻebyWstęp
w tak krótkim
ekspozycji. Zaprezentujmy spuściznę nazobaczyć jak najwięcej postanowiłam przybrać różne role. Jako turystka, jako
szych przodków i zachowajmy w pamięci
studentka jogi oraz jako podróżnik już trochę oswojony z bogactwem kolorów,
dźwięków i zapachów Indii..."
ich dorobek.

„Indie
‐ o tuktukach,
papajach
postanowiłam
przybrać
różne role.i maharadżach”
Jako turystka, jako studentka jogi oraz jako podróżnik

Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Adam Grzegorowski
Restauracja „Ventus”
tel. 723 664 210
Kórnickie centrum Sportu i Rekreacji „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik
lub 61 8170 085

W swoją osobistą podróż po Indiach zabierze nas Olga Paprocka.
Wstęp wolny

Klub Podróżnika z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
Restauracja „Ventus”
Kórnickie centrum Sportu i Rekreacji „Oaza”
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik

"To będzie opowieść o bardzo krótkim czasie na poznanie Maharashtry i
Rajastanu w Indiach. Muzyczny i kulturalny mix. Żeby w tak krótkim czasie
zobaczyć jak najwięcej postanowiłam przybrać różne role. Jako turystka, jako
studentka jogi oraz jako podróżnik już trochę oswojony z bogactwem kolorów,
dźwięków i zapachów
Indii..."
Koniec
wakacji w Kórniku nie musi oznaczać końca muzycznych
przyjemności. 20 września w pomieszczeniach tutejszego zamku
W swoją osobistą podróż po Indiach zabierze nas Olga Paprocka.
odbędzie się niezwykły koncert Basi Stępniak-Wilk pt.: ”Muzyczna
Wstęp wolny bombonierka”. Jedna z najbardziej znanych piosenek śpiewającej
autorki i kompozytorki, artystki dobrze znanej publiczności Piwnicy pod
Baranami i kabaretu Loch Camelot, daje tytuł wieczorowi muzycznemu
organizowanemu przez znaną już Państwu Fundację
„APJA”, Bibliotekę
Klub Podróżnika
z Kórnika
email: podroznik.kornik@gmail.com
Publiczną w Kórniku oraz Bibliotekę Kórnicką
PAN. Te trzy szacowne
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com
instytucje zapraszają serdecznie na pierwszy z koncertów
realizowany
Restauracja
„Ventus”
Kórnickie
centrum
Sportu i Rekreacji
„Oaza”
w ramach projektu współfinansowanego
przez
Samorząd
Województwa
ul. Krasickiego 1, 62‐035 Kórnik
Wielkopolskiego pt.: „Kultura na oku”. Patronat medialny nad projektem
objęły dwie popularne stacje radiowe: Emaus i Merkury.
Czy trzeba Państwu przedstawiać artystkę? Cztery płyty autorskie:
„O obrotach”, „Słodka chwila zmian”, „Obce kraje” i „Przywidzenia”,
pierwsze miejsce i nagroda im. Wojtka Bellona na Studenckim Festiwalu
Piosenki w Krakowie, Grand Prix im. Jonasza Kofty na Ogólnopolskim
Przeglądzie Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie oraz Stypendium
Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie sztuki estradowej powinny
wystarczyć za referencje.
Piękny głos i niebanalne teksty poetki zabrzmią w akompaniamencie
Pawła Soleckiego (fagot, melodica, cajon) i Jaśka Kuska (fortepian) w
stylowym wnętrzu zamkowych komnat. Będzie słodko, smutno, zabawnie i gniewnie – różne są wszak wnętrza czekoladek w bombonierce.
Koncert rozpocznie się o godz. 17.30. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc serdecznie prosimy o odbiór bezpłatnych zaproszeń (osobiście
lub mailowo) w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65, tel.:
61 81 70 021, e-mail: bpkornik@kornik.pl lub biblioteka.publiczna@
kornik.pl.
Obiecujemy Państwu niezapomniane muzyczne wrażenia i zapraszamy gorąco!

„Muzyczna
bombonierka”

Zapraszamy na koncert

Triathlon Kórnik – co, gdzie, kiedy...

OGŁOSZENIA

KULTURA

17 września 2015 r. o godzinie 19.00 w restauracji „Ventus”

Niedziela, 20 września zbliża się wielkimi krokami!
Zanim pojawisz się w okolicach rynku w Kórniku, zapoznaj się z pakietem najważniejszych informacji, jakie dla
Ciebie przygotowaliśmy, a w dniu imprezy nie będziesz
musiał nerwowo szukać planu godzinowego, czy informacji o miejscu startu, parkingu, utrudnieniach w ruchu
drogowym
KONKURENCJE I DYSTANSE
Podczas I edycji Triathlonu Kórnik główna rywalizacja
odbędzie się na dystansie 1/4 IRONMAN – pływanie 950m
(1 pętl1), rower 45 km (3 pętle), bieg 10,5 km (2 pętle). Z
identycznymi dystansami zmierzą się zawodnicy startujący
w SZTAFETACH.
DEBIUTANCI wystartują na dystansie 1/10IRONMAN –
pływanie 380 metrów (1 pętla), rower 18 km (1 pętl1), bieg
4,2 km (1 pętla).
WAŻNE MIEJSCA
BIURO ZAWODÓW mieści się w Urzędzie Miasta w Kórniku na ul. Plac Niepodległości 1.
STREFA ZMIAN znajduje się na rynku przed Urzędem
Miasta. START znajduje się nad Jeziorem w Kórniku, wejście
od ulicy Harcerskiej.
META I DEKORACJA również będą zlokalizowane na
rynku bezpośrednio przed Urzędem Miasta w Kórniku.
OFICJALNE PARKINGI dla zawodników zaplanowaliśmy
przy Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz przy
ulicy Młyńskiej. Miejsc nie zabraknie, a wszędzie jest blisko
więc nie parkuj na dziko i nie blokuj ulic!
TOALETY (TOI TOI) będą dostępne przy rynku oraz w
okolicy startu na ulicy Harcerskiej.

UTRUDNIENIA W RUCHU!!!
W związku z organizacją zawodów sportowych „Kórnik Triathlon” w dniu 20.09.2015 r., informujemy, że na terenie Miasta i
Gminy, pojawią się utrudnienia w ruchu.
W godzinach 9:30 – 18:30 całkowicie wyłączone z ruchu będą
następujące ulice: Poznańska od ul. Szkolnej, Plac Niepodległości,
Zamkowa, Armii Krajowej, Rynek – Bnin.
Objazdy będą oznakowane.
W godzinach 9:45 – 11:30 oraz 13:00-16:00 całkowicie wyłączone z ruchu będą ulice dookoło Jeziora Bnińskiego: Śremska
do skrzyżowania ze Zwierzyniecką, Błażejewska, Zaniemyska,
Sportowa, Główna, Biernacka. W pozostałych godzinach tj. 9:3017:00 służby porządkowe będą starały się dopuścić mieszkańców
do dojazdu do swoich posesji.
ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA !!!
Organizatorzy

Basia Stępniak-Wilk
Paweł Solecki (fagot, melodia, cajon)
Jasiek Kusek (fortepian)

20.09.2015 r. godz. 17.30 Zamek Kórnik
Fundacja „APJA”, Biblioteka Publiczna w Kórniku, PAN Biblioteka Kórnicka
zapraszają na koncert w ramach projektu „Kultura na oku”
Bezpłatne zaproszenia można odbierać w BP w Kórniku,
ul. Poznańska 65, tel. 61-8170-021

Fot. Z.Pajewski

Patronat medialny

Projekt współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Lidia Ryś
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OGŁOSZENIA

70-lecie
Liceum Oglnokształcącego

Smak
szkolnej
herbaty

Społeczność Szkolna oraz Komitet Organizacyjny Obchodów
serdecznie zapraszają na
Zjazd Absolwentów
z okazji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego
im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
w dniach 18 – 20 września 2015 r.
Harmonogram uroczystości
18.09. – piątek
16.30 – rozgrywki sportowe dla Absolwentów i sympatyków Liceum, ZS Kórnik:
• Siatkówka kobiet i siatkówka mężczyzn
(na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA)
• Szachy kobiet i mężczyzn (OSiR Kórnik)
19.09. – sobota
9.00 – 17.00 – Drzwi Otwarte w Liceum Ogólnokształcącym,
• punkt informacyjny,
• rejestracja uczestników zjazdu i odbiór pakietu uczestnika,
• wystawy – zwiedzanie Szkoły
10.30 – panel dyskusyjny w ramach Kórnickich Dni Nauki
Część oficjalna
12.30 – Msza Święta w Kolegiacie Kórnickiej,
14.00 – oficjalne uroczystości na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
(ul. Ignacego Krasickiego 1)
Po zakończeniu uroczystości możliwość zwiedzania Gminy Kórnik (autokar z przewodnikiem)
18.30 – Piknik Absolwentów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji na kórnickich Błoniach,
18.00 – 19.00 – ciąg dalszy rejestracji uczestników zjazdu na Błoniach,
18.30 – koncert Orkiestry Harcerskiej,
• spotkania koleżeńskie przy muzyce, zabawie i śpiewie,
• proponujemy: grochówkę z „wkładką”, placek drożdżowy, kawę i herbatę,
chleb ze smalcem i ogórki
20.09. – niedziela
11.00 – 12.30 – sesja popularno-naukowa poświęcona historii Szkoły i Patronce
w kórnickim Zamku
13.00 – 14.00 – koncert jubileuszowy Chóru Castellum Cantas w kórnickim Zamku

Potwierdzeniem udziału w zjeździe jest dokonanie wpłaty w kwocie 70 zł na podane niżej konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Kórniku 02907600082001001368390002
w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko uczestnika (nazwisko rodowe) oraz rok ukończenia szkoły.
Można jeszcze zgłosić udział !
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Suchy kronikarski zapis – jeżeli gdziekolwiek istnieje – odnotowuje, że jesienią 1972
roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku
powstał zespół wokalno-instrumentalny znany
pod nazwą Sikory. Pan dyrektor Kazimierz
Zimniak konsekwentnie używał określenia Sroki
albo Glapy, ale i tak wiadomo było, o kogo chodzi. Wspomnienie tej jedynej w swoim rodzaju,
nie tylko muzycznej przygody nierozerwalnie
wiąże się z obrazem naszej szkoły sprzed
czterdziestu kilku lat. Jubileusz zespołu w roku
2012 był okazją do wydania wspominkowego
kalendarza „Z lotu Sikory”. Może warto przypomnieć jego fragmenty z okazji siedemdziesiątych urodzin naszego liceum?
Jeszcze w podstawówce grupę koleżanek
i kolegów połączyło harcerskie śpiewanie.
W liceum szczególną troskę okazał nam pan
profesor Jerzy Noskowiak – opiekun szczepu
ZHP, nauczyciel matematyki, szczery miłośnik
muzyki. Od lat organizował systematyczne
wyjazdy młodzieży do opery w Poznaniu, starał
się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki
do muzykowania. Dzięki niemu kierownictwo
muzyczne w naszej dość intuicyjnie podśpiewującej dotąd grupie objął Franciszek Nowak,
który nie wiedział wówczas, że jest to umowa
na czas dalece nieograniczony. Zespół bowiem
do dziś nie został oficjalnie rozwiązany i nie
można powiedzieć, aby całkowicie zaniechał
działalności.
Na początku śpiewało tylko pięć dziewcząt,
szybko jednak brzmienie wzbogaciło się o liczne nowe głosy. Tak więc, tamtej jesieni 1972
roku, silnie zmotywowane nowym kierownictwem oraz współpracą z instrumentalistami:
Janem Ziętą (gitara), Maciejem Marciniakiem
(gitara, flet) i Tadeuszem Rozmiarkiem (perkusja) oraz oczywiście Frankiem Nowakiem (pianino, gitara basowa), Sikory zaprezentowały się
po raz pierwszy na szkolnej zabawie andrzejkowej. Andrzejki organizowano każdego roku
nadzwyczaj starannie. Najpierw w nastrojowo
udekorowanej sali polonistycznej albo geograficznej obowiązkowo wróżono długo i fachowo.
W sali matematycznej rozstrzygano tymczasem
wyniki konkursu na najlepszą sałatkę. Potem
już do końca wieczoru, w takt przebojów lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, fruwały
długie włosy dziewczyn i chłopaków. Królowały
krótkie spódniczki i spodnie dzwony z rozszerzonymi u dołu nogawkami. W naszej szkole
tańczyło się chętnie i często. Regularnie raz
na kilka tygodni pojawiał się kolorowy plakat
z napisem „Five”. Kochany pan dyrektor i pełni
wyrozumiałości wychowawcy nie żałowali
swojego wolnego czasu w sobotnie wieczory,
abyśmy mogli sobie poszaleć.
Jednocześnie, rzadko którym nauczycielom
zależało na życiowych sukcesach uczniów tak
jak naszym. Nikt tak jak pani profesor Anna
Rauk nie ubolewał szczerze nad deficytami
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Sikory

naszej sprawności fizycznej i nie próbował
z ogromnym samozaparciem tego naprawić.
Lekcje języka polskiego z panią profesor Marią
Weychan-Nowak pogłębiły naszą wrażliwość
na słowo. Często wybieraliśmy jakiś utwór
do śpiewania ze względu na to, O CZYM on
jest i JAK zostało TO wyrażone w tekście.
Jeżeli chodzi o nauczycieli języków innych niż
ojczysty, z respektem i sentymentem wspominamy panią profesor Jadwigę Płatun, która nie
podarowała najmniejszego błędu w wymowie
podczas przygotowania utworów na Festiwal
Piosenki Radzieckiej. Szkoda, że większość
z nas dopiero w szkole średniej miała możliwość poznania języka zachodniego, w naszym
przypadku niemieckiego. Lekcje pani profesor
Ewy Andrzejewskiej były skuteczne i bardzo
atrakcyjne. W jakiś sposób otwierały okno na
świat, choćby „tranzytem” przez NRD. Szczególnie odporne były Sikory na wiedzę zawartą
w naukach ścisłych. Do dzisiaj nie wiemy, jak
udało się nauczycielom wtłoczyć do naszych
głów niezbędne minimum wiadomości z matematyki, fizyki i chemii. Jak wielką cierpliwość
i serce okazali nam pan profesor Mieczysław
Półchłopek oraz pani profesor Danuta Ratajczak! W dosyć trudnej sytuacji znajdowały się
wychowawczynie klas, do których uczęszczały
Sikory – pani profesor Stefania Matuszak, pani
profesor Ewa Andrzejewska, pani profesor
Anna Zdziechowska. Niejeden raz przyszło im
świecić oczami, kiedy dowiadywały się o naszych zaniedbaniach w nauce. Jednocześnie
to one musiały negocjować z nauczycielami
innych przedmiotów zwolnienie z lekcji z powodu ważnej próby czy występu. Młodsze roczniki Sikor miały okazję poznać zasady ruchu
scenicznego za sprawą polonistki, pani Leny
Kuczyńskiej-Nowak, autorki scenariuszy i reżysera wielu programów słowno-muzycznych.
Kolejne stopnie wtajemniczenia artystycznego
zapoczątkowała Pro Sinfonika, której całe serce
oddała pani profesor Rogozia-Olejnik. Każda
z tych i wielu innych osób, których nazwisk nie
wymieniłam, stworzyła swoją niepowtarzalną
legendę i zostawiła w nas kawałek siebie.
Już nigdzie i nigdy później herbata nie
smakowała tak jak ta, którą gotowano dla
uczniów na węglowej kuchence w skromnym
pomieszczeniu pod „gołębnikiem”. Niepowtarzalnie smakowały szneki, po które nie całkiem
legalnie wyprawialiśmy się podczas przerw do
pobliskiej cukierni pani Maćkowiakowej. Iluż
ważnych rozmów wysłuchały ciepłe kaflowe
piece, o które tak przyjemnie było opierać
się plecami… Nawet najbardziej niesfornych
przywoływały do porządku cięte komentarze

charyzmatycznej woźnej pani Wesołkowej. Czy
wiedziała, że nazywamy ją Senioritą?
Z takiej właśnie szkoły wyruszaliśmy po maturze w 1975 roku w dorosłość. Jak w piosence
Sikor, czekały na nas „miłość i praca, i całe życie
nieproste…”. Po latach zastajemy nowy wizerunek liceum i miasta, w którym dorastaliśmy.
Ciągle czujemy się tutaj u siebie i tyle jeszcze
jest do zaśpiewania…
Jolanta
Popiołkiewicz
(Stajkowska)
SKŁAD ZESPOŁU
listopad 1972 – czerwiec 1975
Barbara Antkowiak (Królikowska)
Barbara Busse (Nowak)
Maria Gąsecka (Szyk)
Anna Kundegórska (Lipert)
Urszula Niemier (Hoffman)
Jolanta Stajkowska (Popiołkiewicz)
Joanna Waligóra (Maleszyńska)
Maciej Marciniak – gitara, flet
Franciszek Nowak – fortepian, gitara
Tadeusz Rozmiarek – perkusja
Jan Zięta – gitara
wrzesień 1975 – czerwiec 1977
Teresa Grześkowiak (Płończak)
Anna Kundegórska (Lipert)
Alina Rydlewska (Czarnecka)
Joanna Waligóra (Maleszyńska)
Teresa Zwierzyńska (Hild), Niemcy
wrzesień 1977 – 1979
Zofia Busse (Kuberacka)
Aleksandra Jachnik (Stawińska)
Katarzyna Jóźwiak (Skrzypczak)
Elżbieta Król (Gabrylewicz)
Zygmunt Piasecki (+)
Małgorzata Pieniężna (Łuczak)
Piotr Tomaszewski
Bogumiła Witka
Danuta Zwierzyńska
Lata osiemdziesiąte
Maria Biskupska
Katarzyna Gąsecka (Pucek)
Lidia Nowak (Noskowiak)
Eliza Nowak
Anita Nowak (Panlilio), USA
Aleksandra Raszeja (Czarna)
Dorota Półchłopek
Mieczysława Zwierz
Jolanta Brętkowska
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W upalne popołudnie 30 września, w
Trzebisławkach odbyły się Dożynki Parafii Kórnickiej. Ponieważ Trzebisławki są
jedyną wsią należącą do kórnickiej parafii,
lecz leżącą poza terenem gminy Kórnik,
we wspólnym świętowaniu połączyli się
przedstawiciele dwóch gmin i dwóch
powiatów.
Msza święta polowa, koncelebrowana
przez: księdza proboszcza Grzegorza
Zbączyniaka, księdza wikariusza Macieja

Michalskiego oraz seniora księdza kanonika
Stanisława Borowiaka była okazją do modlitwy dziękczynnej za zbiory i do podziękowań
za rolniczy trud.
Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół
Bogu Bliscy.
Gospodarze, działkowcy i przedsiębiorcy
przygotowali piękne wieńce. Nie zabrakło
chleba z tegorocznej mąki, który po poświęceniu pośród uczestników uroczystości
dzielili burmistrzowie Środy Wlkp. Wojciech

Ziętkowski oraz Kórnika Jerzy Lechnerowski.
Bogato zastawione stoły biesiadne
uginały się pod smakołykami. Wzmocnieni
swojskim jadłem członkowie drużyn reprezentujących różne sołectwa rywalizowali w
zawodach przeciągania liny Siłacze Kolegiaty. Poszukiwano także pań z najdłuższymi
warkoczami.
Biesiada przebiegała w doskonałej atmosferze.
ŁG

Dożynki w
Prusinowie

zabrakło również różnego rodzaju konkursów
i zabaw zorganizowanych przez prowadzącą
całą imprezę naszą mieszkankę p. Joannę
Ignasiak. Jak co roku można było przejechać
się po okolicy bryczką z p. Józefem i na żywo
podziwiać największą atrakcję dożynek. Była
nią I edycja konkursu ogłoszonego przez p.
Sołtys ,,na najlepiej ubraną furtkę w Prusinowie”. Konkurs polegał na przybraniu przez
mieszkańców swojej furtki. Komisja w dniu
dożynek oceniła przyozdobione furtki tuż
przed samym południem. Każda z nich była
uwieczniona pamiątkowym zdjęciem. Dzięki
temu powstała wspaniała galeria. Można ją
obejrzeć na stronie internetowej Prusinowa
w zakładce galeria (www.prusinowo.com.
pl). Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością
oczekiwali na rozstrzygnięcie. Zwycięzcą I
edycji konkursu ,,na najlepiej ubraną furtkę
w Prusinowie” została p. Magdalena Taciak.
Oprócz pamiątkowej statuetki otrzymała nagrodę ufundowaną przez Publiczny Transport
Ciężarowy Stanisław Duszczak z Prusinowa
tj. trzydniowy pobyt nad morzem. Na dożynkach nie zabrakło też loterii fantowej, w której
można było wygrać wiele cennych nagród.
Wieczór umilał muzyką i dowcipem DJ 4YOU.

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie
podziękować mieszkańcom: za przygotowanie sceny, rozstawienie namiotu, za użyczenie prądu i wody, za pomoc przy dekoracji,
za przygotowanie pysznych wypieków, za
przewozy bryczką, za obsługę fotograficzną,
za profesjonalne prowadzenie dożynek, za
pomoc i zaangażowanie w trakcie imprezy
oraz dzień po. Wszystkim serdecznie dziękujemy !!!
Ponadto dziękujemy naszym sponsorom,
dzięki którym mogła odbyć się tak wspaniała i niezapomniana impreza: Transport
Duszczak, Kwiaciarnia u Agaty, Restauracja
Wielkie Nieba, Firma Grześkowiak, Firma
Kuraś, Firma MB Wesołek, Firma MZ Trade,
Instytut Urody Glamour, Prywatny Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Biernatkach, Pionieer - materiał siewny.

W dniu 29 sierpnia br. w Prusinowie
odbyły się dożynki, które zostały zorganizowanie z inicjatywy Sołtysa wsi Prusinowo.
Sołtys Aleksandra Szczepaniak przywitała
mieszkańców i przybyłych gości. W tym roku
na dożynkach zaszczycili nas radni naszej
gminy Irena Kaczmarek, Julia Bartkowiak,
Anna Andrzejewska, Beata Bruczyńska radny naszego okręgu Jarosław Mieloch oraz
radny Rady Powiatu Zbigniew Tomaszewski.
Po otwarciu dożynek, Proboszcz naszej
parafii, ks. Proboszcz Franciszek Sikora,
dokonał poświęcenia chleba oraz przełamał
się z mieszkańcami i przybyłymi gośćmi. Po
części oficjalnej wszystkich czekały same
przyjemności i atrakcje. Mogliśmy raczyć się
wypiekami prusinowskich gospodyń, pysznym smalcem przygotowanym w ramach
konkursu ogłoszonego przez p. Sołtys – za
co serdecznie dziękujemy. Najmłodszym czas
uatrakcyjniały panie z firmy ViolinAart. Dorośli
mogli za to schłodzić się zimnym piwem. Nie
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AKTUALNOŚCI

Dożynki w Kórnickiej Parafii

Dożynki 2015 w Prusinowie udały się
znakomicie, pogoda i humory dopisały każdemu, a organizatorzy już zapraszają na te
w przyszłym roku.
Sołtys Aleksandra Szczepaniak
Opracował: Krystian Kazyaka

nr 15/2015

4 września 2015 r.
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INSTYTUT DENDROLOGII PAN

Biblioteka Kórnicka PAN

Rozporządzeniem z dnia 18 lipca 1951 r., z mocą od 1 marca 1950 roku,
utworzono w Kórniku Zakład Dendrologii i Pomologii. W 1952 roku
Zakład wchodzi w struktury nowo powstałej Polskiej Akademii Nauk,
stając się jedną z pierwszych placówek Wydziału Nauk Biologicznych.
W 1975 roku Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie stają się
Instytutem Dendrologii PAN.
Wykonywane współcześnie w Instytucie Dendrologii PAN prace
badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z systematyką,
genetyką, biologią, ekologią, fizjologią i biochemią roślin drzewiastych.
Poza badaniami prowadzonymi w ramach środków własnych w Instytucie
realizujemy projekty badawcze finansowane m.in. przez Narodowe
Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dyrekcję
Generalną Lasów Państwowych oraz ze środków Unii Europejskiej.
Z zakresem tematycznym prowadzonych badań można zapoznać się na
stronie internetowej Instytutu (www.idpan.poznan.pl).

I n s t y t u t D e n d r o l o g i i PAN
U l . Parkowa 5, 62-035 Kórnik
www.idpan.poznan.pl
knd@man.poznan.pl
kerber@man.poznan.pl

Biblioteka Kórnicka ma swą główną siedzibę w zamku w Kórniku.
Posiada także filię w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu.
Biblioteka działa od 1826 roku. Jej założycielem był Tytus Działyński.
Dzieło ojca kontynuował syn Jan. Ostatni właściciel, Władysław
Zamoyski, wnuk Tytusa, w 1924 r. utworzył fundację „Zakłady Kórnickie”,
przekazując Bibliotekę wraz z swymi dobrami narodowi polskiemu.
Od 1953 r. biblioteka weszła w skład Polskiej Akademii Nauk.
Zbiory Biblioteki Kórnickiej liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tys.
starych druków i 15 tys. rękopisów. Tematycznie dotyczą one głównie
historii i literatury polskiej. Zawierają wiele unikatów i pozycji niezwykle
cennych dla kultury polskiej.
W obu oddziałach – w Kórniku i w Poznaniu – mieszczą się czytelnie.
Dzięki wdrażaniu nowych technologii, w czym Biblioteka ma spore
doświadczenie, z coraz większej ilości naszych zbiorów można skorzystać
w Internecie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej, którą współtworzymy.
Swoim założycielom Biblioteka zawdzięcza spory dorobek w dziedzinie
edytorstwa, szczególnie źródeł historycznych. Także na polu
nowoczesnych edycji komputerowych instytucja wiedzie od początku
prym, słynąc m.in. szeroko jako wydawca Tek Dworzaczka.
O specyfice tej szczególnej instytucji jaką bez wątpienia jest Biblioteka
Kórnicka świadczy nie tylko szeroki przedział aktywności – od
naukowej po edukacyjną ale też skupienie pod jednym szyldem zarówno
wspaniałej biblioteki jak i pełnowartościowego muzeum. Całe zaś to
bogactwo wystawia jak najlepsze świadectwo wielkości założycielowi
i jego koncepcji.
Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka
NIP 525-15-75-083

ARBORETUM

ul. Zamkowa 5
62-035 Kórnik-Zamek
Arboretum Kórnickie należy do Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk. Zgromadzono tu bogatą, liczącą ponad 3000
taksonów, kolekcję drzew i krzewów pochodzących z umiarkowanej
strefy półkuli północnej. Szczególnie liczne gatunki prezentują florę
drzewiastą wschodniej Azji i Ameryki Północnej.
Arboretum zostało założone blisko 200 lat temu przez Tytusa
Działyńskiego (1796-1861), na terenie parku otaczającego Zamek.
Dziś Arboretum spełnia wiele funkcji; jest miejscem badań i obserwacji
roślin, dydaktyki młodych leśników i ogrodników, a także edukacji
dzieci i młodzieży. Tu również miłośnicy ogrodów oraz spragnieni
spokoju i szukający wypoczynku turyści mogą odkryć zachwycający
i tajemniczy świat drzew i krzewów.
Już od wielu lat organizowane są w Arboretum imprezy przyrodnicze
poświęcone magnoliom, różanecznikom, lilakom. Cykl imprez
rozpoczyna się już w połowie kwietnia i trwa do końca maja.
Arboretum jest odwiedzane wówczas przez tysiące turystów.
W połowie października organizowana jest impreza „Barwy Jesieni”,
której towarzyszy wystawa szyszek, nasion i owoców drzew i krzewów
rosnących w Arboretum.
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FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE
Fundacja Zakłady Kórnickie powołana została przez Sejm II Rzeczpospolitej w roku
1925 – z dotacji patriotycznych rodów Zamoyskich i Działyńskich. Utworzenie Fundacji
było nawiązaniem do najbardziej szlachetnych idei pracy organicznej w Wielkopolsce.
Na dobra fundacyjne składały się majątki Zamoyskich położone w Wielkopolsce
i Zakopanem o obszarze 19,661 ha. Krótko przed wojną z części zakopiańskiej utworzono
Tatrzański Park Narodowy.
W roku 1952 dekretem Prezydenta B. Bieruta Fundacja została rozwiązana.

Adres: 62-035 Kórnik,
Plac Niepodległości 49
62-035 Kórnik
NIP: 777-26-72-430

www.idpan.poznan.pl
knd@man.poznan.pl
kerber@man.poznan.pl

nr 15/2015

Telefon / Fax / E-mail
+48 61 817 00 81 (tel+fax)
+48 61 817 19 30 (tel+fax)
bkpan@bkpan.poznan.pl

Telefon / Fax / E-mail
Telefon: + 48 061 898 02 91
Fax.: +48 061 898 00 24
E-mail: sekretariat@fzk.pl

4 września 2015 r.

Restytucja Fundacji nastąpiła ustawą sejmową z dnia 18 września 2001roku. Fundacja
została wyposażona w nieruchomości o pow. 4 200 ha położonych w powiecie poznańskim
(gm. Kórnik i Mosina), powiecie średzkim (gm. Środa Wlkp. i Dominowo). Naczelną
ideą odtworzenia Fundacji było zachowanie dla Narodu w całości pozostałych majątków
z zapisów rodów Działyńskich i Zamoyskich. Tylko w ten sposób, to jest poprzez
ustawowy zapis możliwe jest zachowanie tych dóbr w całości na rzecz społeczeństwa
wielkopolskiego.
Celami Zakładów jest:
1. Wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa poprzez upowszechnienie kultury
rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie
wzorcowych gospodarstw rolnych
2. Działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo – badawczej poprzez
zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie
stypendiów, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie
zasobami rolnymi.
3. Propagowanie idei pracy organicznej.
4. Działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych
z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów,
w tym także wspieranie inicjatyw społecznych.
5. Wspieranie placówek Polskiej Akademii, Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii.

Kórnickie Dni Nauki
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Szkółki Kórnickie istnieją od 1820 roku i należą do najstarszych zakładów w Polsce. Założone przez
ówczesnych właścicieli Kórnika – Działyńskich, były do końca XIX wieku dobrze prowadzone
i konsekwentnie rozwijane. Współtworząca park kolekcja roślin drzewiastych była poszerzana
o okazy sprowadzane z najznakomitszych szkółek europejskich, i nie tylko. Zarówno hrabia Tytus
Działyński, jak i jego syn, Jan, przejawiali zamiłowanie do dendrologii oraz dużą wiedzę na temat
zasad introdukcji i aklimatyzacji drzew i krzewów. W drugiej połowie XIX wieku na terenie
obecnego parku powstała jedna z najbogatszych kolekcji roślin w Europie, złożona z około 1500
gatunków.
Na początku XX wieku powierzchnia szkółek wynosiła około 10 ha.
W 1924 roku ostatni właściciel, Władysław Zamoyski, przekazał dobra kórnickie narodowi
polskiemu i utworzono fundację „Zakłady Kórnickie”. Dwa lata później mianowany kierownikiem
„Ogrodów Kórnickich” został, znany dendrolog i pomolog, Antoni Wróblewski. W trakcie swojej
pracy rozwinął i powiększył powierzchnię szkółek do 20 ha a liczba roślin w kolekcji przekroczyła
4000 gatunków i odmian. Bardzo bogate były też zbiory bylin. Cenniki szkółek kórnickich należały
wówczas do najzasobniejszych ofert handlowych w Polsce.
W 1952 roku fundacja “Zakłady Kórnickie” została przejęta przez Polską Akademię Nauk, a Szkółki
stanowią do dziś część Zakładu Doświadczalnego.
Szczególnie w okresie międzywojennym Szkółki dzięki pracy i entuzjazmowi wybitnych ogrodników,
takich jak Antoni Wróblewski czy Jan Król, rozrosły się i wzbogaciły o nowe botaniczne kolekcje.
Obecnie powierzchnia upraw szkółkarskich wynosi ponad 40 ha z czego uprawy gruntowe
stanowią ok. 36 ha, natomiast uprawy w pojemnikach 4 ha. Drzewa alejowe, lilaki, róże oraz drzewa
owocowe produkowane są w Dziećmierowie, natomiast w Kórniku zajmujemy się uprawą krzewów
liściastych i iglastych w pojemnikach i gruncie, roślinami wrzosowatymi oraz pnączami.

„Śladami Arkadego Fiedlera
80 lat później”

Czteroosobowa drużyna podróżników wyrusza do Ameryki Południowej śladami
Arkadego Fiedlera.
Okazją do wyprawy jest 120-ta rocznica urodzin pisarza oraz kilka innych jubileuszy:
80 lat minęło od pierwszego wydania książki „Ryby śpiewają w Ukajali”, w tym roku obchodzone jest czterdziestolecie powstania Muzeum-Pracowni Literackiej w Puszczykowie,
minęło także 30 lat od śmierci podróżnika.
W ekipie nie mogło zabraknąć Arkadego Radosława Fiedlera. Do serca Amazonii
wybiorą się także: Paweł Klepka, Rafał Konieczny, Mileniusz Spanowicz oraz znany w
Kórniku Tomasz Siuda, dzięki któremu kórniczanie będą mogli śledzić losy wyprawy i
poznać przygody podróżników.
Ekspedycja wyrusza w drugiej połowie października. Właśnie trwają skrupulatne
przygotowania i działania logistyczne przed podróżą.
Szczegóły wyprawy poznać można na stronie: http://ekspedycje.amazonskie.pl/
o r a z h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / E k s p e d y c j e - A m a z o %C5%84skie/1117806721569056
ŁG
WRZESIEŃ 2015
06.09 – Wielkie grillowanie
przed Zamkiem w Korniku
Rozpoczęcie: godz. 13.00.
Miejsce: Podzamcze

Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny w Kórniku
“SZKÓŁKI KÓRNICKIE”
ul. Średzka 20
62-035 KÓRNIK

12.09 - Zlot starych samochodów
Miejsce: Rynek w Kórniku

tel. +48 (61) 817 01 55 w.15
tel. kom. +48 786 840 481
tel. kom. +48 502 407 288
fax. +48 (61) 817 01 71
e-mail: szkolkikornickie@szkolkikornickie.pl

13.09 – Festyn przez tolerancję
do integracji
Godz. 11.00 – 16.00.
Miejsce: Borówiec, ul. Poznańska 107

Centrum badań kosmicznych PAN
Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borowcu jest częścią Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk. Leży w odległości 20 km na południowy wschód od Poznania i 4 km na północny
zachód od Kórnika.
Obserwatorium prowadzi lokalne i globalne badania geodynamiczne oraz metrologiczne w zakresie
czasu. W tym celu wykonuje regularne pomiary przy użyciu techniki laserowej (Satellite Laser
Ranging - SLR)
i Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnych (Global Navigation Satellite System - GNSS) takich,
jak GPS, GLONASS, Galileo, czy COMPASS. Wykorzystanie technik SLR oraz GNSS do określenia
parametrów rotacji Ziemi i wyznaczania pozycji stacji zapewnia wysoką dokładność otrzymywanych
danych i umożliwia przetwarzanie ich w obrębie Międzynarodowego Ziemskiego Układu Odniesienia
(International Terrestrial Reference Frame - ITRF).
Badania w zakresie metrologii czasu dotyczą realizacji polskich skal czasu atomowego TA-PL oraz
UTC(PL) oraz porównywanie własnych zegarów atomowych (masery wodorowe oraz wzorce
cezowe) za pomocą różnych technik satelitarnych i światłowodowych z innymi laboratoriami
w Polsce i na świecie. Laboratorium Czasu i Częstotliwości w Obserwatorium jest wiodącym tego
typu laboratorium w Polsce i jednym z najlepszych na świecie.
OBSERWATORIUM ASTROGEODYNAMICZNE
CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
Borowiec ul. Drapałka 4 62-035 Kórnik
φ = 52° 16’ 37.2’’ N λ = 17° 04’ 28.56’’ E h = 123.4 m
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Szkółki Kórnickie - zakład doświadczalny PAN
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Kórnickie
Dni Nauki
17-19 września

16.09 spektakl „Niech nigdy w tym
dniu słońce nie świeci”
godz. 19.00. Miejsce: KOK, ul. Prowent 6

Klaudynkowicze w Młodzikowie

22 sierpnia Klaudynkowicze żegnali
lato w gospodarstwie agroturystycznym w
Młodzikowie. Była to kolejna atrakcja przygotowana dla podopiecznych Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. Już w
autobusie
panowała
wesoła atmosfera. W
planie było
zwiedzanie
mini - zoo,
w którym zobaczyli strusia, króliki,
indyki, bociany, kurki,
świnki, kozy
i owce. Mieli
też okazję
wziąć udział w zabawach na placu zabaw.
Prezes „Klaudynki” - Dagmara Horodecka zwraca uwagę na obecność cudownych,
przyjaznych koni. Odbyła się również
wspólna przejażdżka bryczką oraz indywidualna jazda konna. Klaudynkowicze ze
smakiem jedli pieczone kiełbaski.

4 września 2015 r.

Najważniejszym punktem wycieczki
według Pani Dagmary były „bezcenne rozmowy uczestników, wymiana doświadczeń,
wspólnie spędzony czas. Klaudynkowiczów
i ich rodziny od lat wiąże niezwykła więź i
lata wspomnień. Takie wycieczki wzmacniają wspólnotę osób z
różnymi niepełnosprawnościami.
Całe rodziny
razem mogą
przebywać i
cieszyć się
swoim towarzystwem.
Podopieczni
chętnie spędzają czas z
młodą ekipą
wolontariuszy, którzy
wspierają i swoją obecnością dają radość”.
Wycieczka stanowiła wspaniałe pożegnanie lata z Klaudynkowiczami.
Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Dagmara Horodecka

17 – 19.09 - Kórnickie Dni Nauki
19.09 – Dzień Borówca
– biesiada na koniec lata
Rozpoczęcie: godz. 16.00.
Miejsce: przy starej szkole w Borowcu.
18-20.09 - Jubileusz
70 rocznicy powstania
Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku
20.09 - Kórnik Triathlon 2015
Rozpoczęcie: godz.. 10.00.
Miejsce startu i meta :
Rynek w Kórniku
20.09 - Kórnik Triathlon 2015
Rozpoczęcie: godz. 10.00.
Miejsce: Rynek w Kórniku
20.09 - koncert Basi Stępniak-Wilk
Rozpoczęcie: godz. 17:30.
Miejsce: Zamek w Kórniku
26.09 – Festyn ekologiczny
Miejsce: Rynek w Kórniku
Jesli wiesz o ciekawych wydarzeniach
odbywających się na terenie gminy Kórnik
napisz do nas: kultura@kornik.pl
Opr. ZF

17

Muzungu, muzungu daktari”słychać wołanie z każdego afrykańskiego kąta w buszu.
Odwracamy się z uśmiechem by powitać
kolejnego pacjenta w naszym Divine Mercy
Dispensary. Choć żadne z nas nie skończyło
6 lat studiów medycznych dla kenijczyków
byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy białymi
doktorami...
A wszystko rozpoczęło się 4 października
2014 roku, kiedy to jako wolontariusze Fundacji
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio po
raz pierwszy postawiliśmy stopę na kenijskim
równiku. Kenia należy do najbardziej zróżnicowanych językowo i kulturalnie krajów Afryki. Żyje
tu około 30 grup plemiennych posługujących się
innymi językami, przy czym u niektórych plemion występują różnice dialektowe, stąd mówi
się o istnieniu około 44 języków. Co prawda językami urzędowymi są: angielski i suahili,
jednak wystarczy wyjechać poza tereny
dużych miast, a szybko okaże się, że
jedyną formą porozumiewania się z miejscową ludnością są gesty i mowa ciała.
Misja Sióstr Św. Rodziny znajduje się
około 5h drogi od stolicy kraju Nairobi.
Przyklejamy nosy do szyb i pochłaniamy
każdy obraz z osobna. Droga wije się
wśród pagórków porośniętych kawą,
herbatą i bananowcami. Soczysta zieleń
pięknie odbija czerwień laterytowej ziemi,
a pobocze razi przeróżnymi kolorami
szkolnych mundurków. (Od roku 2002,
kiedy to rząd wprowadził darmową podstawową edukację widok dzieci, zmierzających – często kilometrami – ze szkoły
do domu jest codziennością.) Kolorowe
dzieci mieszają się z jeszcze bardziej
z barwnymi straganami z papajami, awokado i niezliczona ilością bananów. Kithatu, wioska w której mieszkamy znajduje
się nieopodal najwyższego szczytu KeniiMount Kenia 5199 m n.p.m. Mieszkańcy
wioski trudnią się głównie rolnictwem
i uprawą bydła. Mieszkaliśmy u Sióstr
Misjonarek Św. Rodziny, których matką
przełożoną jest Polka- Siostra Dariana
Jasińska. Niesamowita misjonarka, która
wcześniej pracowała w Zambii a obecnie kieruje
misją w Kithatu. Siostra Dariana z wykształcenia jest pielęgniarką, jednak na miejscu zajmuje
się dosłownie wszystkim. Siostry prowadzą
żłobek, przedszkole oraz szkołę podstawową.
Pracę z dziećmi zaczynały we własnej kuchni,
gotując na ognisku w jednym garnku, obecnie
pod ich opieką pozostaje blisko 315 dzieci.
Zewsząd na misji roznosi się radosny śmiech
szczęśliwych dzieci. Siostry stworzyły dla nich
prawdziwy azyl, w którym choć na parę godzin
mogą cieszyć się prawdziwym dzieciństwem.
Opuszczając mury misji wracają do smutnej
rzeczywistości obarczonej odpowiedzialnością
i często zbyt szybkim dojrzewaniem. Poza tym
na misji znajduje się przychodnia zdrowia- miejsce w którym spędzaliśmy najwięcej czasu.
Pracowaliśmy w zespole 7 osobowym w skład
którego wchodzą dwie Siostry zakonne, będące
pielęgniarkami- S. Irine oraz S. Leah, miejscowa
pielęgniarka Ester, rejestratorka medyczna
Rebeka, laborant Madhado oraz my Artur ratownik medyczny, pielęgniarz oraz Ja Ewelina

położna. Pewnie wielu z Was zapyta: a gdzie
lekarz? Jak w licznych miejscach w Afryce,
tak też i w Kenii obserwuje się niedobór kadr
medycznych. Dlatego, pracujące w przychodni Siostry pełnią funkcję lekarza pierwszego
kontaktu, pediatry, ginekologa oraz chirurga.
Przeprowadzają wywiad z pacjentem, kierują
na badania, wykonują przeróżne interwencje
medyczne oraz przepisują leki. Pracowaliśmy
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00,
w soboty od 8:00 do 13:00. Nasi pacjenci cierpieli zwykle z powodu malarii, ameby, tyfusu
plamistego, licznych parazytoz przewodu pokarmowego,gruźlicy, pcheł pustynnych wywiercających dziury w stopach, infekcji uszu oraz
trudno gojących się w afrykańskich warunkach
ran. Niestety, wielu pacjentów nie zna języka suahilli, dlatego też zmuszeni byliśmy zaznajomić

się z językiem lokalnym. Używają tutaj języka
Kimeru, który jest charakterystyczny dla mieszkańców okolicznych wiosek. Głównym wrogiem
z którym prowadziliśmy regularną wojnę był
krwiożerczy zarodziec malarii- plasmodium
falciparum. W porze deszczowej okres wylęgania komara ulega przyspieszeniu przez co
liczba zarażonych komarów jest zatrważająca.
Codziennie do przychodni trafiało kilkunastu
pacjentów z wysoką parazytemią. W przypadku nieskomplikowanej malarii zazwyczaj
wysyłaliśmy pacjentów do domu z moskitierą,
zapleczem leków antymalarycznych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Zdarzało się
jednak tak, że gorączka szczególnie u dzieci
była zbyt wysoka i trudna do zbicia. Wtedy
nasza mała przychodnia zmieniała się w mały
szpital a pacjenci leżeli wszędzie tam gdzie
tylko znajdowaliśmy dla nich miejsce. Parę razy
zorganizowaliśmy również akcję wyjazdowe do
tych pacjentów, którzy z jakiś powodów nie byli
w stanie do nas dotrzeć. Jedna z nich odbyła się
w ramach programu „Kick Polio Out of Africa”.

W Afryce wciąż spotyka się dzieci cierpiące na
ostre nagminne porażenie dziecięce wywołane
przez wirusa polio, postanowiono wprowadzić
program eradykacji tego wirusa. Założenia
WHO, UNICEFU, UE oraz Kenijskiego czerwonego krzyża są takie, iż w 2018 problem wirusa
polio nie będzie już dotyczył Kenii. Innym razem
na miejsce pracy zaadaptowaliśmy pobliski kościół, w którym to zbudowaliśmy prowizoryczną
klinikę. W Polsce urząd BHP, oraz sanepid nie
wydałby pozwolenia na działalność medyczną
w takim miejscu. Ale tu nic nie jest takie jak
w Polsce czy w Europie. Więc aby cokolwiek
zrozumieć, trzeba zmienić sposób myślenia.
Wyłączyć europejskie pojmowanie świata.
W takich sytuacjach medycyna staje się instynktowna, musisz polegać wyłącznie na własnych
zmysłach i połączyć wszystko w jedną spójną
całość. W każdy poniedziałek, środę oraz
piątek przyjmowaliśmy matki z dziećmi
na wizyty patronażowe i szczepienia.
Zazwyczaj staramy się działać według
wcześniej zaplanowanych schematów
jednak zdarzało się również tak, że sytuacja w naszej przychodni zmienia się
w przeciągu sekundy, dlatego musimy
być przygotowani na wszystko. Jednym
z naszych działań priorytetowych była
pomoc Siostrom w otwarciu porodówki.
Wiele kobiet w wiosce wciąż rodzi we
własnych domach, nic w tym dziwnego,
z tym, że niestety nie przestrzegają
podstawowych zasad higienicznych,
często doprowadzając do ciężkich infekcji u nowo narodzonych dzieci. Prace
na oddziale porodowym zakońćzyliśmy
w grudniu, chwilę poźniej udało nam
się zakupić również niezbędny sprzęt.
Aktualnie pozostało nam tylko pozamykać parę spraw formalnych w tym jedną
z najważniejszych- uzyskać dofinansowanie dla wszystkich rodzących kobiet,
by te nie musiały płacić za coś, co im się
zwyczajnie należy. Podcasz naszego
pobytu w przychodni urodziła się 6
maluchów. Ze względu na brak nadzoru
medycznego nad kobietami ciężarnymi,
każdy poród okazuje się być wielkim znakiem
zapytania. Kobiety badamy przy pomocą dłoni,
wsłuchując się w ich ciała. Przbieg porodu
w warunkach afrykańskich różni się diametralnie od tych, które mieliśmy okazję obsrewować
na studiach. Nasze pacjentki praktycznie aż do
ostatniej chwili spacerują pomiędzy bananami
lub zwyczajnie pracują sprzedając owoce. Przychodzą często w ostatniej chwili, nie dając po
sobie poznać krzty bólu. Niestety, wielokrotnie
byliśmy świadkami porodów skomplikowanych
oraz śmierci matki po porodzie. Z dnia na dzień
do naszej przychodni zaglądało coraz więcej
pacjentów. Przychodzili by uścisnąć nam dłoń
czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów. Każdego dnia staraliśmy się odpowiadać na wszystkie
ich potrzeby, a Ci odwdzięczali się szerokim
uśmiechem i radością w oczach. Wielokrotnie
po udanym leczeniu otrzymywaliśmy siatki
przepełnione mango, papajami a raz nawet
żywą kurę!
Ze względu na szalenie uciekający czas
oraz surowe zasady emigracyjne, po sześciu
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miesiącach zmuszeni byliśmy opuścić nasze
miejsce pracy. W związku z tym udaliśmy się do
pobliskiej Zambii, gdzie Siostry Misjonarki Św.
Rodziny prowadzą hospicjum. Miejsce to jest
o tyle wyjątkowe, że w jednym miejscu łączy
życie i śmierć. W Cheschire Homes mieszkają
chłopcy ulicy oraz cierpiący z powodu nowotrorów, HIV, osamotnienia, niepełnosprawni
staruszkowie. Kiedy dotarliśmy na miejsce,
okazało się, iż na miejscu nie pracuje żaden
medyk a pacjenci przyjmują tony leków! Zatem przez dwa miesiące pełniliśmy opiekę
medyczną nad mieszkańcami domu ale
również wykonywaliśmy wszystko co tylko
było potrzebne. W miejscu w którym spodziewaliśmy się bólu, łez i nieustannego cierpienia,
odnaleźliśmy młodość, spontaniczność, siłę
ducha i prawdziwą miłość. W dzień naszego
wyjazdu byliśmy świadkami ślubu dwóch naszych podopiecznych Ba Shaibu oraz Ba Lilian.
Wspomnianą dwójkę łączy nie tylko prawdziwe
uczucie ale również to, że razem umierają na
nowotwory złośliwe. Jak widać na miłość nigdy
nie jest za późno!
Afryka uzależnia...i to tak mocno, że w połowie września dzięki Fundacji Redemptoris Missio oraz konkursowi Wolontariat Polska Pomoc
2015 wyjeżdżam po raz trzeci na afrykańską
ziemię. Tym razem kontynuujemy działania
związane z otwarciem porodówki w małej
wiosce w Kenii. W tym miejscu chcielibyśmy
podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mieliśmy szansę pomagać
przez blisko 9 miesięcy na równiku! Wszystkim
tym, którzy pomogli i również stali przez to
misjonarzami bardzo dziękujemy w imieniu naszych pacjentów! Szczególne podziękowania
kierujemy również dla tych wszystkich, którzy
biorą udział w akcji „Opatrunek na ratunek”.
Mieliśmy to szczęście, że trafiło do nas 6 paczek pełnych bandaży i opasek elastycznych.
Tutejsze materiały opatrunkowe nie sprawdzają
się w gorącym, suchym klimacie, powodując
więcej odparzeń i szkód. Bardzo dziękujemy
za podarowane bandaże, które poprawiają
jakość życia naszych pacjentów! Jak Państwo
widzą praca w kenijskim buszu czasem staje się
wyzwaniem. By wyjść im naprzeciw planujemy
zakupienie przenośnego aparatu Ultrasonograficznego, który pozwoli nam na dokładną
diagnostykę kobiet ciężarnych oraz znacznie
podniesie jakość podarowywanej przez nas
opieki okołoporodowej. Jeśli chcieliby Państwo
włączyć się w to dzieło wpłaty można kierować
na konto Fundacji, koniecznie z dopiskiem
„Położna w Afryce”

KASPROWY WIERCH ZDOBYTY !!
LATO KTPS 2015

Po raz 22-gi Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej zorganizowało letni
wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W
terminie od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2015
r. 49-cio osobowa grupa wypoczywała w
Białym Dunajcu k / Zakopanego.
Pod opieką przewodnika i wychowawców koloniści podążali śladami słynnego
kórniczanina –Władysława hr. Zamoyskiego. Zakopane, Dolina Kościeliska z Jaskinią
Mroźną, Dolina Strążyska ze szczytem
Sarnia Skałka, Kasprowy Wierch, Beskid,
Liliowe, a także Sokolica i spływ Dunajcem,
to tylko niektóre miejsca w przeuroczych
Tatrach i Pieninach, do których dotarli mali
kórniczanie. Swoją wytrwałością i pasją
zachwycili przewodnika tatrzańskiego p.
Marka Marca, który w swoim życiu oprowadzał po górach tysiące turystów. W naszej
wędrówce po Tatrach i Podhalu odwiedziliśmy także miejsca kultu Maryjnego
(kościoły na,Krzeptówkach i Bachledówce).
Miasto Zakopane z górującym nad nim
szczytem Giewontu okazało się ciekawym
i pełnym życia miejscem. Znana w całej
Polsce ulica - Krupówki należy do „pięciu
najsłynniejszych ulic w Polsce”. To właśnie
na niej znajduje się pomnik upamiętniający
Władysława hr. Zamoyskiego. Ale nie tylko
samymi górskimi wycieczkami żyli mali
kórniczanie – na kolonii był czas także na
rozrywkę. Dzień rozpoczynała poranna
gimnastyka, odbyło się mnóstwo różnych
konkursów oraz tańce na dyskotekach,
które wypełniały nam ciepłe letnie wieczory.
Atrakcją niebywałą była kąpiel w basenach
wód termalnych w Szaflarach. Pełne emocji
było także dopingowanie kolarzy na trasie
wyścigu Tour do Pologne. W pamięci kolonistów pozostanie smak najlepszych lodów
na świecie z Nowego Targu. Rejs statkiem
po Zalewie Czorsztyńskim, urokliwe zamki
w Niedzicy i Czorsztynie to widoki, które już

na zawsze pozostaną we wspomnieniach
kolonistów. Mnóstwo radości dostarczyły
wszystkim prezentacje kolonijne, a „dzień
grecki” oprócz efektownych strojów, świetnej zabawy poszerzył wiedzę kolonistów
na temat historii, kultury i zwyczajów
tego państwa. Warto dodać, że w czasie
kolonii realizowano także Program „Przyjaciel Tatrzańskiego Parku Narodowego”.
A wszystkie atrakcje zanotowane zostały
w „Pamiętniku kolonijnym”, który zapewne
był bardzo pomocny w czasie opowiadania
rodzicom i najbliższym o tym, co działo się
przez te niezapomniane dwa tygodnie.
Na zakończenie pobytu wszyscy koloniści otrzymali certyfikaty „Zdobywcy górskich
szczytów”, dyplomy oraz drobne nagrody.
Po wielogodzinnej podróży nasz autobus dotarł do Kórnika, a tam na swoje
pociechy czekali już stęsknieni rodzice.
W imieniu wszystkich uczestników kolonii pragnę serdecznie podziękować kadrze
– kierownikowi p.Irenie Żyto, wychowawcom: pp. Alicji Bilewskiej, Paulinie Węglarz,
Joannie Żyto i Łukaszowi Brylewskiemu za
opiekę nad dziećmi oraz realizację ciekawego i pełnego przygód programu kolonii.
Dziękuję kierowcy autokaru KPA KOMBUS
p. Michałowi Gadomskiemu za życzliwość
i bezpieczną jazdę. Słowa podziękowania
kieruję do współfinansujących naszą „Akcję
Lato 2015” a są nimi: Urząd Miejski w Kórniku, TFP Dziećmierowo, Fundacja Zakłady
Kórnickie oraz podatnicy 1% podatku i
niektórzy rodzice.
Dziękuję rodzicom – za zaufanie i powierzenie nam swoich pociech.

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

POD NASZYM PATRONATEM
18

Medycy na czarnym lądzie

Krystyna Janicka
przewodnicząca Zarządu
Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej

Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio
ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań
Nr konta:
09 1090 2255 0000 0005 8000 0192
Bardzo dziękujemy za otwarte serca!
Przesyłają
Ewelina Walkowiak
i Artur Chmielewski
Zapraszamy na nasz misyjny fanpage: https://www.facebook.com/Medycy.
Na.Czarnym.Ladzie

4 września 2015 r.
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Próby Stowarzyszenia
Teatralnego Legion

Co nowego u nas? Ano, znowu spotykamy się w piątki o 15:30 w naszym pięknie
położonym Domu Kultury przy ul. Prowent 6.
Co robimy? Gramy we wszystko, gdzie trzeba
używać szarych komórek mózgowych i rozwijać umiejętność logicznego rozumowania.
A czymże jest logika? To nauka o myśleniu
zajmująca się ogólnymi zasadami poprawnych
wnioskowań i regułami rządzącymi prawidłowym rozumowaniem. Termin logika pochodzi
od greckiego słowa logikos, które oznacza:
zgodny z rozumowaniem. Pierwszym filozofem, który wytyczył podstawowe prawa
myślenia logicznego, skonstruował zasady
prawidłowego wyprowadzania wniosków z
przesłanek i wykazał typowe błędy argumentacji był największy myśliciel starożytności –
Arystoteles. Za nim, gdzieś około III w. p.n.e.
pojawili się stoicy (założyciel Zenon z Kition,
potem Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz i inni).
Pełny rozkwit logiki nastąpił w erze nowożytnej
(G. W. Leibniz, B. Russel).
To chyba raczej niepoważne, aby w sumie
jakieś niezbyt poważne kółko, zajmowało się
aż tak poważnymi sprawami. A jednak. Może
na początek kilka bardzo prostych zagadek
logicznych, które adresuję do każdego czytelnika:
1) Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ciemnym pokoju, gdzie znajdują się tylko czarne i
niebieskie skarpetki. Innych nie ma, ale jest
ich dowolna ilość. Problem polega na tym, że
trzeba dobrać 1 parę, ale jest tak ciemno, że
nic nie widać. Jaką najmniejszą ilość skarpetek
musimy zabrać ze sobą, abyśmy nie musieli
się wracać?
2) Znaleźliśmy się na wyspie, z której
drogę ucieczki (ze względu na rafy koralowe,
wiry i mielizny) zna tylko dwoje bliźniaków.
Są podobni do siebie jak dwie krople wody i
ubierają się tak samo. Jeden z nich zawsze

mówi prawdę, drugi zawsze kłamie. Jak się
stąd wydostać, skoro aby poznać kto mówi
prawdę, możemy jednemu z nich zadać tylko
jedno pytanie. Na przykład jakie?
3) Masz 6 pięknych jabłek w koszyku i 6
przyjaciół. Chcesz dać każdemu z nich po
jednym, całym jabłku, ale jedno z nich musi
pozostać w koszyku. Jak to zrobisz?
No dobra, to była tylko zabawa na początek Teraz coś trudniejszego.
4) Pewien informatyk wskazał komputerowi 2 zegarki. Jeden z nich spieszył 1 sekundę
na dobę, a drugi w ogóle nie chodził. Komputer
dostał pytanie, który z nich ma większą wartość
praktyczną? Odpowiedź brzmiała – „zepsuty,
bo pokazuje właściwą godzinę 2 razy na dobę,
a spieszący tylko raz na ponad 118 lat!” Kto
ma tu rację? Maszyna czy zdrowy rozsądek?
5) Artur mówi, że Bartosz kłamie. Bartosz
z kolei twierdzi, że prawdy nie mówi Czesław.
Na koniec Czesław utrzymuje, że mylą się
zarówno Artur jak i Bartosz. Kto zatem mówi
prawdę, a kto kłamie?
6) Rzęsa porasta cały staw w ciągu miesiąca (30 dni). W ciągu ilu dni rzęsa porośnie
połowę stawu skoro wiadomo, że z każdym
dniem podwaja zajmowaną przez siebie
powierzchnię?
Na koniec pytania, na które właściwie nie
ma odpowiedzi. Głowiło się nad nią nie jedno
pokolenie zjadaczy łamigłówek. Okazało się,
że … no właśnie. Co tu nie gra?
7) Wielki sofista Protogoras przyrzekł
swemu uczniowi Euatlosowi, że ten zapłaci
mu za lekcję retoryki, kiedy ów wygra pierwszą
rozprawę sądową. Umowę podpisano, jednak
po latach okazało się, że Euatles nie uprawia
zawodu prawnika i ani myśli o zapłacie. Protogoras podał rzecz do sądu twierdząc: jeśli
ja wygram sprawę, to oczywiście pieniądze
otrzymam, ale nawet jeśli przegram, to musi
mi je zapłacić Euatles, bo będzie to jego
pierwszy wygrany proces. Uczeń okazał się
godny mistrza i argumentował odwrotnie:
jeśli wygram, to zgodnie z wyrokiem nikomu
nic nie płacę, jeśli zaś przegram, to wg naszej

umowy też nie jestem Ci dłużny, bo przecież
procesu nie wygrałem. Kto komu więc jest
winien pieniądze?
8) Pewnego razu słynny poeta i myśliciel
Epimenides tak oto publicznie stwierdził na
placu w Atenach: „Słuchajcie ludzie zacni
słów moich. Oto powiadam Wam, że wszyscy Kreteńczycy są kłamcami”. Może i takie
oświadczenie przeszłoby bez echa, gdyby nie
fakt, że sam Epimenides był z Krety. Nie mógł
zatem mówić prawdy, bo jak wszyscy to wszyscy, a gdyby zaś kłamał, pozostali Kreteńczycy
powinni być prawdomówni. Gdzie tu prawda,
a gdzie fałsz?
9)
Przez pewną posiadłość przepływa rzeka, a na niej stoi most. U jego wylotu
znajduje się szubienica i dom trybunalski,
gdzie osadzeni są czterej sędziowie. Pilnują
oni przestrzegania prawa, które głosi: „Kto
przechodzi przez most od brzegu do brzegu,
winien pierwej zeznać pod przysięgą, skąd i
dokąd idzie. Jeśli powie prawdę, niechaj go
przepuszczą wolno, ale jeżeli skłamie, niech
będzie obwieszony na tej szubienicy, bez
odpuszczenia winy”. Prawo to funkcjonowało
aż do czasu, gdy zjawił się pewien cudzoziemiec, który zaprzysiągł, że idzie tylko po to,
aby zostać powieszony na szubienicy, która
tam stała. Sędziowie mieli nie lada orzech
do zgryzienia: jeśliby go powiesili, okazałoby
się, że przysięgał prawdziwie, a zatem winien
według prawa być uwolniony; jeżeli jednak
życia nie postrada, popełnił kłamstwo, a przeto
należało go powiesić. A Waszą decyzją, drodzy
czytelnicy… ?
Drodzy czytelnicy. Nie podam Wam odpowiedzi. Jeśli chcecie je usłyszeć powiem
je Wam osobiście w KOKu na naszych
piątkowych zajęciach (15:30). Może Wy, a
może Wasze dzieci zostaniecie tu na chwilę,
aby popróbować gier logicznych, gdzie każdy
ruch to jakby kolejna zagadka. Nie musicie
mieć głowy jak początkujący Einstein. Aby
rozwiązywać zagadnienia logiczne, trzeba
tylko chcieć trochę pomyśleć.
Zygmunt Szram

KGL

KLUB
GIER LOGICZNYCH

So
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Godz. 17:00 ÷ 19:00: Warsztaty
Godz. 19:00: Klub Dobrego
Godz. 15:30 ÷ 17:30: Klub miłośników gier
tkaniny artystycznej (kilim, gobelin,
Filmu (dwa razy w miesiącu)
logicznych Zygmunt Szram; tel.693 525 113 kobierzec) Karolina Janikowska; tel.690 571
Sławomir Animucki; tel.515 229 660
363
Balet z elementami tańca nowoczesnego
Godz. 11:00 ÷ 14:00:Warsztaty
-Agnieszka Pieczyńska
  Koncerty, imprezy otwartefotograficzne-w plenerze; Elizeusz Cieślik;
504 464 515 Zajęcia od 3 października
okazjonalnie
tel.601 585 180
2015
ek

te
k
C

zw

ar

a
od
Śr

Pi
ąt

Godz. 16:00 ÷ 17:30: Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Kórnickiej-grupa
początkująca, Krystyna Polachowska;
tel.722 005 353
Godz. 15:00 ÷ 19:00: Nauka gry na gitarze Paweł Głowacki

tel. 665 331 165

Godz. 17:00 ÷ 18:45: Warsztaty ceramiczne
dla młodzieży i dorosłych; Piotr Mastalerz;
tel.503 016 249

Po

Sołectwo Borówiec Nowy
9 września 2015 r. - godz. 18:30
ul. Szkolna 2, Borówiec

Godz. 17:00 ÷ 19:00 Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Kórnickiej, Krystyna Polachowska;
tel.722 005 353

Sołectwo Borówiec
8 września 2015 r. - godz. 18:30
ul. Szkolna 2, Borówiec

re
k

podczas zebrań:

to

Borówiec i Borówiec Nowy

k

Uwaga wybory
w sołectwach

ał
e

Wszelkie informacje dotyczące warsztatów, koncertów, spotkań w Bibliotece
Publicznej w Kórniku i Filii w Bninie znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej:
www.biblioteka.kornik.pl w zakładce
„Aktualności” i „Kalendarium wydarzeń”
lub pod numerem telefonu (61) 8170-021.

zi

8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
11.00 - 19.00
11.00 - 19.00
8.00 - 15.00
9.00 - 13.00

Godz. 18:15 ÷ 19:15: Hip Hop Grupa
młodzieżowa średniozaawansowana
(zapisy trwają) Zajęcia od 6 października
2014 r. Damian Wasiuta tel.696 835 205.
Zajęcia od 5 października 2015

BNIN
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
4 sobota miesiąca

	 	
11.00 - 19.00
11.00 - 19.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
11.00 - 19.00
9.00 - 13.00

ni
ed

KÓRNIK	 	
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
1, 2, 3 sobota

Godz. 17:00 ÷ 18:00: Dziecięca grupa Latin/
Hip Hop (dołącz do nas - zapisy trwają)
(6-10 lat) Zajęcia od 6 października 2014 r.
Damian Wasiuta tel.696 835 205.
Zajęcia od 5 października 2015

Informujemy, że od 1 września do 31
maja zmianie ulegają godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Kórniku i Filii w Bninie.
Serdecznie zapraszamy.

Godz. 18:30 ÷19:00:Warsztaty
fotograficzne-dla dorosłych;
Elizeusz Cieślik; tel.601 585 180

Godz. 17:00 ÷18:30: Warsztaty
fotograficzne-dla dzieci; Elizeusz
Cieślik; tel.601 585 180

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI

Godz. 17:30: Chór Kórnickiego
Towarzystwa Śpiewaczego
Castellum Cantas

Istnieje możliwość
odbioru dziecka
z autobusu szkolnego.
Zajęcia są bezpłatne
dla wszystkich dzieci od 1 do 6 klasy.
Zapisy i informacje pod numerem telefonu 511 943 572

Godz. 16:30 ÷ 17:30: Zajęcia
plastyczne Grupa 6-11 lat; Sylwia
Grabarczyk; tel. 889 829 732

Godz. 19:30: Chór Kórnickiego
Towarzystwa Śpiewaczego
Castellum Cantas

ŚWIETLICA w Robakowie
budynek koło Gimnazjum
jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:45 do 16:45.

Godz. 17:30 ÷ 19:00: Zajęcia
plastyczne Grupa 12-16 lat;
Sylwia Grabarczyk; tel. 889 829
732

Rozkład zajęć w KOK 2015/2016

W

INFORMACJE

UWAGA

nr 15/2015
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... czyli kącik kulinarny

Przypominamy o turniejach sportowych organizowanych z okazji 70-lecia
LO – ZS Kórnik.
W imprezach mogą uczestniczyć dorośli
absolwenci szkoły oraz rodzice absolwentów.
Zgłoszenia 6-osobowych drużyn z podaniem nazwiska i imienia, do turniejów siatkówki kobiet i mężczyzn należy przesyłać
do końca sierpnia 2015 drogą elektroniczną
rauk5@interia.pl , a do turnieju szachowego
do p. Ryszarda Bartkowiaka – „Wieża Kórnicka” (kontakt@osir-kornik.pl).
Termin 18.09. 2015 w hali OAZA i OSIRBłonie godz. 16,30.
Turnieje sportowe tuż, tuż. Napływają
imienne zgłoszenia zespołów. Prosimy o
podawanie nazw drużyn. Jeśli nie masz
zespołu do siatkówki a chciałbyś uczcić
jubileusz na sportowo to zgłoś się indywidualnie. Może stworzymy kolejny zespół.
Szachistów zachęcamy do szybkiego
zgłaszania się do p. Bartkowiaka. Przyjdź,
zapisz się , nie zwlekaj. Jest to potrzebne ze
względu na organizację imprez. „Nie ważne
czy wygramy, czy przegramy” ważne, że się
rozruszamy, spotkamy i powspominamy
dawne czasy.
ARA

Racuchy drożdżowe
z jagodami
Wakacje kończą się, a wraz z nimi lato,
które co roku jest zbyt krótkie, żeby się nim
nacieszyć. Jeśli chcecie zatrzymać odrobinę lata na dłużej, koniecznie zapamiętajcie
ten przepis na drożdżowe racuchy. Racuchy fantastycznie smakują z jagodami (i takie przyrządziłam tym razem), ale równie
pyszne będą z jabłkami czy śliwkami. Po
upieczeniu warto odsączyć je z nadmiaru
tłuszczu na papierowym ręczniku i podać
obficie oprószone cukrem pudrem z odrobina kwaśnej śmietany. Mam nadzieję, że
będą Wam smakowały:- )
Składniki:
2 szklanki mąki pszennej
1 ⅓ szklanki letniej wody
1 jajko
20 g świeżych drożdży
3 łyżki cukru
szczypta soli
1 szklanka jagód
Dodatkowo:
olej do smażenia
Mąkę wymieszać z solą i przesiać do
miski. Letnią wodę wymieszać dokładnie
z cukrem i pokruszonymi drożdżami.
Masę dolać do mąki, dodać jajko i całość
połączyć. Ciasto przykryć lnianą ściereczką
i odstawić na około 30 minut do wyrośnięcia. Na gotowe ciasto wysypać jagody
i delikatnie wymieszać.
Na rozgrzaną patelnię wykładać łyżką
ciasto, smażyć aż się ładnie zarumieni
i przełożyć na drugą stronę. Racuchy wyłożyć na papierowy ręcznik aby odsączyć
z tłuszczu.
Podawać gorące posypane cukrem
pudrem z dodatkiem kwaśnej śmietany.
Smacznego

Iza Jokiel

Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.blogspot.com gdzie znajdziecie
wiele ciekawych i prostych przepisów na
smaczne dania.
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Nowe przedszkole
1 września w Borowcu przy ul. Nad Potokiem zostało otwarte przedszkole i żłobek
Tajemnicza Wyspa o profilu sportowym.
Placówka mieści się w nowo wybudowanym, nowoczesnym budynku z własną salą
gimnastyczną, posiadająca przestronne, estetyczne i jasne sale zabaw, każda z węzłem
sanitarnym.
Przedszkole i żłobek zapewnia dzieciom zdrowe posiłki z własnej kuchni. Oferuje liczne
imprezy i wycieczki, interesujące, różnorodne zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra, otwarta na potrzeby dziecka, stosuje nowoczesne
metody i sprawdzone formy pracy. Placówka Tajemnicza Wyspa o tym samym profilu
prowadzona w Luboniu od 2008 roku. Więcej informacji pod nr telefonu 604-780-700 oraz
na stronie internetowej www.tajemniczawyspa.com.pl
Tajemnicza Wyspa

nr 15/2015

SZKOLNI
SPORTOWCY
NA START!!!
Rozpoczyna się sportowy rok szkolny
2015/2016. Szkoły, nauczyciele wf. zgłaszają swój udział w całorocznej rywalizacji
w różnych dyscyplinach sportowych. Każdy
uczeń może znaleźć dyscyplinę dla siebie.
Udział szkół w rywalizacji na „ Najbardziej
usportowioną szkołę” w gminie Kórnik o
puchar Burmistrza jest dobrowolny. Każda
rywalizacja zarówno w gminie jak i powiecie
jest punktowana. Podsumowanie odbywa się na zakończenie roku szkolnego.
Zgłoszenia do udziału w poszczególnych
dyscyplinach należy przesłać do 4 września
2015. Już we wrześniu ruszają zawody. Po
tym terminie zostanie ustalony kalendarz
imprez , dostosowany do imprez powiatowych i wojewódzkich organizowanych przez
Powiatowy i Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy.
W tym roku szkolnym rywalizować
będzie 5 szkół podstawowych ( przybyła
szkoła z Kamionek) i 2 gimnazja.
Życzę, by ruch, rywalizacja była zgodna
z zasadami fair play, scalała uczniów i
nauczycieli ze wszystkich naszych szkół.
Gminny Organizator
Sportu Szkolnego
Anna Rauk

KPA „KOMBUS” SP. Z O.O.
62-035 Kórnik, Czołowo, ul. Kórnicka1
ZATRUDNI PRACOWNIKA
NA STANOWISKU
KIEROWCA AUTOBUSU
WYMAGANIA:
- Prawo jazdy kategorii D
- ukończony kurs do przewozu osób
- znajomość i respektowanie przepisów
prawa dorogowego
- dbałość o powierzony sprzęt
- niekaralność
OFERUJEMY:
- atrakcyjne warunki wynagradzania
- umowę o pracę
- praca w dynamicznie rozwijającej się
firmie
- szkolenia

SPORT / OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA / KULINARIA

Jubileusz
na sportowo

Gdy w Brzuchu
Burczy

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres mailowy info@kombus.
pl, lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035
Kórnik, Czołowo, Kórnicka 1, z dopiskiem
„KIEROWCA”.
Dodatkowo informacji telefonicznej udziela Dział Kadr pod numerem 539 965 946.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2014 r. pozycja 1182, 1662 ).
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Panowie
Przed rozpoczęciem meczu Kotwica
Kórnik odebrała dwa puchary. Puchar za
zajęcie I-ego miejsca w poprzednim sezonie oraz puchar Fair-Play przyznawany
przez kolegium sędziowskie. Początek
spotkania to pokaz sił Gości. Nie schodząc
z połowy Kotwicy prowadzili grę i stwarzali
niebezpieczne okazję do zdobycia bramki.
Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź
Kórniczan bowiem w 14 minucie przeprowadzili książkowo kontratak, a akcję wykończył Mateusz Korcz! Druga połowa zaczęła
się nieciekawie dla Gospodarzy. Najpierw
żółtą kartką ukarany został Dariusza Chandze. Chwilę później kontuzji stawu skokowego dostał Patryk Kuberacki. Na domiar
złego w 52min sędzia dyktuje rzut karny dla
Gości. I w tym momencie fatum przeszło
na stronę Gości. Nie dość, że zawodnik
Tarnovi przestrzelił jedenastkę wysoko nad
poprzeczką to jeszcze w 65min z boiska po
czerwonej kartce wyrzucony został Arkadiusz Trzciński. Czas gonił przyjezdnych,
którzy dwoili się żeby zdobyć bramkę a Kotwica chciała jeszcze podnieść wynik i tak

od 70 minuty oba zespoły stwarzały sobie
świetne sytuacje. W przedostatniej minucie
spotkania drużyna z Tarnovi musiała przyjąć kolejny cios. Czerwoną kartkę za faul w
polu karnym na Patryku Zielińskim dostał
Krystian Mańczak. Sędzia podyktował po
raz drugi w tym meczu rzut karny, który tym
razem był trafiony! Mieszko Pytlak został
zdobywcą bramki ustalającą wynik na 2:0!
„To był szalony mecz! Nie ma co ukrywać, że my jak i goście mieliśmy dużo
szczęścia ale jak to mówią szczęście
sprzyja lepszym Nasz cel to tylko i aż utrzymanie się w tej lidze. Każdy nasz mecz to
mecz o życie więc niech ta passa trwa jak
najdłużej”.- powiedział Trener KSS Kotwicy
Kórnik Tomasz Dłużyk.
Niestety 30 sierpnia Seniorzy przegrali
na wyjeździe z Huraganem Pobiedziska
3:1. Honorową bramkę dla Kórnika strzelił
Bartosz Bartkowiak. Po czterech kolejkach
Kotwica Kórnik po trzech zwycięstwach i
jednej porażce zajmuje trzecie miejsce w
tabeli IV ligi północnej.
Panie
Pierwsza połowa należała do przyjezdnych. Bydgoszczanki miały wiele sytuacji
do strzelenia bramki ale wszystko trafiało
obok słupków. O pierwszej części spotkania
dziewczyny jak najszybciej zapomniały i w
drugiej połowie pokazały na co je stać. W 47
min idealne podanie Kaczmarczyk wykorzystuje nasz Ewa Weber. Zapanował większy

spokój po stronie Kotwiczanek i większe
panowanie nad piłką. Do 90 minuty mecz
stał się wyrównany ale kiedy Cerajewska
podniosła wynik na 2:0 czujność zespołu
została uśpiona i rywalki strzeliły kontaktowego gola. Na szczęście na odrabianie
strat było już za późno bo za chwilę sędzina
zakończyła spotkanie.
Trzeba dodać, iż w bramce Kotwicy stanęła w tym spotkaniu Aleksandra Godlewska z zespołu Młodziczek, która zastąpiła
kontuzjowaną Blige zjawiskowo.
Seniorki podobnie jak ich koledzy 30
sierpnia rozegrały mecz na wyjeździe.
Zagrały w Grodzisku Wlkp. Gdzie niestety
uległy 0:4. Nie można było wypatrzeć
zespołu, który jeszcze tydzień temu ograł
Bydgoszcz.
W pierwszy weekend września zespół
męski i żeński kolejkę rozegra u siebie.
Seniorzy:
Kotwica Kórnik – Zjednoczeni Trzemeszno 05.09.2015 godz.16:00
Seniorki:
Kotwica Kórnik – Błękitni Stargard
Szczeciński 06.09.2015 godz. 14:00
Po niedzielnym meczu Seniorek zapraszamy wszystkich na Wielkie Grillowanie
pod Zamkiem.
Ola Chojnacka

Pływacy
UKS Jedynki Kórnik
na fali

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

Ligowe
poczynania
Kotwicy

Zawodnicy sekcji pływackiej UKS Jedynka Kórnik zbliżają się do końca trzeciego w historii klubu sezonu. Uczestniczyli w tym czasie w całym szeregu imprez pływackich. W
Śremie startowali w cyklu 6 zawodów Grand Prix Śremu.
W generalnej klasyfikacji w kategorii dziewcząt – 11-letnich
zwyciężyła Aleksandra Syk, a Nadia Misiak zajęła piąte
miejsce. W grupie chłopców 11-letnich drugie miejsce zajął
Jacek Suszka, a w kategorii 12 latków czwarte miejsce zajął
Mateusz Rotter.
To jednak nie jedyne sukcesy liczącej blisko 20 zawodników, kadry pływaków naszego klubu. W lutym odbyły się
na Termach Poznańskich indywidualne Zimowe Mistrzostwa
Okręgu Poznańskiego w kategorii seniorów i juniorów. Dwa
medale - srebrny i brązowy - zdobyła Zuzanna Rotter na
dystansach 400 i 800m stylem dowolnym. Miesiąc później
Zuza wystartowała w Gliwicach na mistrzostwach Polski w
kategorii 17-18 lat, uzyskując również bardzo dobre wyniki.
Na 800m stylem dowolnym była 13-ta, a na 400m 23-cia, co
ważne, w każdym z tych startów ustanowiła nowe rekordy
życiowe. W czerwcu, na Letnich Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego Seniorów i Juniorów na basenie 50 metrowym,
zdobyła brązowy medal na dystansie 800 m stylem dowolnym, również ustanawiając swój kolejny rekord życiowy. W
tym samym miesiącu rozpoczęła starty na zawodach z cyklu
Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym na
wodach otwartych oraz w cyklu maratonów pływackich „Puchar 4 jezior 2015”. Pierwszy cykl obejmował osiem startów
po 3000m na różnych jeziorach Wielkopolski. Zuzanna ,
startując w siedmiu z nich, cztery razy uplasowała się na
trzecim miejscu, dwa razy na drugim i raz na czwartym, co
w klasyfikacji generalnej całego Grand Prix, dało jej trzecie
miejsce na podium. W drugim cyklu, w generalnej klasyfikacji
również uplasowała się na trzeciej pozycji.
Czekamy zatem na dalsze pomyślne wieści ze startów
zawodników i zawodniczek z klubu i trzymamy kciuki za jak
najwyższe miejsca na podium.
Marek Piekara

Złoto na Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie Klasycznym

W niedzielę tj. 02.08. 2015r zakończyły się
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie klasycznym. Zawody odbyły się na torze regatowym
Malta w Poznaniu i okazały się one dużym
sukcesem dla Maksymiliana Garstkiewicza
mieszkańca Robakowa, absolwenta Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie. Maksymilian wraz z kolegami wywalczył złoty medal w
konkurencji K-4 2000m. Mistrzowska czwórka
w składzie: Maksymilian Garstkiewicz, Adrian
Jóźwiak, Mateusz Grobelny, Wojtek Bober
reprezentują barwy klubu AZS AWS Poznań.
Do sukcesu poprowadzili ich trenerzy Pani Marzena i Maciej Wyszkowscy, którzy nieustannie
motywowali zwycięzców do systematycznego,
ciężkiego treningu popartego sportowym
trybem życia i świadomością w dążeniu do
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określonego celu. Warto dodać, że najmłodsi
adepci kajakarstwa klubu AZS swoją ogromną
walką wywalczyli I miejsce w klasyfikacji klubowej na 68 startujących klubów. Ciężka praca

treningowa przez cały rok opłacała się twierdzi
Maksymilian patrząc w przyszłoś i stawiając
sobie kolejne cele.
Iwona Garstkiewicz
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* Zatrudnię panią do sklepu spożywczego w robakowie. Tel. 604126690
*Sprzedam tanio oleandry duże, wyrośnięte, kwitnące, różne kolory. Tel. 668 149 609
* Nauka gry na akordeonie. Tel. 666 173 444
* Firma remontowo-budowlana z doświadczeniem. Układam płytki, muruje, maluje, klinkier, pozbruk, instalacje wodkan. Przyzwoite ceny. Tel. 782 513 000
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8190 587
* Zatrudnię kierowcę C+E. Tel. 693 391 438
* Borówiec bliźniak 115m, gotowy do zamieszkania, 265 tys. lub raty po 1500 zł. Tel. 602 214 931
* Sprzedam atrakcyjną działkę przy lesie 2,5 ha z bitą droga dojazdową, sołectwo Radzewo, bliżej Czmonia. Tel. 625 982 670 lub 782 295 096
* Przyjmę do pracy w hurtowni owoców i warzyw. Prawo jazdy kat. B. Tel. 501 250 291
* Sprzedam szkło dekoracyjne, dowozy w atrakcyjnych cenach. Tel. 602 152 923
* Matka z chorym synem potrzebuje pilnie mieszkania na parterze w Kórniku. Pilne! Tel. 503 301 277
* Oddam mieszkanie za odstępne. Cena do negocjacji. Tel. 500 537 656
* Do wynajęcia budynek 360 m2 w centrum Kórnika pod działalność biurowo - usługową. Istnieje możliwość podziału. Tel. 691 793 249
* Do wynajęcia apartament 110 m2 przy głównej ulicy w Kórniku pod działalność biurowo - usługową. Klimatyzacja. Tel. 691 793 249
* Sprzedam lodówkę i pralkę stan bdb, gwarancja rozruchowa - możliwość transportu. Tel.697 203 371
* Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
* Poszukuję osoby do sprzedaży kurczaków z rożna w okolicach Borówiec, Kamionki. Wymagane prawo jazdy kat. B. Umowa cały etat. Od zaraz. Tel. 606 438 003
* Szukam osoby lub firmy, która założy i poprowadzi 5 ha szkółkę drzew ozdobnych. Możliwość zamieszkania Jeziory. Tel. 662 140 386
* Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. Pow. użytkowa 108m², działka 710 m². Tel. 784 659 564 lub 61 8971 251
* Sprzedam podręczniki klasa 5: historia, przyroda, informatyka, muzyka, plastyka religia, stan bardzo dobry. Tel. 518 148 110
* Sprzedam działkę budowlaną w Robakowie 1840 m2 , cena 120 zł/m. Tel. 503 123 118
* Logopeda, terapia wad wymowy, www.logopeda.bo.pl. Tel. 791 937 245
* Udzielę korepetycji z języka angielskiego szkoła podstawowa. Tel. 724 009 743
* Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
* Sprzedam przedwojenną maszynę do pisania m-ki Hermes Paillard. Stan dobry. Tel. 601 685 014
* Salon fryzjerski zatrudni fryzjerkę z doświadczeniem, miejsce pracy: Mosina. Tel. 506 183 551
* Zatrudnię do pracy w stajni i przy gospodarstwie rolnym z możliwością zakwaterowania. Tel. 601 894 001
* Sprzedam komplet 4 szt. opony letnie Dunlop195/55/15 bieżnik 5 mm, rp. 2007. Tel. 506 490 723
* Sprzedam monitor do komputera LCD NEC 17 cali tylko 100 zł. 100% sprawny. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, nowy ubiór roboczy ocieplany (ogrodniczki + kurtka) rozm XL (184 cm), oraz nowe buty robocze rozm 43 zimowe oraz gaśnice sam. Tel. 506 490 723
* Sprzedam 3 nowe komplety pięknych kołder wełnianych z poduszkami i prześcieradłami. Tel. 506 490 723
* Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam tornister do szkoły, expres do kawy Moulinex, maty edukacyjne (2), nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
* Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 5 szt., aparat fotograficzne analogowe. Tel. 506 490 723
* Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórkę Samsung GC 3530 . Tanio. Tel. 506 490 723
* Sprzedam mieszkanie 1 piętro, 3 pok. 69,2 m2 Śremska, 205 tys., Golden Loft. Tel. 605 464 646
* Sprzedam mieszkanie 2 pok. parter 37,4 m2, Staszica 160 tys., Golden Loft. Tel. 605 464 646
* Sprzedam mieszkanie w zabudowie szeregowej z pełnym wyposażeniem 3 pok. 69,6 m2 Bninie, 339.900zł, Golden Loft. Tel. 605 464 646
* Na sprzedaż ładny dom w Kamionkach, 90 m2 Golden Loft. Tel. 731 119 118
* Sprzedam działkę Dębiczek 700 m2, okazja. Tel. 601 714 766
* Poszukujemy mieszkań dla naszych klientów Golden Loft. Tel. 605 464 646

Ogłoszenia DROBNE

Po rocznej przerwie spowodowanej
pracami modernizacyjnymi na rynku
w Kórniku w centrum naszego miasteczka
znów zorganizowano zawody kolarskie.
Dnia 30 sierpnia ponad 400 zawodników
i zawodniczek rywalizowało w 17. Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik i 44.
Wielkim Festynie Rowerowym dla Dzieci.
Najśmielsze oczekiwania organizatorów
przerosła ilość zgłoszonych zawodników
w najmłodszych kategoriach wiekowych.
W kategorii do lat 4 zgłoszono niemal 50
uczestników. Co ciekawe, wśród nich był
czternastomiesięczny Konstanty, najmłodszy
w historii kórnickich zmagań kolarz. W peletonie znalazł się także niewiele tylko starszy
od Konstantego Szymek - syn Mateusza
Taciaka. Czy pójdzie w ślady ojca i dziadka
i zwiąże swoją przyszłość z kolarstwem?
U progu wielkiej kariery jest na pewno
Nikol Płosaj, która triumfowała w silnej
stawce kategorii kobiecej elity, wygrywając
zarazem memoriał Franciszka Przecinkowskiego. Swoje wyścigi wygrały także inne
zawodniczki z kórnickiego klubu: Karolina
Przybylak (juniorka młodsza) i Weronika
Humelt (juniorka). Wojciech Bystrzycki był
trzeci wśród juniorów młodszych.
Zmagania zawodniczek i zawodników
oklaskiwała liczna kórnicka publiczność,
a także dawny kolarski mistrz Zenon Jaskuła
i dobroczyńca polskiego i kórnickiego kolarstwa Wojciech Mróz.
ŁG

Wyniki grup starszych
KATEGORIA ŻACZKA
1 SZALIŃSKA TAMARA
2 PASTERNAK ROKSANA
3 PAZIEWICZ WERONIKA

UKS RATUSZ MASZEWO
UKS ZEFIR WOLA DROSZEWSKA
LKS POM STRZELCE KRAJ.

KATEGORIA ŻAK
1 MATUSZAK PIOTR
2 WALINIAK KONRAD
3 SZABUNIA KACPER

KK TARNOVIA TARNOWO POD.
KLTC KONIN
LKS POM STRZELCE KRAJ.

KATEGORIA MŁODZICZKA
1 ŁĘSZCZAK MARTA
2 PICZ ZOFIA
3 PRZYGODA KATARZYNA

SPORT

OGŁOSZENIA

Kolarskie święto w Kórniku

LKS POM STRZELCE KRAJ.
KKS GOSTYŃ
KLTC KONIN

KATEGORIA JUNIORKA MŁODSZA
1 PRZYBYLAK KAROLINA
UKS MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
2 KUMIĘGA KAROLINA
KS ROMET RENEX BYDGOSZCZ
3 HONC KAROLINA
UKS GIMNAZJUM TWOJA MERIDA IMIELIN
KATEGORIA MŁODZIK
1 TRZĘSOWSKI KONRAD
2 SZARY JAN
3 KACHEL KRYSTIAN

KTK KALISZ
UKS GIMNAZJUM IMIELIN
ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ

KATEGORIA JUNIOR MŁODSZY
1 KLIMKOWSKI PIOTR
TKK PACIFIC TORUŃ
2 KONIECZNY MIKOŁAJ
KKS GOSTYŃ
3 BYSTRZYCKI WOJCIECH
UKS MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
KATEGORIA JUNIORKA
1 HUMELT WERONIKA
2 SKALNIAK AGNIESZKA
3 DĄBROWSKA PATRYCJA

UKS MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
TKK PACIFIC NESTLE FITNESS TORUŃ
ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ

KATEGORIA ELITA KOBIET
1 PŁOSAJ NIKOL
UKS MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
2 KARASIEWICZ KAROLINA
LKS ATOM MAT DZIERŻONIÓW
3 BRZEŹNA-BENTKOWSKA PAULINA TKK PACIFIC NESTLE FITNESS TORUŃ
Kolejny Taciak na rowerze

Wyniki grup młodszych zaprezentujemy po otrzymaniu ich od organizatorów.

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. 23), lub przekazywać telefonicznie.
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26

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 25 września 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 18 września 2015 r.

Gratulacje dla najmłodszego uczestnika
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Nikol Płosaj najlepsza w elicie
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DOŻYNKI Gminne
Piękna pogoda i wspaniała atmosfera
towarzyszyła tegorocznym dożynkom gminnym, które w tym roku odbyły się w sobotę, 22
sierpnia br. w Robakowie.
Tradycyjnie obchody dożynkowe rozpoczęły się mszą św. Dziękczynną za zebrane plony,
koncelebrowaną przez księdza Piotra Pieca,
proboszcza Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika i księdza Franciszka Sikorę, proboszcza
Parafii p.w. św. Wojciecha w Bninie. Natomiast
oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewniła
Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika.
Po mszy św. przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Gminnych Dożynek pani
Julia Bartkowiak powitała mieszkańców gminy
i przybyłych gości, wśród których byli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego Mieczysław Ferenc,
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, Wiceburmistrz
Antoni Kalisz, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku Przemysław Pacholski, radni Powiatu
Poznańskiego: Zbigniew Tomaszewski i Filip
Żelazny oraz radni i sołtysi z gminy Kórnik.
Następnie przewodnicząca zaprosiła zebranych
do Obrzędu Dożynkowego w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej. Podczas
obrzędu dożynkowego starostowie dożynek,
którymi w tym roku byli: pani Alina Jachnik i
pan Krzysztof Wlazło, przekazali burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu chleb wypieczony z
tegorocznego zboża, którym burmistrz podzielił
się z gośćmi i mieszkańcami gminy.
Po obrzędzie Dożynkowym burmistrz
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni
Kalisz i przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Przemysław Pacholski wręczyli nagrody
zasłużonym rolnikom, którzy przez wiele lat
pracowali na roli. Wśród nich byli: pani Barbara

Jachnik z Robakowa, pani Jadwiga Jankowiak
z Dachowy i pani Janina Stempniak ze wsi
Konarskie. Wyróżnieni rolnicy otrzymali listy
gratulacyjne oraz pamiątkowe srebrne monety
„40 kórników”.
Po części oficjalnej rozpoczął się festyn
dożynkowy. Największym zainteresowaniem
wśród dorosłych cieszył się „Turniej Wsi”, w
którym drużyny rywalizowały ze sobą w kilku
konkurencjach., np. toczeniu opony ciągnikowej
na czas, strzelaniu piłką nożną do małej bramki,
czy biegiem na czas z workami wypełnionymi
ziemniakami. Najlepsza okazała się drużyna z
Dachowy, która zdobyła główną nagrodę 2000
zł. Drugie miejsce i 1500 zł zdobyła drużyna
z Robakowa Wsi. Trzecie miejsce przypadło
drużynie z Czmońca, która otrzymała 1000
zł. Natomiast czwarte miejsce i 500 zł zdobyła
drużyna z Robakowa Osiedla.
W tym samym czasie, gdy drużyny zmagały się w „Turnieju Wsi”, na scenie można
było obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu
Kabaretu EWG i występ zespołu „Fenix” który
zaprezentował znane i lubiane hity muzyki
polskiej i zagranicznej.
Z myślą o najmłodszych organizatorzy
dożynek przygotowali liczne atrakcje, m.in.
dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, stoiska z
zabawkami, słodyczami, czy watą cukrową.
Tłumy zgromadziły się pod sceną, gdy występowała gwiazda muzyki disco polo, zespół
„Skaner”, który zaprezentował swoje najstarsze
i nowe przeboje. Po koncercie rozpoczęła się
zabawa taneczna, trwająca do późnych godzin
nocnych.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Podziękowania
Chciałabym bardzo podziękować
ks. proboszczowi Piotrowi Piecowi, ks.
proboszczowi Franciszkowi Sikorze za
odprawienie Mszy Św. Dziękczynnej,
Komitetowi Organizacyjnemu Dożynek,
starostom dożynek, sołtysom i Radom
Sołeckim wsi: Robakowo os., Robakowo wsi, Dachowa, Gądki, pracownikom
Wydziału Promocji Gminy, Wydziałowi
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji,
strażakom OSP Kórnik, a także Jackowi
Kozłowskiemu i Harcerskiej Orkiestrze
Dętej za pracę, pomoc i zaangażowanie
w zorganizowaniu Dożynek Gminnych
oraz przy sprawnym przebiegu imprezy.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych w Robakowie
dziękuję wszystkim firmom i osobom
prywatnym, których pomoc - czy to natury
finansowej czy rzeczowej - przyczyniła
się do uświetnienia tego ważnego dla
rolników święta.
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego
Julia Bartkowiak
Sponsorzy Dożynek Gminnych Robakowo 2015
1. Gmina Kórnik
2. Firma Grześkowiak
3. Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i Usługowe JAGROL
4. Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
5. Materiały Budowlane WESOŁEK Gądki
6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Bnin
7. Jarosław Piechowiak z Dziećmierowa
8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska w Kórniku
9. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskręt
10. Bank Zachodni WBK w Kórniku
11. Studio ML Maciej Łabno
12. Spółka WKiUK Kórnik
13. Piekarnia ŁOBZA
14. Romuald Lorens
Wieniec dożynkowy wykonało stowarzyszenie Aktywne Radzewianki.
Dekoracje sceny dożynkowej wykonała kwiaciarnia „Gabi” z Robakowa.

