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KoNfERENcjA NA TEmAT cENTRów 
hANdlowYch i logiSTYcZNYch

13 stycznia w Hotelu Sheraton w Pozna-
niu odbyła się konferencja Property Forum 
Poznań. Wśród jej uczestników znaleźli się 
przedstawiciele dużych firm i instytucji (np. Izby 
Przemysłowo-Handlowej, PKP SA, Andersia 
Business Center, Grupy Kapitałowej VOX, 
firm Skanskia, Raben, P3 Logistic Parks) oraz 
przedstawiciele samorządów, w tym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. 

Pierwsza część dyskusji dotyczyła rynku 
centrów handlowych w regionie. Dyskutanci 
ocenili skalę rozwoju Poznania w kontekście 
powstawania nowych obiektów handlowych. 
W drugiej części konferencji dyskutowano pod 
hasłem „Wielkopolski magnes dla logistyki”. 
Ważnym sygnałem dla Kórnika były zapowie-
dzi dalszego rozwoju firm logistycznych, które 
już u nas inwestują.

 

SPoTKANiE Z dYREKToREm BK PAN

14 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski spotkał się w kórnickim ratuszu z prof. 
Tomaszem Jasińskim, dyrektorem Biblioteki 
Kórnickiej PAN. Obie strony zadeklarowały 
współpracę w celu rozwiązania problemów 
związanych z planowaną dotąd drogą łączącą 
ul. Zamkową i Średzką oraz bezpiecznym 
przejściem z rynku do Zamku.

w RocZNicę PoTYcZKi
 Pod ŁomNicą

16 stycznia delegacja z Kórnika wzięła 
udział w uroczystości upamiętniającej po-
tyczkę powstańców z Kompanii Kórnickiej 
pod Łomnicą. Pod tablicą, na której wyryto 
nazwiska poległych bohaterów złożono 
wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Kórnic-
kie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego reprezentowali Kazimierz 
Krawiarz i Mieczysław Rajkowski, Stowarzy-
szenie „Ogończyk” Stanisława Andrejewska, a 
Urząd Miejski w Kórniku Łukasz Grzegorowski. 
Więcej na ten temat na str. 22

NA TEmAT Ul. ZBożowEj 

Także  16 stycznia odbyło się spotkanie 
sołtysów Robakowa Wsi, Robakowa Osiedla 
i Gądek z przedstawicielami firmy Raben, 
Zarządu Dróg Powiatowych, Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu, Komisariatu Policji w 
Kórniku i kórnickiej Straży Miejskiej. W spo-
tkaniu udział wzięli także wiceburmistrz Antoni 
Kalisz i przedstawiciel Wydziału Eksploatacji 
Infrastruktury Technicznej Mirosław Stacho-
wiak oraz radni: Daniel Kulza, Przemysław 
Pacholski i Andrzej Surdyk.

Tematem dyskusji był problem blokowania 
ul. Zbożowej w Gądkach przez pojazdy ocze-
kujące na wjazd na teren firmy. 

Ustalono, że ruch samochodów ciężaro-
wych będzie docelowo skierowany z węzła 
Gądki na drogę serwisową równoległą do 
drogi s-11. By było to możliwe należy do czasu 
wybudowania bezpiecznego pobocza uzyskać 
zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad na  zablokowanie ruchu pieszego i 
rowerowego wzdłuż odcinka drogi od węzła do 
wjazdu na teren firmy. W najbliższym czasie 
do GDDKiA zostaną skierowane odpowied-
nie wnioski. Projekt bezpiecznego pobocza 
jest już opracowany. Po przeniesieniu ruchu 
ciężarówek, dla ul. Zbożowej sporządzona 
będzie nowa organizacja ruchu. 

NAlicZą KARY UmowNE

19 stycznia burmistrzowie Jerzy Lechne-
rowski i Antoni Kalisz wraz z radcą prawnym 
spotkali się z inspektorem nadzorującym prace 
przy modernizacji Placu Niepodległości w Kór-

niku oraz pracownikami Wydziału Inwestycji: 
Bronisławem Dominiakiem – kierownikiem i 
Panią Marleną Treumann. Firmie wykonującej 
tą inwestycję naliczone zostaną kary umowne 
za niedotrzymanie terminu zakończenia prac. 
Tytułem zabezpieczenia zdecydowano nie 
wypłacać części wynagrodzenia za wykonaną 
dotąd pracę.

Dodatkowo ustalono, że wykonawca ma 
usunąć wszystkie usterki do końca kwietnia br.

SPoTKANiE w SPRAwiE 
mUZYKi Z KóRNiKA

Także 19 stycznia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski spotkał się z przedstawicielami 
Fundacji Zakłady Kórnickie Kazimierzem 
Grzesiakiem i Zbigniewem Kaliszem oraz 
dyrektorem festiwalu Muzyka z Kórnika To-
maszem Raczkiewiczem. Omówiono plany 
związane z tegoroczną, jedenastą już edycją 
tego popularnego letniego festiwalu. Głównym 
jego organizatorem jest FZK, natomiast sa-
morząd Kórnika współfinansuje wydarzenie. 
Tegoroczny festiwal odbędzie się pod hasłem 
„Piosenka jest dobra na wszystko”, a pierwszy 
koncert mieć będzie miejsce 5 lipca w „Oazie”. 

ZŁoTY jUBilEUSZ

21 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
w asyście kierującej Urzędem Stanu Cywil-
nego w Kórniku Katarzyny Obiegałki oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Przemy-
sława Pacholskiego wręczył przyznane przez 
Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie osobom, które w związku małżeń-
skim przeżyły 50 lat.

Uroczystość odbyła się w Zamku Kórnic-
kim, a uczestniczyła w niej większość z 27 par, 
mieszkańców naszej gminy, które przed pół 
wiekiem stanęły na ślubnym kobiercu. 

Opr. ŁG

Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, przyznawane przez Prezydenta 
RP tym małżonką, którzy pozostają w 
związku małżeńskim przez minimum 50 
lat, wręczono  21 stycznia 2015 r parom 
złotych jubilatów z Gminy Kórnik.

Odznaczenia wręczył burmistrz Je-
rzy Lechnerowski w asyście kierującej 
Urzędem Stanu Cywilnego w Kórniku 
Katarzyny Obiegałki i przewodniczącego 
rady Miejskiej w Kórniku Przemysława 
Pacholskiego . Uroczystość odbyła się w 
Zamku Kórnickim. 

W minionym roku Złoty Jubileusz 
świętowali:

Zdzisława i Daniel Błaszkowiakowie
Maria i Jan Bulińscy
Jadwiga i Zygmunt Błaszykowie
Eugenia i Marian Dyczakowie
Jadwiga i Tadeusz Holka
Maria i Stanisław Jackowscy
Maria i Jan Kaliszowie
Regina i Albin Kaźmierczakowie
Janina i Marian Kubiakowie
Maria i Stanisław Kowalscy
Wanda i Stanisław Mikołajczakowie
Helena i Czesław Niemierowie
Stanisława i Jan Nowakowie
Teresa i Marian Pelczykowie
Wanda i Mieczysław Rajkowscy
Monika i Stanisław Rozmiarkowie
Barbara i Zdzisław Sarnowscy
Stanisława i Marian Szatkowscy
Czesława i Sylwester Szczepaniakowie
Aleksandra i Józef Wawrzyniakowie
Henryka i Mieczysław Majsnerowie
Genowefa i Stanisław Boińscy
Leonia i Zygmunt Hojna
Gabriela i Wojciech Kuźniakowie
Jadwiga i Seweryn Skrzypczakowie
Janina i Bronisław Strońscy
Czesława i Aleksander Zaganiacz

Medale dla jubilatów

BURmiSTRZ gmiNY KóRNiK iNfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 stycznia 2015r. 
do dnia  16 lutego 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości:
1) aleja owocowa:
- 2 działki nr 273/2 i 274 położone w miejscowości Kórnik obręb Bnin
(od ul. Śremskiej do skrzyżowania z drogą do Zwierzyńca)
2) nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym:
- 1 działka nr 369/14 o powierzchni  24 m2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
3) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- 1 działka nr 298 o powierzchni 3,4513 ha położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
- 1 działka  nr 211 o powierzchni 0,9660 ha położona w miejscowości  Błażejewo obręb Błażejewko,
- 1 działka nr 244/1 o powierzchni 1,0892 ha położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka  nr 371 o powierzchni 0,1100 ha i 1 działka nr 373/7 o powierzchni 0,3765 ha położone w miejscowości Radzewo,
- 1 część działki nr 12 o powierzchni 1,3700 ha położona w miejscowości Radzewo,
- 1 działka nr 69 o powierzchni 2,0960 ha położona w miejscowości Robakowo
4) nieruchomość przeznaczona pod kiosk typu Ruch:
- 1 część działki nr 282/5 o powierzchni 35 m2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin
5) nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne:
- 1 część działki nr 434/3 o powierzchni 0,0310 ha położona w miejscowości Borówiec,
- 1 działka nr 891/1 o powierzchni 0,0284 ha położona w miejscowości Kórnik.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.
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Julia Bartkowiak
Radna okręgu wyborczego nr 8 

- Konarskie, Radzewo, dworzyska, 
czołowo

Dyżur Radnej: ostatni piątek miesiąca , 
godzina 18.00-20.00, świetlica w Radzewie

Kontakt: j.bartkowiak@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
przewodnicząca Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska, członek Komisji 
Rewizyjnej;Komisji Budżetu i Finansów; 
Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecz-
nej; Komisji Infrastruktury,Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej.

Beata Bruczyńska
Radna okręgu wyborczego nr 11 - 
Koninko, Świątniczki, mościenica, 

Skrzynki  
Dyżur Radnej: ostatni czwartek miesią-

ca, godzina 16.30 - 17.30, ratusz bniński
Kontakt: b.bruczynska@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Komisji Bu-

dżetu i Finansów; Komisji Edukacji, Kultury 
i Polityki Społecznej; Komisji Infrastruktury, 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej; Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska.

Dorota Buchalska
Radna okręgu wyborczego nr 17- Bo-

rówiec ulice:ulice: Brzoskwiniowa, 
czereśniowa, dębowa, dojazd, dra-
pałka, gruntowa, gruszkowa, Kem-
pingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, 
leśna, letnia, Ładna, Łąkowa, mała 

Rekreacyjna, morelowa, Na górce, Na 
Skarpie, Na Uboczu, Nad jeziorem, 

ogrodowa, okrężna, osiedle Piasko-
we, osiedle Zielona Polana, Polna, 
Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, 

Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczy-
sko, warzywna, widokowa, wiśniowa, 
wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, 

Zaułek, Zielona, Zielona dolina,
Zimowa, Źródlana.

Dyżur Radnej: ostatni czwartek miesią-
ca, godz. 17:00-18:00, Świetlica Wiejska w 
Borówcu, ul. Szkolna.

Kontakt: d.buchalska@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji: Budżetu i Finansów; 

Infrastruktury,Rozwoju i Polityki Przestrzen-
nej; Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ponadto: członek Klubu Radnych 
„Aktywny Samorząd”

iwona cupryjak
Radna okręgu wyborczego nr 13 - 

dziećmierowo, Runowo 
Dyżur Radnej: 1-szy wtorek miesiąca, 

godzina 11.00-12.00, ratusz bniński
Kontakt: i.cupryjak@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
przewodnicząca Komisji Infrastruktury, 

Rozwoju i Polityki Przestrzennej, członek 
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edu-
kacji, Kultury i Polityki Społecznej, Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Stanisław duszczak
Radny okręgu wyborczego nr 3 - Kórnik 
ulice: czereśniowa, dworcowa, działyń-

skich, h.Kołłątaja, os.i.Krasickiego, Patrio-
tów, T.Potulickiej, Strzelecka, wiatraczna,  
A.wróblewskiego, St. wyspiańskiego, w. 

Zamoyskiego, Zaułek. 
Dyżur Radnego: trzeci wtorek miesiąca, 

godziny 16.30-17.30, ratusz bniński
Kontakt: s.duszczak@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
Członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Fi-

nansów; Edukacji,Kultury i Polityki Społecznej; 
Infrastruktury,Rozwoju i Polityki Przestrzennej.

Roman genstwa
i wiceprzewodniczący 

Rady miejskiej w Kórniku 
Radny okręgu wyborczego nr 12 

- Kromolice, Pierzchno, celestynowo, 
Szczodrzykowo.

Dyżur Radnego: ostatni poniedziałek 
miesiąca, godzina 14.00-16.00, ratusz bniński.

Kontakt: r.genstwa@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Budżetu i Finansów; Komi-

sji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Krystyna Janicka
Radna okręgu wyborczego nr 7 - Kórnik 
ulice: Akacjowa, Błażejewska, Brzozowa, 

Bukowa, dębowa, dojazd, droga Kalejska, 
jagodowa, j.Krauthofera, jodłowa, Kali-

nowa, Kasztelana jarosta, lipowa,  
j. molińskiej-woykowskiej, Piaskowa, 
Plac jesionowy, Sosnowa, Śremska, 

Świerkowa, h. Trąmpczyńskiego, 
Topolowa, m. wieruszowskiego, 
wierzbowa, wrzosow, żwirowa.

Dyżury Radnej: trzeci wtorek miesiąca, 
godzina 16.30 -17.30,ratusz bniński.

w sprawach pilnych – każdego dnia po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 
poprzez Biuro Rady lub bezpośrednio  

Kontakt: k.janicka@kornik.pl, 
telefon 502 492 540.
Przynalezność do Komisji:
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Edukacji, Kultury i Polityki 

Społecznej; Infrastruktury,Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej.

irena Kaczmarek
iii wiceprzewodnicząca 

Rady miejskiej w Kórniku
Radna okręgu wyborczego nr 6 - Kór-
nik ulice:Armii Krajowej, Biernacka, 

cmentarna, czołowska,w. droździka, 
K.fludry, Ks. Sz. janasika, jeziorna, 
Kanałowa, Konarska, Kościelna, Ład-
na, m.grześkowiaka, St.michałowskie-
go, St.mikołajczyka, Radosna, Rynek, 

Szeroka, j.wójkiewicza, w. witosa, 
Zwierzyniecka, Ks. R. żurowskiego.

Dyżur Radnej: drugi wtorek miesiąca, 
godzina 11.00 - 12.00, ratusz bniński

Kontakt: i.kaczmarek@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
przewodnicząca Komisji Edukacji,Kul-

tury i Polityki Społecznej członek Komisji 
Budżetu i Finansów, 

Ponadto:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscypli-

narnego oraz członek Komisji Mieszkanio-
wej (komisje działające przy burmistrzu).  

daniel Kulza
Radny okręgu wyborczego nr 16 

- gądki, żerniki, jaryszki 
Dyżur Radnego: ostatni piątek miesiąca, 

godzina 18.00-19.00, świetlica wiejska w 
Żernikach

Kontakt: d.kulza@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i 

Finansów; Edukacji,Kultury i Polityki Spo-
łecznej; Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Łukasz Kwas
Radny okręgu wyborczego nr 21

 - Szczytniki
Dyżur Radnego: pierwszy poniedziałek 

miesiąca, godzina 18.00 – 19.00, świetlica 
w Szczytnikach ul. Wspólna

Kontakt: l.kwas@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu 

i Finansów; Edukacji, Kultury i polityki 
Społecznej. 

Ponadto: członek Klubu Radnych
 „Aktywny Samorząd”

Adam lewandowski
Radny okręgu wyborczego nr 2 - Kór-

nik ul. St.Staszica 
Dyżur Radnego: przedostatni piątek 

miesiąca (w dniu posiedzenia Komisji BiF), 
godzina 14.00 – 15.00, ratusz bniński

Kontakt: a.lewandowski@kornik.pl
zachęcam do kontaktu telefonicznego, 

SMS. Tel. kom.: 503 652 316, 
Tel. domowy: 61 8170 424 (po 20.00)
Przynależność do Komisji:
przewodniczący Komisji Budżetu i Fi-

nansów, członek Komisji Edukacji, Kultury 
i Polityki Społecznej; Rewizyjnej.

jarosław mieloch
Radny okręgu wyborczego nr 9 - Bier-
natki, Błażejewko, dębiec, Prusinowo

Dyżur Radnego: ostatni czwartek mie-
siąca, godzina 17.00 – 18.00, ratusz bniński

Kontakt: j.mieloch@kornik.pl 
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i 

Finansów.

Tomasz Nagler
Radny okręgu wyborczego nr 19

 - Kamionki ulice: Agatowa, Bazaltowa, 
Brylantowa, chabrowa, cynamonowa, 
diamentowa, dzikiej Róży, granitowa, 
Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, 

Krzemienna, leśny Zakątek, lotnicza, 
makowa, mieczewska,  modelarzy, Na 

Skraju lasu, opalowa, Piaskowa, Polna, 
Porannej Rosy, Poznańska (numery nie-
parzyste), Promienna, Rogalińska, Rolna, 

Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, 
Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szma-

ragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, 
waniliowa, wichrowa, wiklinowa, wodna, 

Zielna.
Dyżur Radnego: każdy ostatni poniedzia-

łek miesiąca (oraz każdy inny termin wcześniej 
umówiony drogą mailową), godzina 19.00 – 
20.30, świetlica OSP Kamionki

Kontakt: t.nagler@kornik.pl 
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Fi-

nansów; Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej; 
Infrastruktury,Rozwoju i Polityki Przestrzennej.    

Ponadto:
Przewodniczący Klubu Radnych 
„Aktywny Samorząd”  

Przemysław Pacholski
Przewodniczący

 Rady miejskiej w Kórniku 
Radny okręgu wyborczego nr 14

 - dachowa, Robakowo-wieś
Dyżur przewodniczącego: w każdy piątek 

miesiąca, godzina 14.00-15.30, ratusz bninski.
Kontakt: p.pacholski@kornik.pl, 
radamiejska@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Budżetu i Finansów; In-

frastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej. 

danuta Paluszkiewicz
Radna okręgu wyborczego nr 5 - Kórnik 
ulice:20-go Października, os. S. Biało-

boka, Z. celichowskiego, Al. flensa, Św. 
floriana, Ks. T. jabłońskiego, j. Kantego, 

młyńska, modrzewiowa, Parkowa, E. 
Pohla, Z. Steckiego, Szarych Szeregów, 

Średzka, St. weymana.
Dużyr Radnej: 
przedostatnia środa miesiąca, 
godzina 16.00-17.00, 
Dom Parafialny w Kórniku
Kontakt: d.paluszkiewicz@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i 

Finansów; Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej; Edukacji, Kultury i Polityki 
Społecznej 

magdalena Pawlaczyk
Radna okręgu wyborczego nr 4 - 

Kórnik ulice: harcerska, Kolegiacka, 
Kuśnierska, Pl. Browarowy, Pl. Nie-
podległości,Pl. Powstańców wlkp., 

Pocztowa, Prowent, Szkolna, wodna, 
wojska Polskiego, Zamkowa.

Dyżur Radnej: ostatni czwartek miesią-
ca, godzina 17.00 – 18.00, ratusz bniński

Kontakt: m.pawlaczyk@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Budżetu i Finansów; 

Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej; 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ponadto: członek Klubu Radnych 
„Aktywny Samorząd”  

Andrzej Regulski
Radny okręgu wyborczego nr 1 

- Kórnik ulice: A. Asnyka, A. fredry, 
Błonie, Krótka, B. leśmiana, leśna, 

A. mickiewicza, Poprzeczna, 
Poznańska, m. Reja,  j. Słowackiego, 

Stodolna, S. woźniaka.
Dyżur Radnego: ostatni czwartek mie-

siąca, godz. 17:00-18:00, bniński ratusz
Kontakt: a.regulski@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i 

Finansów; Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej.  

Ponadto:
członek Klubu Radych „Aktywny Sa-

morząd”

jerzy Rozmiarek
Radny okręgu wyborczego nr 10 -  

Błażejewo, czmoniec, Trzykolne młyny, 
czmoń.

Dyżur Radnego:  pierwszy poniedzia-
łek miesiąca, godzina 9.00-10.00, ratusz 
bniński 

Kontakt: j.rozmiarek@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu 

i Finansów; Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska; Infrastruktury, Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej

Andrzej Surdyk
ii wiceprzewodniczący 

Rady miejskiej w Kórniku
Radny okręgu wyborczego nr 15 

- Robakowo-osiedle
Dyżur Radnego: pierwszy wtorek mie-

siąca, godzina 16.00 - 17.00, 
świetlica wiejska w Robakowie. 
Kontakt: a.surdyk@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Budżetu i Finansów; 

Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Prze-
strzennej; Rolnictwa i Ochrony Środowiska

małgorzata walkowiak
Radna okręgu wyborczego nr 20 -  

Kamionki ulice: Akacjowa, Brzozowa, 
Bukowa, Bułankowa, cedrowa, dę-

bowa, dolna, grabowa, jarzębinowa, 
jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, 

Klonowa, Konwaliowa, leśna, liliowa, 
lipowa, lisia, Łąkowa, magnoliowa, 
modrzewiowa, mostowa, murarska, 

Nad Kople, Nowa, olchowa, orzecho-
wa, osiedle Kresowe, Piotrowska, Pla-
tanowa, Poznańska (numery parzyste), 

Przy lesie, Przy Łowisku, Sosnowa, 
Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, 
wierzbowa, wilcza, wypoczynkowa, 

Zacisze.
Dyżur Radnej: ostatni poniedziałek mie-

siąca 18.00-19.00 świetlica w Kamionkach
Kontakt: m.walkowiak@kornik.pl
Przynależność do Komisji:
członek Komisji Budżetu i Finansów; 

Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Prze-
strzennej; Edukacji, Kultury i Polityki 
Przestrzennej.

Ponadto:
członek Klubu Radnych 
„Aktywny Samorząd”

Informacje na bieżąco na stronie 
http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/organy-

-wladzy-publicznej/rada-miejska-w-korni-
ku-vii-kadencja-2014-2018/radni-dyzury-
-kontakt.html

Poznaj swojego radnego
iNfoRmAcjE o TERmiNAch dYżURów NASZYch PRZEdSTAwiciEli

TERmiNY 
wYBoRów SoŁTYSów 

i RAd  SoŁEcKich

Biernatki 
- 13 lutego 2015 r. godz. 18:00
Błażejewko 
- wstępna data 6 lutego 2015 r. godz. ?
Błażejewo 
- 4 lutego 2015 r. godzina 18:00
Borówiec 
- 29 stycznia 2015 r. godz. 19:00
Czmoniec
 - 12 lutego 2015r, godz. 19:00
Czmoń 
- 4 lutego 2015r. godz. 19:00
Czołowo 
- 3 lutego 2015r. godz. 19:00
Dachowa 
- 13 lutego 2015r. godzina 18:00
Dębiec 
- odbyły się 15 stycznia
Dziećmierowo 
- 26 lutego 2015r. godz. ?
Gądki  
-11 lutego 2015r. godz. 18:00
Kamionki 
- 28 stycznia 2015r. godz. 19:00
Konarskie
 - 19 lutego 2015r. godz. 19:00
Koninko 
- odbyły się 19 stycznia 2015r.
Kromolice 
- odbyły się 16 stycznia 2015r.
Mościenica 
- 29 stycznia 2015r. godz. 18:30
Pierzchno 
- 5 lutego 2015r. godz. 19:00
Prusinowo 
- 3 lutego 2015r. godz. 17:00
Radzewo 
- 20 lutego 2015r. godz. 19:00
Robakowo osiedle 
- 12 lutego 2015r. godz. 18:00
Robakowo wieś 
- odbyły się 15 stycznia 2015r. 
Runowo 
- 30 stycznia 2015r. godz. 19:00
Skrzynki
 - 30 stycznia 2015r.godz. 18:30
Szczodrzykowo 
- 10 lutego 2015r. godz. 18:00
Szczytniki 
- 26 stycznia 2015r. godz. 18:30
Żerniki 
- odbyły się 21 stycznia 2015r. 

Zapraszam wszystkich mieszkańców 
okręgu wyborczego nr 5

 (ulice 20-Października, os. S. Białoboka, 
Z. Celichowskiego, Al. Flensa, 

Św. Floriana, Ks. T. Jabłońskiego, 
J.Kantego, Młyńska, Modrzewiowa, 

Parkowa, E. Pohla, Z. Steckiego, Szarych 
Szeregów, St. Weymana) 

na spotkanie, które organizuję 
w piątek 30.01.2015 roku 

o godzinie 18.00 
w salce instytutu przy ul. Parkowej.

Radna Danuta Paluszkiewicz
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Była połowa stycznia 1945 roku, noc. 
Głośne walenie w drzwi kamienicy przy ul. Po-
znańskiej obudziło wszystkich domowników. 
Jak wspomina mój ojciec, wtedy ośmiolatek, 
babcia z „duszą na ramieniu” otwarła. Ranni 
żołnierze Whermachtu na drewnianych wo-
zach prosili o pomoc. Czy ogarnięta strachem 
przed uzbrojonymi żołdakami, czy może kie-
rowana samarytańskim współczuciem, babcia 
Jadzia podarła prześcieradła i opatrzyła ludzi 
we wrogich mundurach. Mówili, że uciekają 
z Poznania, że zaatakowano ich w okolicach 
Jaryszek. Po opatrzeniu ran szybko cofnęli się 
na drogę prowadzącą do Mosiny. 

Alarm ewakuacyjny dla kórnickich Niem-
ców ogłoszony został przed północą 19 
stycznia. Na konnych wozach uciekali przed-
stawiciele „rasy panów” wraz z dobytkiem. 
Polskich furmanów zmuszono 
do powożenia. Niektórzy z nich 
uciekli przy najbliższej nada-
rzającej się okazji. Faszyści do 
końca z butą twierdzili, że wy-
cofują się chwilowo i na pewno 
niebawem wrócą. 21 stycznia z 
miasta ewakuowano ostatnich 
okupacyjnych urzędników.

wkraczają Sowieci
W poniedziałek 22 stycz-

nia 1945 roku był mroźny, ale 
słoneczny poranek. Od świtu 
ulicami Kórnika przejeżdżały 
kolumny wojsk radzieckich 
przywożąc wyzwolenie spod 
niemieckiej niewoli. 

Jeden z pierwszych patroli 
Rosjan nadjechał od strony dworca kolejo-
wego. Oddział konny zatrzymał się na tzw. 
Targowisku, czyli na obecnym Placu Po-
wstańców Wlkp. Zwiadowcy przytroczyli swoje 
wierzchowce do ogrodzenia zrobionego z szyn 
wąskotorówki. Liczna grupa gapiów, w tym 
mój ojciec, z zaciekawieniem obserwowała 
„wyzwolicieli”. 

Któryś z żołnierzy zapytał Polaków, 
dlaczego nie wywiesili jeszcze flag. Moja 
babcia szybko zszyła kawałki białego płótna 
z prześcieradeł i czerwonego inletu z pościeli, 
a dziadek rowerem „balonówą” rozwiózł je po 
rodzinie i wywiesił na zarekwirowanej mu przez 
okupanta rynkowej kamienicy.  Na innych 
domach także wykwitały biało-czerwone bar-
wy.  Wujek Maryś (starszy brat ojca) siedział 
w oknie i machał flagą do przejeżdżających 
rynkiem kolumn pancernych. 

Radziecki oficer polityczny przemówił do 
zebranych informując o nowym rządzie w 
Lublinie. W tym czasie inni żołdacy wyzwo-
leńczej awangardy kradli już  w okolicznych 
gospodarstwach. Jak głosi legenda, jeden z 
czerwonoarmistów „gwizdnął” złoty zegarek, 
tzw. cebulę, witającemu go przedwojennemu 
urzędnikowi. Mieszkańcom później często 
ginęły rowery, obok zegarków obiekt szcze-
gólnego zainteresowania sojuszniczej armii. 
„Balonówkę” stracił też mój dziadek. Nowa 
władza umacniała się.

Polacy sami starali się utrzymać porządek. 
Sformowano straż obywatelską. Jej członko-

wie, w tym dziadek Klemens pełnili dyżury w 
najwyższym punkcie miasta - na zamkowej 
wieży. Obserwowali okolicę, wypatrywali wro-
ga, ostrzegali o pojawiających się szabrowni-
kach. Dziadek brał czasami ze sobą na wieżę 
starszych synów, którzy przymierzali się do 
długiego przydzielonego strażnikowi karabinu. 
Starsi bracia dawali radę unieść broń, ale mo-
jemu tacie kolba szurała po podłodze. Wzdłuż 
głównej alei parkowej, wśród starych lip gęsto 
rozlokowano pojazdy bojowe. Żołnierzy za-
kwaterowano po domach prywatnych. Oficer 
zakwaterowany u moich dziadków, Rosjanin 
w prywatnej rozmowie przestrzegał swoich 
gospodarzy: „Tylko nie dajcie sobie zrobić w 
Polsce kołchozów”. 

Pod koniec stycznia w przyrynkowej 
bramie rozstrzelano pięciu maruderów z 
Wehrmachtu. Wyrok wykonała Rosjanka 
-kobieta- oficer. Krzyczała, że to odwet za 
wymordowanie całej jej rodziny.

Jeszcze w 1945 roku mieszkańcy Kórnika i 
okolic powiesili tablicę pamiątkową na ratuszu, 
w miejscu zbrodniczego rozstrzelania przez 
Niemców polskich obywateli w październiku 
1939 roku. Towarzyszyła temu patriotyczna 
manifestacja.  

Kórniczanie i żołnierze „Łupaszki”
Ale wojna - oficjalnie zakończona w 1945 

roku - dla wielu jeszcze trwała. W pamięci mo-
jego ojca utkwiła wycieczka kórnickich dzieci 
nad morze, już w 1946 roku. Zaminowany Hel i 
zatopione okręty na redzie portu w Gdyni. Gdy 
w drodze powrotnej, w Borach Tucholskich 
pociąg zatrzymali partyzanci, opiekun grupy 
kórnickich dzieciaków nauczyciel Stefan No-
wak kazał swoim podopiecznym odsunąć się 
od okien. Kilku urwisów pod dowództwem naj-
odważniejszej Zosi nie mogło opanować cie-
kawości i wyjrzało przez otwarte drzwi. Ojciec 
pamięta charakterystyczne umundurowanie i 
wyposażenie pilnujących pociągu zbrojnych. 
Oprócz karabinów, pasów z nabojami, na 
piersiach widniał ryngraf z Matką Boską. Sły-
chać było pojedyncze strzały. Pociąg za chwilę 
powoli ruszył. Przy torowisku zobaczyć można 
było ciała rozstrzelanych żołnierzy radzieckich. 

Po porównaniu wspomnień ojca z publi-
kowanymi w Internecie relacjami z tamtych 
lat, z dużym prawdopodobieństwem, niemal 
z pewnością mogę twierdzić, że dzieciaki z 
Kórnika były świadkami wydarzeń na stacji 
Bąk 24 czerwca 1946 roku. Wtedy to żołnie-

rze 5 Brygady Wileńskiej AK Zygmunta Szyn-
dzielarza „Łupaszki” (dokładnie szwadron 
dowodzony przez Olgierda Christę „Leszka”)  
wyprowadzili z pociągu relacji Gdynia-Kato-
wice i rozstrzelali oficera i czterech żołnierzy 
Czerwonej Armii. Była to jedna z ostatnich 
akcji, w której udział brała zabita później 
przez UB Danuta Siedzik, pseudonim „Inka”, 
której losy przedstawia m. in. spektakl Teatru 
Telewizji „Inka 1946” w reżyserii Wojciecha 
Tomczyka.

Zostały zdjęcia ...
W domowych archiwach zostały zdjęcia. 

Jak się niedawno dowiedziałem, w archiwach 
IPN znajdują się fotografie, które podczas oku-
pacji na zlecenie Niemców wywoływał lokalny 
fotograf Zbigniew Wojciechowski. 

Czasami udaje się zdobyć zdjęcia z 
niespodziewanego źródła. Kilka lat temu 
dotarła do punktu informacji turystycznej w 

Kórniku Niemka. Starsza pani 
miała ze sobą zdjęcie zaprzę-
żonych w konie wozów i była 
ciekawa, gdzie ta fotografia 
była zrobiona. Jak wyjaśniła, 
zdjęcie przedstawia chwilę 
przed ucieczką jej rodziny z 
Kórnika w 1945 roku. Ona miała 
wtedy 2 lata.

... i groby
Za mogiłą powstańców wiel-

kopolskich schowane są dwa 
skromne, zaniedbane groby.  
Już teraz z trudem odczytać 
można napisy na tablicach. 
Żołnierze Kazimierz Charytan 
i Władysław Szymko zginęli w 
1945. Pierwszy w rejonie Krze-

sin, drugi w okolicach Mosiny. O ich groby dbali 
kiedyś harcerze drużyny. im. Poniatowskiego. 
To oni zdobyli, szczątkowe co prawda, zacho-
wane w Centralnym Archiwum Wojskowym 
dane na ich temat. Dzięki tym danym wiemy, 
że pochodzili oni z terenów wcielonych do 
ZSRR (Opsa i Sopielino, obecnie Białoruś) 
i zginęli w wyniku „nadzwyczajnego wypad-
ku” lub „nieszczęśliwego wypadku”. Co to 
oznacza? Czy byli bohaterami, czy po prostu 
pechowcami? Tego może się nigdy nie dowie-
my. Warto jednak zadbać o te dwa nagrobki i 
zachować pamięć o tych ludziach.

  
Zachowajmy pamięć
Obrazy sprzed 70 lat  są jeszcze żywe 

w pamięci starszego pokolenia Kórniczan. 
Powyższy tekst oparłem w dużej mierze na 
wspomnieniach mojego ojca Adama Grze-
gorowskiego, odświeżonych w 70. rocznicę 
ucieczki Niemców i wkroczenia Rosjan do Kór-
nika, uszczegółowionych dzięki opracowaniu 
„Pod niemiecką okupacją” Mariana i Macieja 
Woźniaków („Monografia Kórnika i Bnina” pod 
redakcją Jerzego Fogla, tom I). 

Na pewno są jeszcze wspomnienia innych 
mieszkańców. A może ktoś zapamiętał tamte 
dni lepiej lub inaczej? Warto spisać wszystkie 
te obrazy i zachować. Najciekawsze chętnie 
opublikuję na łamach „Kórniczanina”.

ŁG

Wozy, którymi  uciekali Niemcy - styczeń 1945r. 

Oto zbiór informacji o działaniach Staży 
Miejskiej w Kórniku w 2014 roku na pod-
stawie sprawozdania opracowanego dla 
Komendy Wojewódzkiej Policji.

Liczba etatów:7
Interwencje w sumie:

- 556 pouczeń
- 221 mandatów na łączną kwotę 27 900 zł 
w  tym za wykroczenia przeciwko porząd-
kowi i spokojowi publicznemu 39 pouczeń 
i 12 mandatów, za wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 30 pouczeń 
i 16 mandatów, za wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 
206 pouczeń i 55 mandatów, za wystąpie-
nia przeciwko obyczajności publicznej 11 
pouczeń i 16 mandatów, za wykroczenia 
przeciwko urządzeniom użytku publicznego 
25 upomnień i 72 mandaty, za szkodnictwo 
leśne, polne i ogrodowe 55 pouczeń i 72 
mandaty, za łamanie zapisów ustawy: o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi 154 pouczenia i 11 
mandatów, ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 1 mandat, ustawy o 
odpadach 19 pouczeń i 20 mandatów oraz 
wynikające z innych przepisów 14 pouczeń 
i 3 mandaty. 

Skierowano 6 wniosków do sądu o 
ukaranie sprawców. 

Doprowadzono 35 osób do izby wy-
trzeźwień. Ujawniono 9 przestępstw. Ujęto 
i przekazano Policji 15 podejrzanych. 
Zabezpieczono 20 miejsc przestępstwa, 
katastrofy lub zagrożenia. W 64 przypad-
kach konwojowano dokumenty i przedmioty 
wartościowe na potrzeby gminy. 

Działania Straży MiejSkiej W kórniku  W liczbach

Uwaga kamera!
Straż Miejska dysponuje specjalnymi kamerami, które umieszczane są w miejscach 

nielegalnego wyrzucania odpadów i na dojazdach do takich miejsc. Kamery uruchamiane 
są automatycznie w momencie pojawienia się pojazdu lub osoby, a zdjęcia przesyłane 
są natychmiast - bez względu na porę - do funkcjonariuszy Straży i Policji.

Dzięki kamerom ujawniono już kilku sprawców śmiecenia w lasach i na polach.
Powyżej zdjęcie sprawców przyłapanych na gorącym uczynku.

Przeprowadzono patrole mieszane 
wraz z Policją. Strażnicy organizowali 
akcje prewencyjne „Bezpieczne Wakacje” 
i uczestniczyli w podobnych akcjach pre-
wencyjnych i edukacyjnych  spotkaniach 
organizowanych przez inne instytucje.

Na stronie www.kornik.pl/sm można na 
bieżąco śledzić informacje o interwencjach 
strażników. W zakładce „odnalezione psy” 
umieszczane są zdjęcia psów pochwyco-
nych na terenie gminy.

Opr. ŁG

Sprzątanie po swoim psie to obowią-
zek każdego właściciela czworonoga, 
jednak nie wszyscy zdają sobie z tego 
sprawę. Nieprzestrzeganie tego nakazu 
może skończyć się koniecznością zapła-
cenia mandatu. Ponadto w psich odcho-
dach występuje wiele drobnoustrojów, 
które mogą być przyczyną groźnych cho-
rób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi.

Przypominamy, że zgodnie z regula-
minem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kórnik utrzymujący 
zwierzęta domowe zobowiązani są do 
niezwłocznego usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez zwierzęta 

w obiektach i na innych terenach prze-
znaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych 
itp.

Zanieczyszczenia należy umieszczać 
w tzw. „psich pakietach” czyli worecz-
kach, a następnie wrzucać do koszy na 
śmieci. Zamiast „psich pakietów” można 
używać zwykłych torebek foliowych.

Informujemy, że „psie pakiety” można 
otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku w Wydziale Obsługi Mieszkań-
ca lub Wydziale Promocji. Wydział Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa UM w Kórniku

PoSPrzątaj Po SWoiM PuPilu!

P o d Z i ę K o w A N i E 
 za dobroć i wrażliwość!

Zespół Parafialny Caritas  w Kórniku  
składa ogromne podziękowania Parafia-
nom, których serca nie pozostały obojętne 
na wezwanie organizatorów akcji „Podaruj 
uśmiech”. Jesteśmy bez granic wdzięczni 
za przygotowanie pięknych i pomysłowych 
prezentów dla najmłodszych dzieci. Dzięku-
jemy również darczyńcom, którzy w okresie 
Adwentu dostarczyli tak wiele produktów 
spożywczych oraz środków czystości dla 
rodzin wielodzietnych i osób samotnych bę-
dących w bardzo trudnej sytuacji materialnej.    

Jesteśmy po raz kolejny zbudowani 
Państwa wrażliwością na potrzeby drugiego 
człowieka. Żywimy przekonanie, że dzięki 
Waszej hojności, Narodzenie Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, godnie i radośnie 
mogły przeżywać wszystkie rodziny naszej 
Wspólnoty. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
dla Państwa: Urszuli Przychodzkiej, Zbi-
gniewa Grześkowiaka, Elżbiety Kerber i pań 
z zespołu „Pasjoteka”, wdzięczni za dary, 
które uatrakcyjniły i wzbogaciły ofertę pa-
rafialnego, przedświątecznego kiermaszu.

Wszystkim darczyńcom, o wielkim i 
wrażliwym  sercu ludziom, składamy ży-

czenia błogosławieństwa Bożego w życiu 
rodzinnym, zawodowym i osobistym 

Szczęść Boże!
Parafialny Zespół Caritas
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1. Władze gminy Kórnik informują, że 
od dawna konsultowały z władzami Pol-
skiej Akademii Nauk projekt przebicia ulicy 
Średzkiej do ulicy Zamkowej na tyłach 
wschodniej pierzei Placu Niepodległości, 
poprzez działki pozostające w zarządzie 
Biblioteki Kórnickiej PAN i Zakładu Do-
świadczalnego PAN. Rzekomo konsultacje 
te „nie budziły sprzeciwów Polskiej Akade-
mii Nauk”. Jest to absolutna NIEPRAWDA. 
Żaden z takich projektów nie został skiero-
wany do zaopiniowania zarówno Bibliotece 
Kórnickiej, jak i władzom PAN. O wszystkim 
dowiedzieliśmy się w 27 marca 2014 r. 
na nieformalnym spotkaniu w budynku 
Fundacji Zakłady Kórnickie, kiedy to Pan 
Burmistrz po raz pierwszy przedstawił 
projekt budowy wspomnianej drogi. Na 
spotkaniu, na którym obok przedstawicieli 
zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, obecni 
byli również reprezentanci dyrekcji Biblio-
teki Kórnickiej, którzy już na tym spotkaniu 
zdecydowanie wypowiedzieli się przeciwko 
temu projektowi. Być może opinie te nie 
dotarły do Pana Burmistrza, który zaraz po 
przedstawieniu projektu opuścił spotkanie i 
nie miał okazji usłyszeć, co o tym sądzimy. 
Gdy w połowie roku dowiedzieliśmy się, że 
władze gminy Kórnik nie odstąpiły od tego 
pomysłu, natychmiast rozpoczęliśmy dzia-
łania. Było dla nas oczywiste, że (1) projekt 
gminy Kórnik prowadzi do niedopuszczalnej 
ingerencji w historyczny i chroniony prawem 
układ urbanistyczny Kórnika oraz że (2) 
całkowicie ignoruje status Pomnika Historii, 
nadany tym terenom przez rozporządzenie 
Prezydenta RP z dnia 15 czerwca 2011 
r. Oprotestowaliśmy ten projekt zarówno 
u konserwatora wojewódzkiego, jak i po-
wiatowego. W piśmie z 18 lipca 2014 r. 
do władz konserwatorskich pisałem m. in.: 
„Przesuniecie drogi w kierunku zabytko-
wych oficyn oraz Zamku nie ma żadnego 
uzasadnienia komunikacyjnego, narusza 
natomiast historyczny układ urbanistyczny 
miasta i stanowi zagrożenie dla położonych 
w pobliżu Zamku Kórnickiego i ekosystemu 
w Arboretum Kórnickim”. Okazało się, że 
projekt ten nie tylko nie był konsultowany z 
władzami konserwatorskimi, ale w ogóle nie 
był im znany! Skutkiem naszej interwencji 
były dwa pisma, które konserwatorzy wo-
jewódzki i powiatowy skierowali do Pana 
Burmistrza. Pani Jolanta Goszczyńska, 
konserwator wojewódzki, pisała w dniu 11 
sierpnia 2014 r., że projekt ten „stanowi 
niewątpliwie naruszenie historycznego 
układu urbanistycznego miasta Kórnik. 
Jednocześnie wprowadzenie ruchu na tym 
odcinku, wykonanie dodatkowych zjazdów 
nie tylko naruszy układ urbanistyczny, 
ale również stanowić może zagrożenie 
dla zachowania zabytków, tj. dla zespołu 
zamkowego w Kórniku, a także dla domów 
znajdujących się w pd. pierzei rynkowej”. 
Ostatecznie konserwator wojewódzki po-
informowała Pana Burmistrza, że projekt 
ten „nie uzyska akceptacji i pozwolenia 
konserwatorskiego”. Podobnie wypowie-
dział się konserwator powiatowy, Pan 

Wiesław Biegański, również informując, 
„że tego typu rozwiązanie urbanistyczne 
nie będzie przez mnie zaakceptowane 
podczas procedowania administracyjnego”. 
Konserwatorzy wojewódzki i powiatowi 
niezwykle drobiazgowo uzasadnili swoją 
decyzję zarówno względami prawnymi, 
jak i koniecznością ochrony zabytków. W 
obydwu pismach przedstawiono władzom 
gminy Kórnik, jak w przyszłości powinny 
one podejmować decyzje w podobnych 
sprawach. Pan konserwator powiatowy 
pisał m. in. „mając na uwadze znaczenie 
Kórnika na historycznej i turystycznej mapie 
Polski, ideałem byłoby stworzenie przez 
miasto interdyscyplinarnego zespołu osób 
doświadczonych w projektach rewitalizacyj-
nych zabytkowych miast, ukierunkowanego 
na rewitalizację przestrzeni staromiejskiej 
Kórnika w skali makro, z uwzględnieniem 
potrzeb społecznych, gospodarczych, miej-
skich, konserwatorskich, komunikacyjnych i 
powiązań widokowych”. Konserwator woje-
wódzki informowała, że zleci, „aby wszelkie 
projekty dot. zmian na terenie Pomnika 
Historii były opiniowane przez Wojewódzką 
Radę Ochrony Zabytków, która działa jako 
organ opiniodawczy w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami na terenie 
województwa wielkopolskiego”.

Ostatecznie władze gminy Kórnik nigdy 
nie przedstawiły oficjalnie do zaopiniowania 
tego projektu Bibliotece Kórnickiej czy wła-
dzom PAN w Warszawie, nigdy również nie 
starały się o konieczne zezwolenia u władz 
konserwatorskich! Postanowiły skorzystać 
z tzw. specustawy autostradowej, która 
absolutnie nie powinna być w tym wypadu 
zastosowana, gdyż wspomniana droga 
nie jest autostradą! Władze gminy Kórnik 
(a dokładnie jakaś firma budowy dróg, 
za którą schowały się władze kórnickie) 
skorzystały z tej ustawy, gdyż pozwala ona 
w majestacie prawa nie liczyć się z opinią 
władz konserwatorskich. To zwykły bubel 
prawny, na mocy którego można by rze-
czywiście przejechać autostradą nie tylko 
przez tereny Zamku Kórnickiego, ale nawet 
przez Wawel. Władze kórnickie specjalnie 
tak pokierowały tą procedurą, aby w czasie 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 
kiedy wszyscy są zajęci innymi sprawami, 
po cichu przeforsować ten projekt.

Na szczęście protest społeczny prze-
kreślił te plany. 

2. Pewnie wielu kórniczan stawia sobie 
pytanie, dlaczego układ urbanistyczny jest 
tak wielkim dobrem, że podlega ochronie 
konserwatorskiej. Komu przeszkadza droga 
za wschodnią pierzeją rynku? Dlaczego 
dyrekcja Biblioteki Kórnickiej tak upiera się 
przy  zachowaniu narożnej kamieniczki? 

Trzeba koniecznie odpowiedzieć na te 
pytania. Otóż miasto Kórnik, a także Bnin, 
nie są zwykłymi małymi prowincjonalnymi 
miasteczkami, jakich wiele w Polsce. Za 
nimi kryje się wielka historia! Dziś dzięki 
badaniom dendrochronologicznym wiemy, 
że państwo polskie powstało nagle około 
940 r. 1 Jednym z siedmiu grodów założy-

cielskich państwa polskiego był gród w Bni-
nie, położony na półwyspie Szyja. Państwo 
polskie powstało najpewniej jako reakcja na 
zagrożenia płynące ze Słowiańszczyzny 
Połabskiej, gdzie młody król niemiecki Otto 
I tłumił powstanie Słowian, którym z pomo-
cą pospieszyli Czesi. Powstanie upadło w 
940 r. Nasi przodkowie obawiali się, że po 
stłumieniu tego powstania przyjdzie kolej 
na ich ziemie i z tego względu dokonali 
rzeczy niezwykłej. W jednej prawie chwili 
zbudowali siedem gigantycznych grodów 
(przedsięwzięcie pod względem inżynieryj-
nym i budowlanym porównywalne z budową 
piramidy Cheopsa), a następnie zmilitary-
zowali całą społeczność na Wysoczyźnie 
Gnieźnieńskiej. Gdy zagrożenie z Niemiec 
nie przyszło, w dwadzieścia lat podbili oko-
licznych sąsiadów i w ten sposób powstało 
państwo polskie. Z pewnością w powstaniu 
państwa polskiego niemałą rolę odegrali 
grodzianie z Bnina; był on o kilkadziesiąt 
lat starszy od Gniezna, a niewykluczone, 
że i od Poznania. Gdy w związku z zagro-
żeniem około 940 r. budowano Gniezno, 
również w Bninie zbudowano nowy gród. 
Tereny, na którym później powstał Kórnik, 
położone były na drodze pomiędzy grodem 
w Bninie a grodem w Poznaniu, który strzegł 
od zachodu dostępu poprzez przeprawę na 
Warcie do państwa Polan. Dalej droga ta z 
Bnina biegła do Kalisza, jednego z nowych 
centrów powstającego państwa polskiego. 
Przy tak ważnej drodze, nad Jeziorem, po-
między najważniejszymi grodami państwa, 
zaczęło się rozwijać osadnictwo na terenie 
obecnego miasta w Kórniku. Wówczas 
powstały też najważniejsze drogi, a miano-
wicie droga z Poznania, która biegła mniej 
więcej tak samo, jak dziś ulica Poznańska, 
a dalej prowadziła do Bnina, jednak nie 
tak, jak w XIX w. zbudowali ją Prusacy, 
gdy obłożyli sekwestrem dobra kórnickie 
za udział Tytusa Działyńskiego w powstaniu 
listopadowym. Droga ta biegła nieco dalej 
od Jeziora Kórnickiego, wzdłuż dzisiejszej 
Klaudynówki i dawnej stajni, a dopiero 
za nią skręcała w stronę Jeziora, mniej 
więcej w okolicy dzisiejszego Zamku. Tu 
we wczesnym średniowieczu - jak można 
przypuszczać - drogę chroniła jakaś leśna 
warownia (np. osiek), a z czasem drewnia-
ny stołp (wieża obronna), który w XIV w. (XV 
w.?) zastąpiono ogromnym murowanym 
stołpem, odkrytym w 2013 r. przez Państwa 
Małgorzatę i Mirosława Andrałojćów w 
przyziemiach Zamku Kórnickiego. 

Najstarszy trakt komunikacyjny Kórni-
ka wzdłuż ulicy Poznańskiej, zachodniej 
pierzei rynku i dalej do Zamku ma ponad 
tysiąc lat i przetrwał nawet upadek państwa 
polskiego w 1038 r. na skutek najazdu 
księcia czeskiego Brzetysława. Najbar-
dziej wówczas ucierpiała Wielkopolska, 
a z niszczenia w niej były tak duże, że 
Kazimierz Odnowiciel podnosząc państwo 
polskie z popiołów, zdecydował się na 
przeniesienie centrum życia politycznego 
kraju z Wielkopolski do Małopolski. Upadły 
w Wielkopolsce takie ośrodki, jak Gniezno i 

Poznań, a zniszczenia były tak wielkie, że 
w kościołach katedralnych - jak pisze Gall 
Anonim - dzikie zwierzęta znalazły sobie 
legowiska. Również gród w Bninie uległ 
zagładzie i przez ponad półtora wieku leżał 
opustoszały. Dopiero na przełomie XII/XIII 
wieku zdecydowano się zbudować nowy 
gród. Chociaż jego rola dziejowa już minęła, 
to jednak dawny trakt nie upadł, gdyż tędy 
nadal biegła droga, która po odbudowie 
państwa polskiego przez Kazimierza Odno-
wiciela prowadziła z Poznania do Śremu, a 
dalej do Wrocławia.  

Wiek XIII i XIV przyniósł ogromne 
zmiany społeczne; przybyło na ziemie 
polskie około 100 tys. osadników, głównie 
z Niemiec, w tym kilkadziesiąt tysięcy 
mieszczan. Już w końcu XII w. zaczęły 
powstawać w Polsce osady kupców nie-
mieckich. Zapoczątkowały one zakładanie 
miast na prawie magdeburskim, a na pół-
nocy na prawie lubeckim. Jednym z takich 
miast była Środa Wielkopolska, lokowana 
na prawie magdeburskim najpóźniej na 
początku II połowy XIII w. Nim jednak to na-
stąpiło, osada z pewnością już w I połowie 
XIII w., a nawet w XII w. odgrywała ważną 
rolę w handlu wymiennym, jak wskazuje na 
to jej nazwa. Po upadku Bnina, w czasie 
gdy rosło znaczenie Środy Wielkopolskiej, 
zmieniły się trakty komunikacyjne na terenie 
przyszłego miasta w Kórniku. Jak można 
wyczytać w rozplanowaniu Kórnika, część 
podróżnych i mieszkańców początkowo 
poruszała się wzdłuż ulicy Poznańskiej, 
według dawnego traktu, ale mniej więcej na 
wysokości dzisiejszej ulicy Szkolnej podró-
żowała dalej nie wzdłuż zachodniej pierzei 
rynku, lecz wschodniej i na wysokości 
dzisiejszej Kolegiaty skręcała w stronę ulicy 
Średzkiej. Gdy pozycja gospodarcza Środy 
uległa wzmocnieniu (około II połowy XIII w.) 
główna droga - nadal biegnąca wzdłuż ulicy 
Poznańskiej - na wysokości dzisiejszej ulicy 
Poprzecznej skręcała w lewo i biegła mniej 
więcej dzisiejszymi ulicami: Poprzeczną, a 
następnie wzdłuż dzisiejszej ulicy Wojska 
Polskiego i za Kolegiatą skręcała w ulicę 
Średzką. Rozwidlenie dawnego traktu na 
drogę do Bnina i do Środy Wielkopolskiej 
wpłynęło na kształt późniejszego rynku 
kórnickiego, który poszerza się w kierunku 
południowym. Gdy krótko przed 1437 r. 
zjawili się na terenie dzisiejszego miasta 
Kórnika geometrzy, aby wymierzyć nowo 
lokowane miasto, uwzględnili ówczesny 
układ dróg, a pewnie też i kształt przedloka-
cyjnej zabudowy. Od południa rynek został 
wówczas zamknięty dodatkowym blokiem 
zabudowy, przez którego działki władze 
miasta chciałyby przebić ulicę Średzką do 
ulicy Zamkowej.

Jak widzimy, układ dróg i bloków zabu-
dowy Kórnika kształtował się przez ponad 
500 lat, zanim został utrwalony poprzez 
lokację miasta około 1437 r. Obecnie 
niektóre elementy tego rozplanowania, jak 
przebieg ulicy Poznańskiej i jej przedłuże-
nie wzdłuż zachodniej pierzei rynku, liczą 
ponad 1000 lat! Rozplanowanie Kórnika jest 
wielką wartością, jest cennym dziedzictwem 
kulturowym i świadomi tego powinniśmy 
dbać o jego nienaruszalność. W układzie 

urbanistycznym Kórnika jak w lustrze odbi-
jają się jego dzieje, możemy w nim „czytać” 
o historii Kórnika, jak w kronice. 

3. Dlaczego walczę o narożną kamie-
niczkę, czyli dom nr 50 przy południowej 
pierzei rynku.

Gdy rozumiemy, czym jest układ urbani-
styczny Kórnika i jak jest on cenny, to może 
łatwiej nam zrozumieć, że zwykłym barba-
rzyństwem byłoby zburzenie tej kamienicz-
ki, chociaż znajduje się ona w opłakanym 
stanie. Gdy słyszę, że należy ją zburzyć, 
gdyż zasłania Zamek lub utrudnia dojście 
do niego, to brzmi to w moich uszach 
tak, jakby ktoś domagał się rozjechania 
spychaczem kawałka wału grodziska w 
Bninie, aby łatwiej było do niego wejść. 
Równym barbarzyństwem byłoby zburzenie 
jej i wzniesienie na jej miejscu, o czym się 
mówi, jakiejś plastikowej atrapy. Poświęćmy 
kilka słów tej kamieniczce. Pochodzi ona z 
przełomu XVIII/XIX w. i już z tego powodu 
zasługuje na uwagę. Jest ona jednak o 
wiele cenniejsza niż możne się wydawać. 
Aby to zrozumieć, musimy kilka słów po-
święcić działce miejskiej w średniowieczu. 
Gdy lokowano jakiekolwiek miasto w śre-
dniowiecznej Polsce, czy to był Poznań w 
XIII w., czy też Kórnik w I połowie XV w., to 
teren przyszłej zabudowy był wymierzany 

przez specjalnych geometrów. Wytyczali 
oni bloki zabudowy, pojedyncze parcele i 
przebieg ulic. Mieszczanie, gdy osiedlali się 
na parceli nowo lokowanego miasta, ota-
czali ją płotem, wznosili na terenie parceli 
najczęściej drewniany dom zrębowy, za nim 
budowali niekiedy budynki gospodarcze, 
stajnie, szopki etc., zachowywali wjazd na 
parcelę, a często wyjazd z drugiej strony. 
Wiadomo, że drewniane miasta, a takie do 
końca XIII w. były wszystkie bez wyjątku 
polskie miasta lokacyjne, bardzo często 
się paliły. W wilkierzach, czyli specjalnych 
kodeksach, w których spisane były przepisy 
porządkowe i budowlane obowiązujące w 
mieście, zaczęto na początku XIV w. wpro-
wadzać przepisy o tzw. murach ogniowych. 
Otóż już wcześniej w Niemczech wprowa-
dzono do prawa magdeburskiego przepis, 
aby parcelę od parceli oddzielać wysokim 
murem z cegły. Początkowo przepis ten 
miał wyłącznie charakter przeciwpożarowy. 
Władze miast tak bardzo chciały zachęcić 
swoich obywateli do budowy murów ognio-
wych, iż wydano przepis, iż kto pierwszy z 
sąsiadów zbuduje mur ogniowy, ten będzie 
mógł go wznieść na parceli sąsiada (!) 
wzdłuż granicy własnej działki. 

(cd. na str 10)

SProStoWanie WyPoWieDzi Pana burMiStrza
oRAZ o PocZąTKAch UKŁAdU URBANiSTYcZNEgo KóRNiKA

Plan Kórnika z 1939 r. 

Plan Kórnika z 1794 r. 
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To znacznie przyspieszyło budowę murów 
ogniowych w miastach. W dużych miastach, 
zwłaszcza przy rynku, zaczęto niebawem 
budować pomiędzy tymi murami stropy, 
a całość zamykano od tyłu ścianą. W ten 
sposób powstały pierwsze murowane domy 
(I poł. XIV w.); zaraz zresztą okazało się w 
dużych miastach, że w takim domu brakuje 
przestrzeni magazynowej i za tylną ścianą 
budowano kolejne stropy i zamykano je 
nową tylną ścianą. Tak powstała kamienica 
mieszczańska z domem przednim i tylnim 
(hinterhus). Na parcelach, gdzie wzniesiono 
takie kamienice, usuwano wjazd na parcelę 
i zadawalano się tylko tylnim wjazdem. 
Niebawem grunt stał się tak drogi, że 
opłacało się budować drugą kamienicę od 
tyłu parceli. 

A co się działo w małych miastach, 
takich jak Kórnik? Otóż mury ogniowe bu-
dowano rzadko, a gdy już je wzniesiono, to 
mało kto wznosił na nich murowane stropy. 
Nadal na takiej działce stał drewniany dom, 
z wjazdem od frontu, i z wejściem z boku 
do domu z powodu bezpieczeństwa; na 
tyłach parceli stały różne szopki, stajnie 
stodoły etc. Z czasem drewniany dom 
zastąpiono konstrukcją szachulcową (tzw. 
pruski murek), czy wzniesiono dom gliniany, 
a w końcu ceglany. W XVIII-XIX w. grunt 
nawet w małych miastach, zwłaszcza w 
zaborze pruskim, stał się tak cenny, że 
burzono te relikty średniowiecza i na ich 
miejsce wznoszono nowe budynki, ewen-
tualnie pozostawiano przejazd, nad którym 
wznoszono piętro. 

Otóż domek przy południowej pierzei 
Placu Niepodległości jest właśnie takim re-
liktem średniowiecznym. Sam pochodzi już 
ze znacznie późniejszego czasu, ale jego 
rozplanowanie, przejazd, wejście boczne, a 
także ceglana szopka na tyłach, to unikalny 
układ zabudowy ze schyłku średniowiecza. 
Od wschodniej strony parcela była oddzie-
lona murem, którego resztki jeszcze są 
widoczne. Mur ten przebiega dokładnie tak, 
jak dawniej biegł mur ogniowy. Kamieniczka 
przy Placu Niepodległości nr 50 to unikat 
zabudowy miejskiej, to nasze dziedzictwo 
narodowe. Często widziałem takie domy 
w Szwecji, Niemczech, Francji etc., wszę-
dzie były pieczołowicie odrestaurowane, 
a mieszkają w nich często bardzo bogaci 
ludzie, którzy bardziej to sobie cenią niż tzw. 
„wypasione chaty” nowobogackich.

Tomasz Jasiński
dyrektor Biblioteki Kórnickiej 

Polskiej Akademii Nauk

ps.
W następnym numerze, jeżeli Redakcja 

Kórniczanina wyrazi zgodę, wyjaśnię, dla-
czego ten dom jest w tak opłakanym stanie 
i co zamierzamy z nim zrobić.

1 Bliżej zob. T. Jasiński, Początki Polski 
w nowym świetle, Nauka, 2007, 4, s. 7-18.

nieDoPuSzczalnyM jeSt 
PublikoWanie niePraWDy 
odpowiedź Panu Burmistrzowi jerzemu lechnerowskiemu

może Pan, Panie Burmistrzu, wypo-
wiadać dowolne opinie. Polska to wolny 
kraj. jednak twierdzić, jakoby jednolite 
stanowiska Konserwatora Powiatowego, 
Konserwatora wojewódzkiego i gene-
ralnego Konserwatora Zabytków RP nie 
miały „żadnych podstaw merytorycznych” 
to – jak mawiał ksiądz kapelan w „damach 
i huzarach” – „nie uchodzi”. 

Szanowny Panie Burmistrzu! 
W powyższym tytule znalazł się cytat z 

Pańskiego tekstu, który ukazał się w poprzed-
nim numerze „Kórniczanina”1. Skomentował 
Pan w ten sposób moje słowa zawarte w 
Liście Otwartym (przypominam: poparło go 
bez mała 7000 osób)2. Stwierdził Pan, że opu-
blikowałem w nim nieprawdę. Trudno, żebym 
nie zareagował. Nie zamierzam jednak dążyć 
do konfrontacji, ta bowiem niczemu dobremu 
by nie służyła. Przedstawię tylko w skrócie 
następujące po sobie wypadki i wyjaśnię, 
kto się myli, co nie będzie zbyt trudne, skoro 
wypowiadali się w tej kwestii dyrektor Biblioteki 
Kórnickiej PAN, Konserwatorzy Powiatowy i 
Wojewódzki, a kilka dni temu Konserwator Ge-
neralny RP, Sekretarz Stanu, Piotr Żuchowski3. 

1. Komitet ds. rewitalizacji – katalizator 
dyskusji o przyszłości Kórnika.

Na początek jednak powiem, że, po 
pierwsze, dobrze byłoby rozpocząć szerszą, 
merytoryczną dyskusję o urbanistycznym 
kształcie naszego zabytkowego miasta, o co 
nawoływałem w moim Liście Otwartym, nieza-
leżnie zaś postulowali Łukasz Grzegorowski4 

i ostatnio sam Generalny Konserwator RP. W 
związku z tym w ramach Komisji Historii Sztuki 
PTPN konstytuuje się właśnie Komitet do 
Spraw Rewitalizacji Obszarów Zabytkowych 
Wielkopolski. Znajdą się w nim specjaliści z 
różnych dziedzin – od architektów i prawników 
po historyków sztuki – którzy pochylą się nad 
przyszłością takich zabytkowych miast jak 
Kórnik. Kórnik wart jest bowiem dyskusji na 
arenie ogólnopolskiej. 

2. wyjaśnijmy: nie chodzi o zmurszałą 
budę. 

Po drugie, należałoby zdezawuować krą-
żące po gminie demagogiczne komentarze 
typu: „dlaczego oni bronią tej zmurszałej budy, 
to nie jest żaden zabytek, tylko zagrożenie dla 
pieszych, świetnie, że to się zburzy”. „Buda” 
rzeczywiście jest zmurszała – ale trwają 
przygotowania do jej remontu. ISTNIEJĄ 
TEŻ KONCEPCJE PRZEPROWADZENIA 
BEZPIECZNEGO PIESZEGO TRAKTU Z 
RYNKU NA DZIEDZINIEC ZAMKU BEZ WY-
BURZANIA NAROŻNEGO DOMU, ZGODNE 
Z WOLĄ GOSPODARZA TERENU. Na pew-
no już za chwilę będziemy je przedstawiać i 
KONSULTOWAĆ w ramach w/w Komitetu. 
Podkreślam: KONSULTOWAĆ, a nie bez-
prawnie wmuszać właścicielowi terenu. Bo 
NIE WOLNO wbrew konserwatorowi i gospo-
darzowi terenu, wykorzystując lukę prawną, 
zabierać cudzej własności, na dodatek łamiąc 
prawo o ochronie zabytków i zniekształcając 

układ urbanistyczny. Zrujnowany dom narożny 
oraz zaniedbany teren za południową pierzeją 
są chronione NIE jako wyjątkowe zabytki same 
w sobie, ALE jako ważne elementy UKŁADU 
urbanistycznego leżące w NIENARUSZAL-
NYCH granicach Pomnika Historii. Dlaczego 
więc Urząd Miasta z takim uporem chciał 
zastosować „specustawę” i wywłaszczyć PAN 
wbrew jego woli? Można by odnieść wrażenie, 
że  chodzi o atrakcyjne działki budowlane. Ale 
ten wątek pomijam jako mało prawdopodob-
ny. W związku z tym mam jeszcze większe 
poczucie absurdu. 

3. wszystko wskazuje na to, że drogę 
w rynku zbudowano tak, jakby już było 
pozwolenie na łącznik między Zamkową 
a Średzką – czyli na terenie, którym Urząd 
miasta nie ma prawa dysponować. 

Znany mi projekt, zatwierdzony przez kon-
serwatora, zakładał „korektę przebiegu” 5 , nie 
zaś zmianę charakteru dotychczasowej drogi 
wzdłuż południowej pierzei rynku. Okazuje się 
jednak, że zrealizowany tu odcinek spełnia 
standardy deptaku z możliwością parkowania, 
nie odpowiadając drodze obarczonej ruchem 
w dotychczasowym natężeniu. Z kolei zapro-
jektowany trakt pieszy trafia w ścianę narożnej 
kamieniczki. Rodzi się logiczny domysł – że 
taka realizacja (sama w sobie legalna) za-
kładała z góry budowę łącznika za pierzeją i 
zburzenie narożnego budynku.

4. Konserwator nie udzielił nikomu 
zgody na wyburzenie narożnego domu. 

Opublikowany w ostatnim numerze „Kór-
niczanina” fragment mapy modernizowanego 
placu Niepodległości, zatwierdzonej przez 
Konserwatora Powiatowego, został fałszy-
wie zinterpretowany. Zgoda Konserwatora 
dotyczyła jedynie zmian na płycie rynku. Ich 
zakres oznaczono osobną barwą. Odpowiedni 
dokument stwierdza też, że „na terenie” obję-
tym projektem „nie znajdują się żadne obiekty 
budowlane przeznaczone do adaptacji”6. To 
zdanie dokładnie określa zakres wydanej 
zgody. Notatka o „planowanym wyburzeniu” 
znajduje się wprawdzie na załączonej mapce, 
ALE POZA OBSZAREM PROJEKTU i Kon-
serwator Powiatowy nie odnosił się do niej. 
Daje ona tylko do zrozumienia, że wyburzenie 
będzie proponowane przez Urząd – i nic wię-
cej. Stanowisko to potwierdził Konserwator w 
rozmowie ze mną. Pan zaś pisze o rzekomej 
zgodzie. To nieprawda. Tym bardziej, że zgodę 
powinien uprzednio wyrazić właściciel tego 
budynku, którego reprezentuje prof. Tomasz 
Jasiński. Profesor zaś potwierdza tylko jedno: 
że pytany o wyburzenie – nie wyrażał zgody. 

5. Konserwator nie udzielił nikomu zgo-
dy na przeprowadzenie łącznika między ul. 
Średzką a Zamkową za południową pierzeją 
rynku (Placu Niepodległości). 

Co do projektowanego łącznika – Kon-
serwator Powiatowy nie tylko nie wyraził 
zgody: wyraźnie sformułował swój sprzeciw. 
Historia dyskusji na ten temat jest w skrócie 
następująca. Na spotkaniu w dniu 27 marca 
2014 r. (czyli już w trakcie modernizacji rynku) 

przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik przedstawił m.in. Konserwatorowi Powiato-
wemu koncepcję budowy łącznika pomiędzy 
ul. Zamkową i Średzką, NIE UZYSKUJĄC AK-
CEPTACJI. Mimo to w kwietniu Rada Miasta 
przeznaczyła na opracowanie projektu tego 
łącznika 65 tysięcy złotych. Powstaje pytanie: 
czy Rada świadomie postanowiła walczyć z 
konserwatorem, czy też została wprowadzona 
w błąd, a jeśli tak, to przez kogo? Kilka miesię-
cy potem obaj Konserwatorzy, Wojewódzki i 
Powiatowy, wystosowali do Burmistrza Gminy 
Kórnik dwa listy. W liście Konserwatora Powia-
towego czytamy m.in.: 

Z zaskoczeniem przyjąłem informację o 
kontynuacji tej myśli wbrew przedstawianym 
zastrzeżeniom. […] tego typu rozwiązanie 
urbanistyczne nie będzie przeze mnie zaak-
ceptowane podczas postępowania admini-
stracyjnego […] planowane wykonanie nowej 
drogi wraz z parkingami […] nie uzyska ak-
ceptacji i pozwolenia konserwatorskiego. […]7   

6. decyzja o zastosowaniu „specu-
stawy”.

Urząd Miasta, zamiast w tej sytuacji 
odstąpić od inwestycji, postanowił obejść 
przepisy o ochronie zabytków wykorzystując 
tzw. „specustawę autostradową”. O jej zasto-
sowanie firma projektująca zaczęła zabiegać 
w imieniu Burmistrza najpóźniej w grudniu 
ubiegłego roku8. 

Podczas ostatniej konferencji prasowej 
Konserwator Powiatowy powiedział dzienni-
karzom, że „specustawa drogowa nie może 
być w żadnym wypadku narzędziem do pla-
nowania rewaloryzacji i rewitalizacji terenów 
objętych ochroną konserwatorską”9. Niestety 
ta sama „specustawa”10 milcząco zakłada 
możliwość budowy drogi na terenie chronio-
nego zabytku, nawet bez zgody konserwatora 
i wbrew właścicielowi. 

Jest to jednak niewątpliwa luka prawna, 
nie oddająca intencji ustawodawcy. Z tego też 
względu Sąd unieważniłby decyzję o budowie 
w trybie „specustawy” – ale tylko wówczas, 
gdyby Polska Akademia Nauk złożyła odwo-
łanie w urzędowym terminie. Rozpoczęcie 
procedury przed świętami, z terminem dla 
zgłoszenia opinii upływającym 4-5 stycznia, 
trudno uznać za zwykły zbieg okoliczności: 
gdyby nastąpiło opóźnienie, Urząd postawiłby 
na swoim i buldożery wjechałyby na sporny 
teren. Wybuchłby jeszcze większy skandal 
i nie wiadomo, do jakiej eskalacji mogłoby 
jeszcze dojść. 

Jak dotąd, o ile mi wiadomo, żaden samo-
rząd nie usiłował wykorzystać „specustawy” do 
wywłaszczenia terenu wpisanego do rejestru 
zabytków. Dodam, że sprawą sprzeczności 
specustawy i ustawy o ochronie zabytków 
zainteresowali się prawnicy i już niedługo 
ukaże się w dodatku do „Rzeczpospolitej” 
artykuł na ten temat.

7. interwencja
Tuż przed Wigilią anonimowy informator 

powiadomił prof. Tomasza Jasińskiego, dyrek-
tora Biblioteki Kórnickiej PAN, czyli gospodarza 
terenu, który miano wywłaszczyć, o złożeniu 
wniosku w starostwie. Formalnie Urząd Miasta 
nie musiał informować prof. Jasińskiego o 
swoim „ataku” na własność PAN. W praktyce 
jednak wiadomo, że przesyłanie pism urzę-
dowych przez przeciążoną administracyjnie 

centralę PAN w Warszawie skutkuje nieraz 
wielotygodniowymi opóźnieniami w kore-
spondencji. Nie mam wątpliwości, że Urząd 
Miasta liczył (nie po raz pierwszy zresztą) na 
administracyjny bezwład PAN oraz na „ciche 
przepchnięcie” decyzji o wywłaszczeniu przez 
starostwo w okresie między świętami. To się 
jednak nie udało. 23 grudnia Prof. Jasiński 
wystosował list do Prezydenta RP z prośbą 
o pomoc, ja sam zaś napisałem w Wigilię List 
Otwarty. Pod protestem podpisało się 7000 
osób. Zarejestrowały go liczne portale interne-
towe, stacje radiowe i telewizyjne oraz prasa 
– od „Gazety Polskiej” po „Gazetę Wybor-
czą”. Jeszcze przed nowym rokiem Starosta 
Powiatu Poznańskiego ogłosił na konferencji 
prasowej, że nie wyda „żadnej decyzji, która 
spowodowałaby wywłaszczenie Biblioteki 
Kórnickiej PAN z jej terenu i wybudowanie na 
nim drogi” . Na początku stycznia wypowiedział 
się Konserwator Generalny RP11. 

8. Kto jest merytoryczny
W Pańskim artykule napisał Pan, Panie 

Burmistrzu: 
Publikowane stwierdzenia, że lokalizo-

wanie ulicy wraz z chodnikami i miejscami 
postojowymi jest niedopuszczalne [podkre-
ślenie moje – JK] na terenie pomnika historii, 
nie mają żadnych podstaw merytorycznych 12.

Pozwolę sobie zestawić Pańskie zdanie 
z pismem skierowanym do Pana przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Czytamy w nim: 

[…] inwestycja ta jest niedopuszczalna 
[podkreślenie moje – JK] ze stanowiska 
konserwatorskiego i nie uzyska akceptacji 
służb konserwatorskich […] wprowadzenie 
nowej ulicy, równoległej do pierzei rynkowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie dawnych ogrodów 
zamkowych stanowi niewątpliwe naruszenie 
historycznego układu urbanistycznego miasta 
Kórnik13. 

Pani Konserwator powołała się przy tym na 
zasady ochrony układów urbanistycznych14, 
na wpis układu urbanistycznego miasta Kórnik 
do rejestru zabytków15, na rozporządzenie 
Prezydenta RP o ustanowieniu Pomnika 
Historii16 oraz na obowiązującą w RP tzw. 
Kartę Waszyngtońską 17. Kilka dni temu na 
te same dokumenty powołał się Generalny 
Konserwator Zabytków w upublicznionym 
liście skierowanym wprost do Pana: 

Zamierzenie inwestycyjne polegające na 
budowie drogi (ulicy) łączącej ul. Średzką z 
ul. Zamkową w Kórniku (na tyłach zabudowy 
przyrynkowej) w sposób drastyczny i nieod-
wracalny naruszyłaby wartości opisane w 
przytoczonych wyżej dokumentach18.

Komentarz do powyższych cytatów umie-
ściłem na początku mojego tekstu. Rodzi się 
jednak nieodparte pytanie: na jakiej podstawie 
prawnej oparte było stanowisko Urzędu Miasta 
w kwestii budowy drogi na poszczególnych 
etapach tego konfliktu. 

z poważaniem
Jacek Kowalski

Przewodniczący Komisji 
Historii Sztuki 

Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk

obywatel Kórnika

 1Jerzy Lechnerowski, Kórnicki „Wawel” 
nie jest zagrożony, „Kórniczanin” nr 1 (445) z 
9 stycznia 2015, s. 12-13.

2 Zob. http://www.citizengo.org/pl/si-
gnit/15113/view

3  Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu, 
Generalny Konserwator Zabytków, list do 
Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik, Warszawa, dnia 9 stycznia 
2015, nr DOZ/74/15, upubliczniony w inter-
necie, zob.  http://mkidn.gov.pl/pages/posts/
stanowisko-generalnego-konserwatora-
zabytkow-w-sprawie-inwestycji-drogowej-w-
obrebie-zalozenia-urbanistycznego-miasta-
kornik-5229.php

4 Łukasz Grzegorowski, Jak chronimy 
zabytki, czyli kilka kamyków do różnych 
ogródków, „Kórniczanin” nr 1 (445) z 9 stycznia 
2015, s. 14-16.

 5 Punkt 3.3 „Opisu technicznego”. Frag-
ment dokumentu przygotowanego przez 
„Studio ML Maciej Łabno” jako „Remont i 
przebudowa (modernizacja) Placu Niepodle-
głości w Kórniku. Projekt budowlany (wyciąg)”, 
zlecenie ML-PZT/857-12, nr dokumentacji 1 A, 
wykonali Maciek Soczyński, Dariusz Kołkow-
ski, Mieczysław Soczyński, Jakub Soczyński, 
Kórnik, lipiec 2012. Powiatowy Konserwator 
Zabytków zaakceptował ten projekt w dniu 
03.12.2012 r. 

6„Opis techniczny” w przywołanym wyżej 
„Projekcie budowlanym”, punkt 2.4.

7Wiesław Biegański, Konserwator Po-
wiatowy do Jerzego Lechnerowskiego, Bur-
mistrza Gminy Kórnik, list z 11.08.2014, nr 
KZ.4123.10.145.2014.

8„Konspekt na konferencję prasową Sta-
rosty Poznańskiego ws. budowy nowej drogi 
łączącej ul. Średzką z ul. Zamkową w Kórniku, 
30.12.2014 r.”

9 „Konspekt…”, jw. 
10Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
Dziennik Ustaw 2003 nr 80 poz. 721.

11 Zob. http://m.poznan.gazeta.pl/pozna-
n/1,106517,17195531,Kornik__Starosta_nie_
pozwoli_na_droge_przez_Pomnik.html.

12 Jerzy Lechnerowski, Kórnicki „Wa-
wel”…, s. 13.

13 Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków do 
Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kórnik, list z 11.08.2014 r., nr 
Po.5142.5757.2.2014.

14 Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (Dziennik 
Ustaw nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmia-
nami), art. 36 ust. 1 pkt 1 i 8.

15 Decyzja Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków KS. III-5340/18/90, nr rejestru 
2199/A, wpis z 18.09. 1990.

16 Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 
czerwca 2011 r. (Dziennik Ustaw nr 143, poz. 
836).

17Międzynarodowa Karta Ochrony Miast 
Historycznych uchwalona w 1987 r. przez 
ICOMOS.

18Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu, Gene-
ralny Konserwator Zabytków, list do Jerzego 
Lechnerowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik, cytowany wyżej w  przyp. 3.
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KóRNiK
o wyłożeniu do publicznego wglą-

du projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej 
osiedle Północne dla działek o nu-
merach ewidencyjnych 44/83 – 44/86, 
gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z 
późn. zm.), uchwały nr XLIX/540/2014 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 maja 2014 r., 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru 
zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne 
dla działek o numerach ewidencyjnych 44/83 
– 44/86, gm. Kórnik wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 2 lutego 
2015 r. do 2 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku pl. Niepodległości, 62-
035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:00 
(I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 17 marca 2015 r. na adres: Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z 
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

ogŁoSZENiE 
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KóRNiK
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki 
oznaczone nr ewid.: 105/9 i 105/10, położo-
ne w obrębie geodezyjnym Koninko

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                       
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2012 poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 w 
związku  z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XL/444/2013 z 
dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia studium uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki 
oznaczone nr ewid.: 105/9 i 105/10, położone 
w obrębie geodezyjnym Koninko, zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik ze zmianą obejmującą działki 
oznaczone nr ewid.: 105/9 i 105/10, położone 
w obrębie geodezyjnym Koninko, w dniach 
od 02.02.2015 r. do 24.02.2015 r., w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległo-
ści 1, 62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania. 
Przedmiotem zmiany studium jest określenie 
nowych zasad zagospodarowania obszaru 
objętego zmianą studium.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 24.02.2015 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, o godz. 11:00 (I piętro, sala 
106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 20 marca 2015 r. na adres: Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z 
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

ogŁoSZENiE 
BURmiSTRZA miASTA i gmiNY 

KóRNiK
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr 
ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 
54/3, 56/1.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z 
późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/239/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 kwietnia 2012 
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Kórnik we wsi Skrzynki - działki nr ewid. 
52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 
56/1 (rejon ul. Wiśniowej) wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 
lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 10 lutego 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 14:30 
(I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi 
do projektu planu miejscowego może wnieść 
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. 
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 17 marca 2015 r. na adres: Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z 
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym jako wniesione na 
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

„Patrzcie, patrzcie jaka szopka! Cała w 
białych, śnieżnych kropkach! Nad nią gwiazdka 
jak ze szkiełka. No to zróbmy dziś Jasełka”.  
Tymi słowami, we wtorek 13 stycznia, grupa 
pięciolatków „Jagódki” zaprosiła podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy 
na przedstawienie pt. „Bajkowe Jasełka”. 

Przedstawienie powstało pod czujnym okiem  
wychowawczyni Pani Marysi, rytmiczki Pani 
Ani i pomocy Pani Eweliny. Dzieci w nieco 
inny, bajkowy sposób przedstawiły tradycje 
jasełkowe. Tym razem Świętą Rodzinę odwie-
dzili przedstawiciele dziecięcych bajek: Pinokio, 
Czerwony Kapturek, Wilk, Jaś i Małgosia, Kot 
w butach,  Królewna Śnieżka z Krasnoludkiem, 
Królowa Śniegu, Calineczka, Rybak oraz tra-
dycyjnie Aniołowie, Trzej Królowie i Pasterze. 

Gościom przedstawienie bardzo się podo-
bało. Nagrodzili aktorów gromkimi brawami. 
Były też wspólne zdjęcia, zabawa oraz kosz ze 

słodką niespodzianką dla przybyłych.  
Nie była to pierwsza wizyta podopiecznych 

tego Domu w naszym przedszkolu. 18 grudnia 
to oni wcielając się w Kolędników odwiedzili nas 
ze swoim przedstawieniem, które wszystkim 
dzieciom bardzo się podobało.

Myślę, że razem spędzony czas dostarczył 
wszystkim wielu wrażeń i radości. Przez takie 
spotkania uczymy nasze dzieci tolerancji i 
szacunku dla „innych”.

Z obopólną korzyścią będziemy takie wizyty 
kontynuować w przyszłości.   

M.F, I.J

Wizyta 
podopiecznych Środowiskowego 
domu Samopomocy w Kórniku w 

Przedszkolu nr 2 „cztery Pory Roku” 
w Kórniku- Bninie

Ile razy słyszeliśmy już to zdanie, aż trudno 
policzyć. Ile razy słyszeliśmy je w negatywnym 
znaczeniu…. aż trudno policzyć, ale jaka jest 
rzeczywistość? 

W Gimnazjum im. Władysława hr. Za-
moyskiego od kilku już lat odbywa się „Akcja 
Świąteczna Paczka”. Uczniowie zbierają, przy 
współpracy i dzięki uprzejmości Intermarche, 
żywność dla potrzebujących w naszej gminie. 

I jaka jest ta dzisiejsza młodzież? Lista chęt-
nych do akcji została skompletowana już w dwie 
godziny po ogłoszeniu terminu zbiórki. Chętnych 
do pracy było jeszcze więcej. Akcja świąteczna 
paczka trwała od 8.12. do 12.12.2014r. i jak 
zwykle uczniowie okazali się odpowiedzialni, 
zaangażowani i bardzo pomocni. Sercem 
okazała się również cała społeczność kórnicka, 
która po raz kolejny zaskoczyła nas swoją hoj-
nością i życzliwością. Z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego, czyli z inicjatywy Tej Dzisiejszej 
Młodzieży, zebrano również produkty w każdej 
klasie.  

W trakcie akcji udało się zebrać artykuły spo-
żywcze i chemiczne, i przygotować rekordową 
liczbę dużych i bogatych, w różnego rodzaju 
produkty, paczek – 50. 

Dostarczając paczki do najbardziej potrze-
bujących, spotykałyśmy się z ogromną życzliwo-
ścią i wdzięcznością. Przekazujemy serdeczne 
życzenia i podziękowania całej społeczności 
szkolnej i kórnickiej, od obdarowanych rodzin.

Dziękujemy pracownikom Intermarche za 
pomoc i wsparcie, rodzicom i uczniom za za-
angażowanie, a mieszkańcom Kórnika za ich 
wrażliwość społeczną i bezinteresowną pomoc.

I jaka jest ta dzisiejsza młodzież?
Organizatorzy

ach ta DziSiejSza MłoDzież !

Stowarzyszenie „Klaudynka” serdecznie zaprasza na 

VI Charytatywny Bal Klaudynki 
który odbędzie się 24 stycznia 2015 r. o godz. 20.00  

w Restauracji „Biała Dama” 
Cena biletu 85,00 zł od osoby 

Przewidywanych jest wiele atrakcji! 
 

Dochód z balu zostanie przeznaczony na działalność pomocową  
skierowaną do podopiecznych Stowarzyszenia. 

 
 

 
Bilety do nabycia w restauracji „Biała Dama” w Kórniku 
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W niedzielę, 11-go stycznia br., już po raz 
23. zagrała „Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy” w Kórniku. Tegoroczny finał WOŚP 
przebiegał pod hasłem podtrzymania wyso-
kich standardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej 
opieki medycznej seniorów. 

11 stycznia 2015 roku 120 tysięcy wolon-
tariuszy wyszło na ulice nie tylko Polski, ale i 
kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świe-
cie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu 
medycznego dla polskich szpitali. Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez 
22 lata działalności zakupiła tysiące urządzeń 
za kwotę ponad 590 mln zł.

W gminie Kórnik kwestowało 100 wolonta-
riuszy m.in. z gimnazjum w Kórniku i Robakowie 
oraz z Zespołu Szkół (Liceum) Kórniku. 

W Kórniku orkiestrowe granie rozpoczęło 
się o godzinie 12.00 w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA” od pozdrowień dla 
mieszkańców Kórnika od Jurka Owsiaka, które 

nagrali przedstawiciele delegacji z Kórnika pod-
czas wizyty w Fundacji w Warszawie.

Otwarcie Finału poprzedził start biegu 
„Policz się z cukrzycą”, który już po raz 9-ty 
zorganizowany został w wielu miastach w 
Polsce. Start i meta kórnickiego biegu „Policz 
się z cukrzycą” miały miejsce przed budynkiem 
„OAZY”. Biegaczom na trasie towarzyszyły: Po-
licja, Straż Miejska, Straż Pożarna i członkowie 
Klubu Miłośników BMW Kórnik-Bnin. 

Oficjalnego otwarcia Finału dokonał bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, szefowa kórnickie-
go sztabu WOŚP Krystyna Janicka oraz orga-
nizator imprezy w „OAZIE” Robert Jankowski.    

Po części oficjalnej zagrała Harcerska 
Orkiestra Dęta z Kórnika pod kierownictwem 
Jacka Kozłowskiego, a po niej, podobnie, 
jak w zeszłym roku w rolę aktorów wcielili się 
nauczyciele i rodzice dzieci z przedszkola im. 
Cztery Pory Roku w Kórniku – Bnine, którzy 
zaprezentowali licznie zebranym dzieciom 
spektakl „Kopciuszek”. Natomiast rodzice 

i nauczyciele z punktu przedszkolnego w 
Radzewie zaprezentowali spektakl „Królewna 
Śnieżka”. Dla najmłodszych organizatorzy 
w tym dniu przygotowali wiele atrakcji, m.in. 
zajęcia plastyczne, gry, malowanie twarzy, 
przedstawienia bogate w piosenki i tańce: „W 
świecie baśni – Marek Haremza i przyjaciele” i 
„Wesoły Warzywniak” oraz pokaz Taekwondo 
w wykonaniu dzieci z UKS TKD Kórnik. 

Przez cały dzień na scenie odbywały się 
koncerty w wykonaniu lokalnych artystów: 
Chóru „Viva la Musica”, Emilii Pawlak i Tymo-
teusza Gabskiego, pod kierownictwem Lidii 
Jakubowskiej, Stowarzyszenia Teatralnego 
„Legion” i Adrianny Przybył. Na koniec zagrały 
zespoły: „The Infinite Dreams” i gwiazda wie-
czoru „CENTRALA 57”. 

W tym samym czasie obok sceny stra-
żacy z OSP z Kórnika i Kamionek wraz z 
ratownikami Małgorzatom Walkowiak oraz 
Jackiem Pawlakiem uczyli udzielania pierw-
szej pomocy.  

Wielka orkieStra ŚWiątecznej PoMocy zagrała znoWu W kórniku

Dla miłośników motocykli Klub Motocyklowy 
Mad Dogs z Kórnika, przygotował wystawę 
najpiękniejszych i unikatowych modeli moto-
cykli. Okazem przy wystawie był unikatowy na 
skalę światową samochód z garażu Krzysztofa 
Mytko - zabytkowy Mały Fiat z oryginalnym 
przebiegiem 1.700 km! Jakub Mąderek twórca 
projektu „Kórnik – spacer w czasie” (www.kor-
nik.info) przedstawił najciekawsze zabytkowe 
fotografie Kórnika.  

Wielką popularnością cieszyły się pokazy 
kulinarne – a właściwie specjały serwowane 
przez Adama Pełkę wraz z przyjaciółmi. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina i 
„Radzewianki” zadbały, aby nikt z imprezy nie 
wyszedł głodny i częstowały kawą i herbatą 
oraz własnoręcznie upieczonymi ciastami. 
Z pewnością na brak atrakcji w tym dniu nie 
można było narzekać. 

Przez cały dzień w OAZIE odbywały się 
licytacje orkiestrowych gadżetów, a wśród nich 
zdmuchiwanie świeczek na torcie. Tort w kształ-
cie serca został ufundowany przez cukiernię 
„Łobza”, a zdmuchiwanie świeczek wylicytował 
tradycyjnie komendant OSP 

w Kórniku pan Leszek Orlewicz. Natomiast 
najcenniejszy gadżet – „Kórnickie złote serdusz-
ko” zostało wylicytowane za 6 000 zł przez pana 
Andrzeja Tylendę z firmy TFP z Dziećmierowa. 
Tradycyjnie o godzinie 20.00 wypuszczone 
zostało „światełko do nieba”. 

W czasie 23. Finału WOŚP w Kórniku 
zebrano 54.419,62 zł + 54,26 euro, co jest kolej-
nym rekordem (w 2014 roku zebrano 50.597,40 
zł + 44,90 euro + 5$), jak podkreślają organi-
zatorzy Krystyna Janicka i Robert Jankowski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na 
www.facebook.com/wospsztabkornik

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy  

W sobotę, 10 stycznia br. w Kórnic-
kim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
odbył się Koncert Noworoczny, orga-
nizowany od wielu już lat z inicjatywy 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. 
Na koncert, podobnie, jak w latach ubie-
głych, zaproszeni zostali przedstawicie-
le władz samorządowych województwa, 
powiatu,  gminy,  dyrektorzy szkó ł , 
przedstawiciele firm, stowarzyszeń, 
organizacji społecznych działających 
na terenie gminy i osoby zasłużone dla 
Kórnika, którym burmistrz podziękował 
za dotychczasową współpracę i wyraził 
nadzieję na dalszą owocną współpracę. 
Koncert zaszczycił swoją obecnością 
Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego pan Marek Woźniak. W tym roku 
gwiazdą wieczoru był kwartet smycz-
kowy „Grupa MoCarta”, prezentujący 
muzykę poważną z przymrużeniem oka. 
Zespół tworzy czterech absolwentów 
Akademii Muzycznej w Warszawie i 
Łodzi: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Pa-
weł Kowaluk i Bolek Błaszczyk. „Grupa 
MoCarta” po raz pierwszy wystąpiła 
przed publicznością na XIII Przeglą-
dzie Kabaretów „PaKa 97”. W maju 

tego samego roku odbyła się premiera 
pierwszego programu pt. „Mozart wiecz-
nie żywy”. Od tej pory Grupa prowadzi 
aktywną działalność koncertową. Grupa 
MoCarta to nie tylko kabaret muzyczny. 
Zespół występuje również z repertuarem 
klasycznym, a także zajmuje się muzyką 
rozrywkową. Podstawą ich repertuaru 
są dowcipy muzyczne oraz sytuacyjne, 

zazwyczaj oparte na skojarzeniach mu-
zycznych. Koncert z pewnością można 
zaliczyć do bardzo udanych, o czym 
świadczyły najlepiej oklaski i owacje 
na stojąco.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział promocji Gminy

koncert noWoroczny

Kolędy, życzenia i świąteczna atmosfera 
towarzyszyły spotkaniu opłatkowym zorga-
nizowanym przez Kórnickie Koło Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych. 

Uroczystość odbyła się 18 grudnia 2014 
roku w restauracji „Biała Dama” w Kórniku. 

W spotkaniu uczestniczył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, radna Rady Miejskiej 
w Kórniku Irena Kaczmarek, proboszcz 
Parafii pw. Wszystkich Świętych ks. Grze-
gorz Zbączyniak, przedstawiciele gminnych 
jednostek organizacyjnych, organizacji 
pozarządowych z Kórnika, członkowie Za-
rządu Głównego Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych oraz kom-
batanci z gminy Kórnik i ich opiekunowie.  

Rolę gospodyni spotkania pełniła pani 
Jadwiga Chułek, skarbnik Kórnickiego 
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych, która wszystkim 
przybyłym podziękowała za dotychczaso-
wą współpracę i złożyła  życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  

Następnie goście i gospodarze podzieli 
się opłatkiem - symbolem zgody i pojed-
nania. Spotkanie było okazją, by wymienić 
poglądy, podyskutować o minionym czasie 

i o nadziejach związanych z nadchodzą-
cym Nowym Rokiem.

W trakcie spotkania prezes Zarządu 
Głównego Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych wręczył Ro-
bertowi Jankowskiemu z Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu odznakę za zasługi 
dla Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

SPotkanie oPłatkoWe 
kórnickich koMbatantóW  
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70- lEciE KóRNicKiEgo
 licEUm ogólNoKSZTAŁcącEgo

 – Początki 
Szkoły. 

Pierwszą myśl o założeniu gimnazjum w 
Kórniku powziął Władysław Zamoyski. Jego 
zamiar, choć nie został zrealizowany, przyczynił 
się prawdopodobnie do późniejszej, powojennej 
akcji. 

Z inicjatywą założenia szkoły średniej 
w Kórniku wystąpiła bibliotekarka Biblioteki 
Kórnickiej, Stanisława Jasińska. Zwróciła się 
ona do swego kolegi, bibliotekarza, później 
profesora Uniwersytetu M. Curie w Lublinie, 
Kazimierza Myślińskiego, z prośba o fachowe 
porady dotyczące organizacji w Kórniku szkoły 
średniej. Ustalono, że trzeba przygotować 
grupę młodzieży o wyrównanym poziomie 
wykształcenia, uzyskać zgodę władz miejskich 
i Kuratorium. 

Kuratorium zgodziło się na utworzenie 
szkoły średniej pod warunkiem, że dyrektorem 
zostanie osoba posiadająca stopień naukowy. 
Dlatego stanowisko to objął  dyrektor  Biblioteki 
Kórnickiej, dr Stanisław Bodniak.  Ustalono 
także, że zastępcą dyrektora do spraw admi-
nistracyjnych zostanie Krystyna Skwirzyńska. 
Następnie zwrócono się do Zarządu Miasta 
z projektem otwarcia w Kórniku gimnazjum. 
Burmistrz miasta Andrzej Ignyś i sekretarz KM 
PPR Stanisław Grześkowiak, ustosunkowali się 
do tego pomysłu bardzo przychylnie. 

W aktach Miejskich Szkoły Ogólnokształ-
cącej w Kórniku znajduje się uwierzytelniony 
opis z protokołu nr 3 posiedzenia Miejskiej 
Rady Narodowej w Kórniku z 29 maja 1945 
roku, gdzie czytamy: ,,Miejska Rada Narodo-
wa uwzględniając życzenia społeczeństwa 
miasta Kórnika i sąsiednich gmin wiejskich, 
wyrażone wielokrotnie przez jednostki spośród 
zainteresowanych rodziców, delegacje całych 
grup ludności i przedstawicieli organizacji spo-
łecznych (...), biorąc pod uwagę dobro ogółu 
ludności tutejszego miasta i okolicy oraz dobro 
narodu, po rozpatrzeniu wszystkich warunków 
i okoliczności uchwala założenia gimnazjum 
ogólnokształcącego – koedukacyjnego w 
Kórniku i postanawia wystąpić z wnioskiem do 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w 
Poznaniu o udzielenie zezwolenia na otwarcie i 
uruchomienie tegoż gimnazjum począwszy od 
roku szkolnego 1945/46”.

15 sierpnia 1945 ogłoszono zapisy do 
Gimnazjum. 28 tegoż miesiąca odbyło się 
pierwsze zebranie Komitetu Rodzicielskiego, 
a uroczyste otwarcie pierwszego roku nauki 
nastąpiło 1 września. Pierwsza siedziba szkoły 
mieściła się w bnińskim Ratuszu. Komplety 
przygotowawcze, prowadzone od kwietnia 
1945 roku,  odbywały się w kórnickim Zamku 
w Sali herbowej. 

     Z zachowanych dokumentów (odpis 
wniosku o rejestrację Gimnazjum) wynika, ze 
pierwszy zespół tworzyli:

dr Stanisław Bodniak – dyrektor
ks. Szczepan Janasik – religia
Stanisława Jasińska – język polski

mgr Kazimierz Myśliński- język łaciński
mgr Eleonora Langner – j. francuski,
 j. niemiecki (?)
Krystyna Skwirzyńska – historia
inż. Stefan Białobok – przyroda, 
matematyka
Zofia Baranowska – geografia, 
zajęcia praktyczne
Jan Szwed – gimnastyka, muzyka
     
W zachowanym  statucie czytamy:,, Właści-

cielem szkoły jest Zarząd Miejski w Kórniku. (...) 
Szkoła ma za zadanie dać młodzieży podstawy 
pełnego rozwoju kulturalnego i przygotować ją 
do czynnego udziału w życiu społeczeństwa, 
a zarazem do studiów w szkołach wyższych. 
Szkoła przeznaczona jest dla młodzieży 
męskiej i żeńskiej bez względu na wyznanie i 
narodowość.(...)    Szkoła ma nazwę: Miejskie 
Gimnazjum Koedukacyjne w Kórniku”. 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznań-
skiego statut ten zatwierdziło 6 października 
1945 roku.

Szczególną atmosferę pierwszych lat nauki 
dobrze oddają wspomnienia nauczycielki Zofii 
Baranowskiej: ,,Ofiarna praca całego zespołu 
nauczycielskiego oraz zespołu młodzieży, jej 
pęd mimo niejednokrotnie słabego stanu zdro-

wia (świadczą o tym pierwsze badania lekarza 
szkolnego dr Leona Langnera), sprawiły, że 
w dniach 25,26 i 27 czerwca 1947 odbyły się 
komisyjne egzaminy klasy semestralnej dla 31 
uczniów. Wszyscy oni egzaminy te zaliczyli z 
wynikiem pomyślnym a ponad połowa zdają-
cych otrzymała świadectwa ukończenia gim-
nazjum (tzw. małą maturę) z ocenami bardzo 
dobrymi i dobrymi tylko. (...) Do łez wzruszyło 
nas bijące z prac egzaminacyjnych, pisanych 
pożal się Boże jaką ortografią, żarliwe pragnie-
nie wiedzy. Ta młodzież pragnęła się uczyć. 
Przeszła w dzieciństwie twardą szkołę życia, 
doceniała znaczenie nauki”.

W 1945 roku podręczników prawie nie 
było, nauka opierała się na notatkach z lekcji. 
Biblioteka szkolna zaczęła powstawać z datków 
i funduszy zebranych z przedstawień szkolnych 
organizowanych głównie przez Stefanię Dusz-
czak i Zofię Baranowską. 

,,Ta młodzież – wspomina p. Baranowska 
– miała w sobie tyle entuzjazmu i zapału, że 
znajdowała jeszcze czas na uczenie się tekstu 
ról, na próby i organizowanie przedstawień 
w Kórniku, Bninie, a czasem w Śremie czy 
Zaniemyślu (...). Stosunek młodzieży do nas 
pozbawiony był sztywności i chłodnej rezerwy. 

(cd. na str. 18)

Wielkie 
orkieStroWanie 

W Pierzchnie
      Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy tradycyjnie odbywa się w niedzielę, 
ale w wielu miejscach, w dni poprzedzają-
ce, nie brak imprez i kwest. Orkiestrowe 
imprezy często organizują np. szkoły i 
przedszkola. 

W piątek tak było m.in. w Przedszkolu 
w Pierzchnie.  W piątek, w Przedszkolu  na 
potrzeby zbiórki dla Orkiestry wykorzystano 
wszystkie sale przedszkolne. W każdej 
działo się coś innego. W jednej odbywały 
się tańce i zabawy, w innej można było 
kupić maskotki i zabawki, przekazane na 
aukcję przez dzieci, a w jeszcze innej dać 
sobie namalować orkiestrowe serduszko na 
poliku. Darczyńców nie zabrakło.

Wszystkim bardzo dziękujemy w imieniu 
Organizatorów.

                                        SIE MA

10 stycznia Szkoła Podstawowa nr 1 
w Kórniku zorganizowała w Kolegiacie 
Kórnickiej XIV Przegląd Kolęd. Wystąpiły 
w nim cztery zespoły. Dwa prowadzone 
przez Siostrę Judytę, reprezentujące 
szkoły w Bninie i Radzewie. Zespół ze 
szkoły w Szczodrzykowie przygotowała 

Lidia Jarmuszkiewicz. Szkołę z Kórnika 
reprezentował chór Viva la Musica pod 
dyrekcja Lidii Jakubowskiej.

Dzieci i młodzież doskonale przygoto-
wała się do przeglądu. Wybrane kompo-
zycje miały ciekawe aranżacje i przypadły 
do gustu licznej publiczności, która podzię-

kowała artystom oklaskami. Organizatorzy 
mieli dla wszystkich upominki, a ks. pro-
boszcz Grzegorz Zbączyniak dobre słowo. 

Na zakończenie przeglądu wszyscy 
wspólnie zaśpiewali.  

ŁG

XiV PrzegląD kolęD

 

Grono Pedagogiczne 1958/59

Mała Matura 1950
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(cd. ze str. 17)
W pracy, w szkole, w czasie dodatkowych lekcji 
po południu, podczas prób i przedstawień oraz 
przy pracy w organizacjach szkolnych zżyliśmy 
się z młodzieżą i staliśmy się bliscy”.

Warunki pracy w pierwszych latach nauki 
były bardzo ciężkie i dla nauczycieli i dla 
uczniów: 

,,Pamiętam dobrze ówczesne wyposażenie 
klas. Stoły zebrane w różnych instytucjach i u 
ludzi, długie, ciężkie, toporowate, każdy inny, 
zapełniały, zawalały całą klasę. Swoboda 
ruchów przy pisaniu była ograniczona, bo przy 
stole siedziało kilu uczniów więcej niż normalnie 
powinno było siedzieć. Pomocy naukowych 
żadnych. Klasy (...) były małe, niskie o małych, 
głęboko osadzonych oknach. (...) Młodzież do 
Bnina dochodziła przeważnie pieszo z Kórnika 
i  okolicznych wsi. 

Niektórzy o 6-tej rano wychodzili z domu, 
by zdążyć na 8-mą do szkoły”.

Atmosferę tamtych lat wspominali  także 
uczniowie pierwszego rocznika. 

Z  relacji wizytatora szkół z ramienia Kurato-
rium dowiadujemy się, że: (...)  na parterze mie-
ści się kancelaria dyrekcji, mała biblioteka (420 
książek), jedna klasa, skład rowerów, ustępy, na 
pierwszym piętrze - cztery klasy. Brak sali gim-
nastycznej(...). Urządzenia klas wystarczające. 
Pomoce naukowe wymagają pełnego zaopa-
trzenia. Młodzieży jest 138 (73 chłopców, 65 
dziewcząt). Klas  pięć, cztery normalne i jedna  
przyśpieszona. Klasa wstępna liczy 41 uczniów, 
I- 30, II- 25, III- 10. IV.  semestr- 32. Rozpiętość 
wieku bardzo duża w poszczególnych klasach  
od 5 do 10 roczników. Dyrektor pracuje w 
bardzo trudnych warunkach. Grono nauczy-
cielskie liczy 11 osób, pełnokwalifikowany jest 
tylko dyrektor. Stan nauczania dostateczny, 
choć istnieją duże opóźnienia spowodowane 
zmianami i brakiem nauczycieli. Organizacje 
młodzieżowe szczególnie aktywnie działające 
to: Liga Morska, PCK oraz harcerstwo”.

W maju 1947 roku Zarząd Miejski w Kór-
niku wystąpił do Kuratorium z podaniem o 
pozwolenie na utworzenie przy Gimnazjum 
pierwszej klasy liceum w przyszłym roku 
szkolnym. Prośbę tę uzasadniono faktem, że 
na 40 uczniów kończących gimnazjum ponad 
20 pragnie uczęszczać do pierwszej klasy 
licealnej. Zapewniano, że Zarząd Miejski czyni 
starania o uzyskanie od Fundacji ,,Zakłady Kór-
nickie” odpowiedniego na gimnazjum i liceum 
budynku. Zwrócono także uwagę, że duże 
szanse rozwoju, w oparciu o zbiory biblioteczne 
Biblioteki Kórnickiej i muzealne, miałoby liceum 
o profilu humanistycznym. 

Kuratorium pismem z 8 września 1947 przy-
chylnie ustosunkowało się do wniosku Zarządu.

W 1949 roku odbyła się po raz pierwszy 
matura.

W 1950 roku nastąpiło upaństwowienie 
Miejskiego Liceum Koedukacyjnego w Kórni-
ku. W czerwcu 1953 roku gmach starej szkoły 
przy ulicy Poznańskiej oddano Liceum, a w 
maju 1954 roku zaadaptowano przylegający 
do podwórza budynek na salę gimnastyczną. 
W 1955 roku uroczyście obchodzono jubileusz 
10-lecia powstania szkoły.

Katarzyna Czachowska

Rozmowa z weroniką Kudłą, liderka 
regionu Kórnik projektu Szlachetna 
Paczka.

mieszkańcy Kórnika poznali Panią 
jako liderkę projektu „Szlachetna Pacz-
ka” w Kórniku. A czym zajmuje się Pani 
na co dzień?

Jestem uczennicą Liceum dla Dorosłych 
w Śremie. Planuję zdać maturę i pójść na 
studia, a po nich zrobić rewolucję w polskim 
prawie. Ponieważ uczę się zaocznie, gdy 
rozpoczynałam działania jako lider dodatko-
wo pracowałam. Potem Paczka pochłonęła 
mnie w stu procentach. 

w 2013 roku była Pani wolontariusz-
ką projektu. jak trafiła Pani do „Paczki”?

Mój kolega był liderem na os. War-
szawskim w Poznaniu. Wrzucił post na 
Facebooka z informacją o poszukiwaniu 
wolontariuszy, a ja mając już doświadczenie 
z wolontariatem zgłosiłam się w ciemno, nie 
do końca zdając sobie sprawę z czym wiąże 
się działanie w „Szlachetnej Paczce”. Pozna-
jąc bliżej zasady „paczkowego” pomagania 
wymarzyłam sobie, by wskrzesić projekt w 
Kórniku. Zajęłam się innymi sprawami, ale 
gdy w kolejnym roku ogłoszono nabór na 
liderów zgłosiłam się i zostałam liderem.

wróćmy jeszcze do Pani pierwszego 
sezonu w „Szlachetnej Paczce”. wielu 
wolontariuszy z jakimi rozmawiałem 
mówiło o wielkiej odpowiedzialności 
jaka spada na barki osoby, która musi 
wejść w życie kwalifikowanej rodziny, 
ocenić jej sytuację i zadecydować, czy 
właśnie tej rodzinie przyznana zostanie 
pomoc. czy łatwo jest unieść taką od-
powiedzialność?

To rzeczywiście wielkie wyzwanie. 
Jednak to nie był mój pierwszy kontakt z 
wolontariatem. Pracowałam już wcześniej 
np. z osobami niepełnosprawnymi. To był 
może inny rodzaj odpowiedzialności, ale 
nauczyło mnie to wczuwania się w sytuację 
osób potrzebujących i tego, że jeśli się 
czegoś podejmuję, to muszę to zrobić do 
końca i dobrze. 

„Szlachetna Paczka” jest projektem, 
który wymaga trudnych decyzji, bo jej celem 
jest mądra pomoc. Już jako wolontariusz mu-
siałam podjąć decyzję o tym, że jednej z oce-
nianych rodzin pomoc nie będzie przyznana. 
Projekt daje jednak wolontariuszom, obok 
precyzyjnych zasad działania, doskonałe 
przygotowanie i wsparcie w podejmowaniu 
właśnie takich trudnych decyzji. 

jak zostać wolontariuszem?
Najpierw wypełnia się zgłoszenie i odpo-

wiada na kilka ogólnych pytań dotyczących 
wolontariatu. Następnie kontaktuje się z 
nami lider rejonu i przeprowadza rozmowę 
rekrutacyjną. Przed rozmową kandydat musi 
wykonać zadanie - w tym roku ułożyć krzy-
żówkę z hasłami związanymi z dobrą pomo-
cą. Po rozmowie lider decyduje czy chce z 

nami współpracować. Informacji o przyjęciu 
do projektu towarzyszy spis mocnych stron 
kandydata i wskazówki nad czym trzeba 
popracować. Potem następuje cykl szkoleń, 
po których kandydat podejmuje ostateczną 
decyzję, czy pozostaje w projekcie. Trzeba 
też przejść szkolenie e-learningowe i zdać 
test, może niełatwy, ale możemy do niego 
podchodzić nieskończoną ilość razy.

A jak rekrutuje się liderów rejonu?
Co ciekawe liderem może zostać nawet 

osoba, która dotychczas nie działała w 
projekcie. Kandydat wypełnia zgłoszenie 
z bardziej niż u wolontariuszy rozwiniętym 
zbiorem pytań dodatkowych. Kontaktuje 
się z nami koordynator wojewódzki. Jeśli 
przejdziemy ten etap, następuje pierwsze 
wdrożenie, po którym podpisuje się umowę. 
Kolejnym etapem jest drugie wdrożenie, a 
potem to już praca w rejonie.

od czego rozpoczęła Pani organizo-
wanie kórnickiego rejonu „Szlachetnej 
Paczki”?

W pierwszej kolejności spotkałam się z 
osobami, które z racji swojej pracy zawo-
dowej lub społecznej mają wiedzę o środo-
wisku osób potrzebujących. Było to bardzo 
istotne, bo do projektu „Szlachetna Paczka” 
nie można zgłosić się o pomoc samemu. 
Potencjalni odbiorcy paczek muszą być 
zgłoszeni przez osoby trzecie lub instytucje. 

Spotkałam się więc z dyrektorką kórnic-
kiego OPS, z panią prezes Stowarzyszenia 
„Klaudynka”, rozmawiałam z dyrektorkami 
wszystkich szkół podstawowych i wieloma 
innymi osobami. Przedstawiłam zasady 
funkcjonowania projektu i zostawiłam for-
mularze zgody na kontakt. Bo dopiero po 
otrzymaniu takiej pisemnej zgody na kontakt 
wolontariusz może kontaktować się ze zgło-
szonymi rodzinami.

Osoby, z którymi rozmawiałam od po-
czątku bardzo chętnie pomogły w dotarciu 
do potrzebujących. Budujące było to, że 
od początku wszyscy, których prosiłam o 
pomoc podeszli do sprawy z chęcią i bardzo 
solidnie.

Z biegiem czasu wieść o projekcie 
rozniosła się po gminie i zgłoszenia nad-
pływały z różnych źródeł -  od sąsiadów, 
od wolontariuszy, od osób, które zaczepiały 
mnie na ulicy i pytały o projekt. Dzięki temu 
do projektuu mogliśmy włączyć także tych 
potrzebujących, którzy na co dzień z róż-
nych przyczyn nie są odbiorcami pomocy 
instytucjonalnej, ale według paczkowych 
reguł potrzebują wsparcia. Przed weryfikacją 
mieliśmy 62 zgłoszenia. 

Przypomnijmy jakimi kryteriami kie-
rują się wolontariusze Paczki włączając 
rodziny do projektu.

Te kryteria to między innymi choroba 
lub niepełnosprawność,  wielodzietność, 
starość, samotność, nieszczęście. Jednak 
projekt nie gwarantuje pomocy jeśli która-
kolwiek z powyższych okoliczności dotyczy 

rodziny, ale także pozwala zakwalifikować do 
paczki nawet jeśli powyższe kryteria nie są 
spełnione. Przecież są rodziny wielodzietne, 
które doskonale funkcjonuję bez czyjejkol-
wiek pomocy. Są osoby dotknięte chorobą 
lub samotne, które otrzymują pomoc na 
co dzień i potrafią się o nią upomnieć. 
Szlachetna Paczka ma pomagać tym, dla 
których konieczna jest pomoc taka, która na 
dłuższą metę przyniesie pozytywny skutek, 
da szansę na trwałą zmianę w życiu osób 
potrzebujących. 

Nasi wolontariusze przyglądali się nie 
tylko temu, w jakiej sytuacji znaleźli się 
zgłoszeni do projektu ludzie. Śledzili dodat-
kowo czy mają wsparcie z innych źródeł, 
jak wykorzystują pomoc i czy podejmują 
„postawę bohaterską”, czyli obserwowaliśmy 
czy sami kandydaci podejmują działania, by 
poprawić swój los, czy może biernie czekają 
na „gwiazdkę z nieba”.

Były trudne momenty podczas reali-
zacji projektu?

Dla mnie prywatnie najtrudniejszym 
momentem był właśnie okres, w którym 
wolontariusze odwiedzali rodziny. Po okresie 
przygotowań, wypełniania papierów chcia-
łam jak najszybciej rozpocząć realne po-
maganie. Brakowało mi trochę cierpliwości. 
Goniłam moich współpracowników do pracy. 
Było jeszcze kilka trudnych momentów, ale 
za każdym razem pojawiała się osoba, która 
wskazywała wyjście z sytuacji, znajdywała 
rozwiązanie. 

jak znajdowaliście darczyńców?
Wielu darczyńców działało już w projek-

cie w poprzednich edycjach. Wielu zgłosiło 
się po naszym marszu, lub znajdując nas 
na Facebooku lub w prasie. Bardzo szybko 
skompletowaliśmy liczną grupę darczyńców, 
którzy mogli zaspokoić wszystkie potrzeby 
jakie zdiagnozowaliśmy u wytypowanych 
rodzin. Były to firmy, osoby prywatne, a także 
szkoły, wszystkie placówki z naszej gminy, 
ale także z innych miejscowości. 

Akcja skończyła się więc sukcesem. 
36 Szlachetnych Paczek przyniosło 
dobrą pomoc potrzebującym z naszej 
gminy. co dalej?

Co dalej? Widzę ogromny potencjał w 
ludziach, z którymi współpracowałam, więc 

nie wyobrażam sobie, by w bieżącym roku 
zabrakło Kórnika na mapie rejonów „Szla-
chetnej Paczki”. 

czy będzie Pani nadal regionalnym 
liderem?

To pytanie niech jeszcze pozostanie 
otwarte. Po pierwsze wśród kórnickich wo-
lontariuszy widzę wiele osób, które mogą 
zostać liderami w przyszłych edycjach i 
chętnie oddam im pałeczkę. Po drugie mam 
prywatne plany i od ich realizacji zależeć 
będzie to ile czasu będę mogła poświęcić 
wolontariatowi. 

Na zakończenie rozmowy proszę o 
litanię podziękowań  ....  

Litania byłaby długa. Dziękuję wszyst-
kim darczyńcom, wolontariuszom, także ob-
darowanym, którzy pozwolili sobie pomóc. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób nam pomogli. 

Szczególnie dziekuje firmom:
VENTUS
PROWENT BISTRO
GRZEŚKOWIAK
CUKIERNIA KACZMAREK
GO EVENTS
FERMENT KOLEKTIV
POWĄSKA
CRIS OAZA
FUTURUM STUDIO
EKO DOM
HEDAN
Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał ŁG 

WyWiaD z liDerką
cZYli KTo SToi ZA SZlAchETNą PAcZKą

KomENdA hUfcA 
ZwiąZKU hARcERSTwA

 PolSKiEgo
im. TYTUSA hR. dZiAŁYńSKiEgo 

w KóRNiKU

zaprasza na

BiwAK  ZimowY
  
Baza ZHP w Rogalinku, 
termin 21 - 25.02.2015 roku

Informacje szczegółowe nt. od-
płatności, wyżywienia i programu 
można uzyskać osobiście w każdy 
wtorek i czwartek w godz. 18.00-20.00 
i odebrać karty kwalifikacyjne do dnia 
27.01.2015r.  w Sadybie, ul. Poznańska 
34a (budynek Ośrodka Zdrowia) 

lub telefonicznie 
(wtorki, środy, czwartki, piątki)  
w godz. 14.00-16.00 
nr tel. 668-320-302.

Zebranie dla rodziców odbędzie się 
29.01.2015 o godz. 19.00 w Sadybie, 
będą podane szczegółowe informacje.

KoSZT dlA ZUchów i hARcERZY 
- 180,00 ZŁ

KoSZT dlA dZiEci NiEZRZESZo-
NYch – 200,00 ZŁ

Z a p r a s z a m y 

Kochani, moja siostra zmaga się 
z nowotworem neuroendokrynnym 

jelita grubego. 
Nowotwory te są stosunkowo rzadkie,

  a ich leczenie jest skomplikowane
 i bardzo kosztowne.
Bardzo Was proszę 

o wsparcie finansowe w postaci 
1% należnego podatku;

Wystarczy wpisać w rozliczeniu podat-
kowym (PIT do Urzędu Skarbowego):

KRS 0000241505
 z dopiskiem Agnieszka Majewska 

Z góry dziękuję za pomoc 
dla mojej siostry, 

pozdrawiam serdecznie
 Ewa Tomczak

Organizacja pożytku publicznego 
Status OPP od 2009 roku

Główny Urząd Statystyczny 
- nr REGON: 140272075 nr konta :      

18 1060 0076 0000 3200 0108 5229
Stowarzyszenie Pacjentów

 i Osób Wspierających Chorych 
na Guzy Neuroendokrynne

Krajowy Rejestr Sądowy 
- nr KRS: 0000241505
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Już posprzątane, poprane, odkurzone, 
ciasta upieczone, ryby usmażone, serca 
oczyszczone i uszczęśliwione, tylko drzewko 
jeszcze nie jest wystrojone! (Anna Mińszczak)

A tu, drzewko już pięknie ustrojone, 
obrusy białe, pierniki i… tylko opłatków nie 
ma… Już są, ksiądz proboszcz przyniósł 
właśnie opłatki i zajmuje miejsce przy stole. 
Jak co roku, tym razem w czwartek 11 grud-
nia 2014 r., przed trzecią niedzielą Adwentu 
zwaną Gaudete, w kórnickim motelu Nestor 
zbierają się członkowie Klubu Pro Sinfonika 
im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej, by cieszyć się wspólnie nadcho-
dzącym Bożym Narodzeniem, tradycyjnie, w 
ramach – 47 już – Konwencji Pro Sinfoniki.

Pani profesor Teresa Rogozia-Olejnik, 
Opiekunka Klubu sprawdza, czy wszystko 
gotowe. – Nie chce się wierzyć, ale to już 40 
lat – podkreśla – to nasz jubileuszowy sezon 
– przypomina. Wciąż mam w pamięci nasze 
spotkania w kórnickim Zamku, turniejowe 
przedstawienia, nagradzane pucharami Pre-
zydenta RP, nasz udział w polskim pogrzebie 
Ignacego Jana Paderewskiego – wspomina 
– tyle się u nas działo…

I dzieje się nadal. Czas zaczynać. Preze-
ska Klubu Joanna Olejnik-Pazoła wita gości: 

Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik – pana  
Jerzego Lechnerowskiego, Radnego Powiatu 
Poznańskiego pana Zbigniewa Tomaszew-
skiego, przewodniczącą Rady Miasta pania 
Irenę Kaczmarek, skarbnika Gminy panią 
Katarzynę Szamałek, proboszcza Parafii 
Kórnickiej księdza Grzegorza Zbączyniaka, 
radne Rady Miasta w Kórniku panią Iwonę 
Cupryjak, i panią Beatę Bruczyńską, prof. 
dr hab. Tomasza Jasińskiego dyrektora Bi-
blioteki Kórnickiej PAN, zastępcę dyrektora 
Biblioteki Kórnickiej PAN panią Katarzynę 
Woźniak, prezesa zarządu Fundacji Zakła-

dy Kórnickie pana Kazimierza Grzesiaka, 
dyrektora Kórnickiego  Centrum Rekreacji i 
Sportu OAZA pana Wojciecha Kiełbasiewi-
cza, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku 
panią Elżbietę Duszczak, byłą dyrektor liceum 
panią Marię Weychan Nowak i przyjaciół 
Klubu pana Marcina Grześkowiaka, panią 
Marię Kuczyńską Nowak i panią Annę Rauk.

– Kolejny raz spotykamy się tu dzięki 
życzliwości Pani Barbary i Aidy Bejma.  – Dziś 
naszymi gośćmi są znakomici artyści: Wie-
sław Prządka – ceniony akordeonista i ban-
doneonista oraz pianista Dawid Troczewski.

- Cieszę się, że jesteście wierni tradycji 
gwiazdkowych spotkań – mówi Antoni Hof-
fmann z Biura Pro Sinfoniki. – Tradycja to 
fundament, na którym buduje się teraźniej-
szość – akcentuje – Wszyscy z pewnością 
znają musical Skrzypek na dachu, zwróćmy 
uwagę, ile razy poda tam słowo tradycja.

- Boże Narodzenie już blisko – kontynuuje 
pan Antoni – światełka błyskają i Gwiazda 
góruje – wszystko, Panie Jezu, Ciebie 
wyczekuje – cytuje fragment wiersza Anny 
Mińszczak Kiedy przychodzisz.

Jakże pięknie współbrzmią z tym wier-
szem słowa listu od księdza Marka Rataj-
czaka – wychowanka kórnickiej Pro Sinfoniki, 
dziś wikariusza jednej z poznańskich parafii: 
dzielmy się tym, czego sami potrzebujemy, 
a więc życzliwością, dobrocią, radością, 
uśmiechem                 i miłością. Niech Jezus 
Chrystus, narodzony w ubogim żłobie, ubo-
gaca nas swoimi darami. 

- Niech Nowy Rok będzie błogosławiony 
dla wszystkich – Joanna Olejnik-Pazoła 
czyta fragmenty drugiego listu, który na ręce 
Opiekunki Klubu przesłał ks. dr Błażej Dojas, 
proboszcz i kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych w Smolicach.

Muzyka – kompozycje Richarda Galia-
no, francuskie walczyki musette, wiązanka 
piosenek z repertuaru Edith Piaf – Wiesław 

Prządka czaruje swoją grą na akordeonie 
z brawurowym akompaniamentem Dawida 
Troczewskiego… a teraz Liberango Astora 
Piazzolli na bando- neonie. Chciałoby się 
słuchać bez końca… Ale przecież jeszcze 
kolędy – nasza Opiekunka jest wierna trady-
cji. Pani Joanna bierze skrzypce, chwila na 
dostrojenie instrumentu, chwila na rozmowę 
z muzykami i już płyną piękne kolędy… Oj 
Maluśki Maluśki, Cicha noc, święta noc, … 
skrzypce, akordeon, fortepian… Czy to od 
kominka tak ciepło, czy może atmosfera 
tego spotkania jest tak pełna ciepła… Jest 
chwila, by się wyciszyć, spojrzeć na twarze 
gości. Dawne prezeski kórnickiego Klubu i 
ich dzieci, dziś piękne kobiety, zasłuchane 
twarze dojrzałych ludzi. 

Kolejny raz zastanawiam się nad tą 
swoistą sztafetą pokoleń w kórnickiej Pro 
Sinfonice. To bezsprzecznie zasługa Pani 
Profesor Teresy Rogozi-Olejnik. Ona też 
pracuje z rodziną – mężem, córką, a pewnie 
niebawem i z wnuczką Anią, która zacieka-
wiona i zdziwiona spogląda z dziecięcego 
bujaczka. Życzenia od Burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego dla Pani Profesor, dla 
nas wszystkich, wspólne zdjęcie i… słodką 
biesiadę czas zacząć.

Biały opłatek, niekończące się rozmowy… 
Jubileusz Klubu, wątpliwości naszej Opiekun-
ki, czy zdrowie i siły pozwolą kontynuować 
to dzieło… Kiedy byłem na spotkaniu rozpo-
czynającym jubileuszowy sezon, też dopadły 
mnie wątpliwości, ale wychodząc z koncertu 
w grudniowy wieczór, już wiedziałem, że po-
woli trzeba planować 45-lecie Pro Sinfoniki w 
Kórniku. W końcu błogosławieństwo św. Jana 
Pawła II do czegoś zobowiązuje!

Kronikarz
Zdj:  Antoni Hoffmann

ŚWiąteczny naStrój jubileuSzu –
 40 spotkanie wigilijno-gwiazdkowe Kórnickiej Pro Sinfoniki

oPłatkoWe 
SPotkanie aD 2014
 oRAZ 27.lEciE REAKTYwowANiA 

BRAcTwA KURKowEgo 
w KóRNiKU-BNiNiE. 

Opłatek wigilijny jest symbolem pojed-
nania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i 
braterstwa. Opłatek jest rodzajem chleba 
więc należy być jak chleb, dobrym i jak chleb 
podzielnym. W podtekście jest nawiązaniem, 
do modlitwy „Pater Noster (Ojcze Nasz)….i 
życzenia aby nam chleba powszechnego nie 
zabrakło. Okres Świąteczny, zwany po staro-
polsku Godami trwa od Bożego Narodzenia 
do święta Trzech Króli i zwyczajowo w tym 
okresie organizowane są liczne spotkania 
organizacyjne. Są one okazją do składania 
sobie życzeń, podsumowań, wręczania upo-
minków, do wymiany doświadczeń i poglądów 
i wytyczania nowych planów.

Spotkanie opłatkowe członków Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego i tradycyjnie 
już delegacji członków Stowarzyszenia Kom-
batantów i Sympatyków byłego 31. Kórnic-
kiego Dywizjonu Obrony Powietrznej Kraju, 
zaszczycili przedstawiciele władz Kórnika: 
Przemysław Pacholski – Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Jerzy Lechnerowski i Antoni 
Kalisz, Burmistrz i Viceburmistrz Miasta i Gmi-
ny. Był również były Przewodniczący Rady 
Miejskiej - Maciej Marciniak oraz Prezes Sto-
warzyszenia Sympatyków 7 Pułku Konnych 
Strzelców W@lkp. Rotmistrz Włodzimierz 
Racławski. Przybyli proboszczowie: parafii 
kórnickiej – ks. Grzegorz Zbączyniak z wi-
karym ks. Maciejem Michalskim, ks. dziekan 
- proboszcz parafii bnińskiej ks. Franciszek 
Sikora, i robakowskiej ks. Kan. Piotr Piec. 
Spotkanie było okazją do przypomnienia, 
że dnia 17 grudnia 1987 r., czyli 27 lat temu, 
Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy inż. Cze-
sław Brocki podpisał decyzję o rejestracji 
stowarzyszenia o nazwie Bractwo Kurkowe 
w Kórniku. Akt rejestracji urzędowej otworzył 
drogę do dalszego rozwoju idei bractw kur-
kowych w Polsce, do nawiązania kontaktów 
z podobnymi organizacjami w Europie, do 
utworzenia Zjednoczenia Bractw Kurkowych 
Rzeczypospolitej Polskiej, i tworzenia jej 
struktur okręgowych. W 2015 r. w dniach od 
28 do 30 sierpnia w Peine (Niemcy) odbędzie 
się 17. Europejski Zjazd EGS. Przypominam, 
że 25 lat temu rozpoczęła się współpraca 
Polsko-Niemiecka Bractwa Kurkowego w 
Kórniku z Schützenverein Peine. W 1989 
r. rozpoczęliśmy kontakty z Bractwem Kur-
kowym w Peine, a lutym 1990 r. delegacja 
naszego bractwa brała udział w Europejskim 
Balu Króla Europejskiego Huberta Pflauma 
w Peine. Przeglądamy stronę internetową 
Schützenverein Peine i śledzimy przygoto-
wania do „XVII EUROPEJSKIEGO ZJAZDU 
EGS W PEINE”.

 Król Kurkowy AD 2014/2015 Zdzi-
sław Jakubowski wraz z Rycerzami zapro-
sili braci na XXIV Królewski Bal Kurkowy 
do Restauracji „Podróżnik”. Bal Kurkowy 
odbędzie się 7 lutego 2015 r.

Kazimierz Krawiarz

Scenariusz tegorocznych jasełek został 
oparty na motywach baśni „Najszczęśliwsza 
z sióstr” autorstwa Ewy Szelburg-Zarembiny. 

Oto cztery pory roku zostają wysłane na 
ziemię przez Królową Naturę, każda przy-
nosi ludziom inne dary i pogodę. Po roku ich 
panowania okazuje się, że nikt nie lubi Zimy 
- mroźnej i srogiej. Królewna Zima jest przez to 
nieszczęśliwa, za radą Zajączka udaje się do 
samego Boga, żeby odmienił ją i żeby w końcu 
ludzie ją polubili. Święty Piotr nie chce jednak 
wpuścić biedaczki do Nieba, wtem zjawia się 
Anioł, który w imieniu Zimy prosi Boga  o po-
moc. Zima otrzymuje specjalne zadanie – musi 
przygotować świat na przyjście Syna Bożego, 
zasypuje go więc śniegiem, aby był czysty i 
nieskazitelny, kiedy Jezus Chrystus narodzi się, 
aby zbawić wszystkich ludzi.

Całe przedstawienie okazało się ogromnym 
przedsięwzięciem. Dzięki determinacji i zaan-
gażowaniu s. Barbary Elwart – organizatorki i 
reżysera całych jasełek, udało się zaangażować 
w występ uczniów z aż 4 klas, wychowawców, 
nauczycieli oraz samą p. Dyrektor. 

W jasełkach wzięli udział: uczniowie klasy 
Ia – jako śnieżynki, z wychowawczynią p. Ireną 
Faliszewską w roli Królewny Zimy; uczniowie 
klasy Ib – jako kłosy i pasikoniki, z wychowaw-
czynią p. Michaliną Pelczyk w roli Królewny 
Lato; uczniowie klasy Ic – jako grzyby i liście, z 
wychowawczynią p. Iwoną Cyrą w roli Królewny 
Jesieni; uczniowie klasy IIb – jako owady i kwia-
ty, z wychowawczynią p. Magdaleną Błaszak w 
roli Królewny Wiosny.

Na scenie można było zobaczyć także 
p. Dyrektor Ewę Szybiak-Lewandowską w 
roli Herolda, p. Agatę Dopierałę jako Królową 
Naturę, p. Lidię Jakubowską w roli św. Piotra 
oraz s. Barbarę Elwart w roli Anioła, natomiast 
w rolę Świętej Rodziny wcielili się Państwo 
Emilia i Damian Urbaniak wraz z najmłodszym 
synem Wojtkiem. Całość została uświetniona 
przepięknie wykonanymi kolędami, które za-
śpiewali członkowie chóru szkolnego pod batutą 

p. Lidii Jakubowskiej.
Po raz pierwszy przedstawienie miało 

miejsce 17 grudnia 2014r. podczas spotkania 
opłatkowego dla nauczycieli, pracowników i 
emerytowanych pracowników naszej szkoły. 
Po premierze posypała się lawina braw oraz 
gratulacje ze strony przybyłych gości. Następnie 
jasełka zobaczyli rodzice uczniów, występują-
cych w jasełkach. 19 grudnia przedstawienie 
obejrzały dzieci i młodzież z klas 0-III oraz IV-VI.

Jasełka okazały się wielkim sukcesem o 
czym świadczyły gromkie brawa po każdym 

z czterech występów oraz liczne gratulacje, 
jakie zebrali aktorzy od nauczycieli, przybyłych 
gości i rodziców. Przedstawienie wymagało 
współpracy wielu osób, którym należą się wyra-
zy uznania i słowa podziękowania. Dziękujemy 
w szczególności:

- dzieciom – zwłaszcza sześciolatkom z 
klas pierwszych, za ich zaangażowanie i ogrom 
pracy, jakie włożyły w przepiękne występy;

- rodzicom – za trud włożony w zorgani-
zowanie strojów dla ich pociech i pilnowanie 
terminów prób;

- Państwu Emilii i Damianowi Urbaniak – za 
odwagę i poświęcony czas oraz dodatkowo p. 
Damianowi za obsługę nagłośnienia podczas 
przedstawienia;

- p. Renacie Śniecińskiej za pomoc w przy-
gotowaniu scenografii.

Ogromne podziękowania należą się s. 
Barbarze Elwart za jej hart ducha, niesłabnącą 
wiarę w dzieci i nauczycieli oraz motywację i 
chęć do działania, którą zarażała wszystkich 
uczestników tego wydarzenia, dzięki czemu 
mogliśmy wspólnie tworzyć to wyjątkowe 
przedstawienie.

Oby te jasełka pomogły nam wejść w 
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i  zrozu-
mieć istotę oraz uświadomiły nam, jak wielką 
miłością obdarzył nas Bóg, zsyłając na ziemię 
swojego Syna.

Michalina Pelczyk

cztery Pory roku W betlejeM
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w 96 RocZNicę KRwAwEj BiTwY 
KomPANii KóRNicKiEj

 PoD zbąSzynieM 
dElEgAcjA KóRNicKA ZŁożYŁA 
KwiATY Pod TABlicą w ŁomNicY.

Dnia 16.go stycznia w Łomnicy odbył się 
uroczysty apel młodzieży - uczniów Szkoły 
im. Powstańców Wielkopolskich oraz de-
legacji z Kórnika - przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego, Koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wlkp. i Stowarzyszenia „Ogoń-
czyk” z Kórnika. Łomnica powitała gości 
odświętnym narodowym wystrojem. Jest, to 
niewielka wieś z zabytkowym drewnianym 
kościółkiem z 1757 r. ufundowanym przez 
Edwarda Garczyńskiego oraz  z dworem 
otoczonym zabytkowym parkiem. Kościółek 
ten to prawdziwa perełka sztuki barokowej 
z ołtarzem zwieńczonym obrazem Matki 
Boskiej Słuchającej namalowanym w 1598 
r. W kruchcie kościelnej w kalendarium 
kościółka pod 1919 r. można przeczytać: 
„Powstańcy stacjonujący w Łomnicy (tzw. 
Kompania Kórnicka pod komendą Stanisła-
wa Celichowskiego oraz 22 miejscowych 
ochotników pod dowództwem Wacława 
Szulza biorą udział w zaciętych walkach z 
Niemcami o Zbąszyń. W ramach tych walk 
Powstańcy kilkakrotnie odpierali niemieckie 
ataki na Łomnicę”). 

Uroczystość przed gmachem Szkoły 
z tablicą udekorowaną biało czerwonymi 
flagami otworzyła Grażyna Bukczyńska 
Krysztofek – Dyrektorka Szkoły. Powitała 
przybyłych; przedstawicieli lokalnych władz: 
Marka Nyćkowiaka, Mateusza Basińskiego 
oraz Bożenę Kwaśnioch (Panią sołtys wsi 

Łomnica). Na  Tablicy widnieją nazwiska 
poległych w tych okolicach w czasie Po-
wstania Wielkopolskiego 17 żołnierzy Kom-
panii Kórnickiej. Warto ich przypomnieć: 
Ignacy Antkowiak, Stanisław Antoniewicz, 
Józef Frąckowiak, Ludwik Gielniak, Jan 
Hoffmann, Stanisław Jarzyna, Jan Jóźwiak, 
Tomasz Kropacz, Wacław Małecki, Ignacy 
Osiński, Stanisław Osiński, Stanisław Pohl, 
Leon Sznura, Wincenty Wiśniewski, Jan 
Wróblewski, Franciszek Zięta, Edmund 
Żurawski.

Corocznie w Kórniku pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich, czci się 
pamięć żołnierzy, którzy w dniach 27-29 
XII 1918 walczyli w Poznaniu, pod do-
wództwem Mariana Trawińskiego, 31 XII 
zajmowali Śrem, od 6 stycznia walczyli pod 
dowództwem Stanisława Celichowskiego 
pod Zbąszyniem, potem walczyli pod: 
Strzyżowem, Lesznem, Rawiczem, Miejska 
Górką, Ostrzeszowem i Kępnem. Tutaj  

poległo 17. Kórniczan a ich groby znajdują 
się na cmentarzach w Bninie i w Kórniku. 
Tablica w Łomnicy przypomina bohaterów 
tamtych wydarzeń. Kórniczanie i Miesz-
kańcy Łomnicy i Zbąszynia są wdzięczni 
Dyrekcji Szkoły i Młodzieży za to, że dbają 
o to miejsce i również uczestniczą w uro-
czystościach rocznicowych w Zbąszyniu.

Uczestnicy delegacji obejrzeli intere-
sującą wystawę pamiątek związanych z 
Łomnicą i Powstaniem Wielkopolskim. Naj-
większy podziw wzbudziła Kronika Szkoły 
w Łomnicy prowadzona od 1832 r. z ob-
szernym opisem wydarzeń powstańczych 
rozpoczynającym się od 5 stycznia 1918r. 
pisanych już w języku polskim. Delegacja 
kórnicka, złożyła wiązankę kwiatów i zapali-
ła symboliczny znicz w tym Miejscu Pamięci 
Narodowej. Pamięć jest najważniejszą war-
tością i warto uczyć Jej młode pokolenia. 

     
Kazimierz Krawiarz

OBCHODY 

96. rocznicy
 wYBUchU PowSTANiA 

wiElKoPolSKiEgo w wARSZAwiE Z 
UdZiAŁEm dElEgAcji 

KoŁA TowARZYSTwA PAmięci 
PowSTANiA wiElKoPolSKiEgo Z 

KóRNiKA.
Wielkopolanie wiedzą, że dzień 11 

listopada 1918 r. dla Wielkopolski nie był 
dniem odzyskania niepodległości. Tą Nie-
podległość trzeba było wywalczyć, a 27 
grudzień 1918 r. był dniem wybuchu wojny 
o Wielkopolskę zwanej Powstaniem Wielko-
polskim. Na ten dzień w Wielkopolsce ocze-
kiwano 123 lata, nie bezczynnie. W okresie 
tym ćwiczono i szkolono się w Bractwach 
Kurkowych, w organizacjach Sokolich i 
Skautowskich. Gdy „zabrzmiał złoty róg”  
pierwsi w Poznaniu w szyku bojowym zjawili 
się Kórniczanie. Pierwsza Kompania Kór-
nicka pod dowództwem Mariana Brochwicz 
Trawińskiego opanowała Zamek, Arsenał, 
Pocztę i Dworzec Kolejowy. Akcja zbrojna 
Kompanii Kórnickiej w Poznaniu i zbrojne 
opanowanie Poznania przez Kórniczan, w 
dniach 27-29 grudnia 1918 r. podziałało jak 
zapalnik dla całej Wielkopolski.

 W Kórniku uroczystości odbyły 

się pod Pomnikiem Powstańców Wielko-
polskich. Uroczystość tę otworzył Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski który wspomniał, 
że obchody rocznicy 96.lecia Powstania 
Wielkopolskiego zbiegają się z 6.leciem 
odsłonięcia Pomnika oraz powstania Koła 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego w 
Kórniku. Liczne delegacje również poczty 
sztandarowe złożyły kwiaty pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich i na grobach 
poległych powstańców na cmentarzu w Kór-
niku i Bninie. Zapalono znicze na grobach 
powstańców. 

Wiedza o Powstaniu Wielkopolskim 
w Polsce, szczególnie w Warszawie jest 
marginalizowana. Dowodem jest milczenie 
mediów centralnych o tej rocznicy. Poznań-
czycy od sześciu lat w rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego organizują 
obchody tej rocznicy w Warszawie. Wspo-
mnieć należy, że Rada Regencyjna zależna 
od Berlina, a od 11 listopada 1918 r. urzę-
dująca władza w Warszawie, akceptowała 
granicę zachodnią Polski bez Wielkopolski. 

 Dnia 28 grudnia do Warszawy 
wyruszyła ponad 100 osobowa delegacja 
Towarzystw Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego, w tym 5 osób z Kórnika. W samo 
południe odprawiono w intencji bohaterów 
Powstania Wlkp. Mszę św. w kościele Oj-
ców Dominikanów na ul. Freta 10. Uczest-

niczyli w niej: Marek Woźniak - marszałek, 
i Wojciech Jankowiak - wice marszałek, 
Dorota Kinal – wicewojewoda wielkopolski. 
Tomasz Nałęcz reprezentował Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Były delegacje 
z całej Wielkopolski: harcerze, kombatanci, 
bractwa kurkowe, Wielkopolanie. Przybyło 
ponad 100 pocztów sztandarowych.  

 Po Mszy św. przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza, odbyła się główna 
uroczystość: uroczysta zmiana warty oraz 
Apel Poległych. Liczne delegacje: na czele 
z delegacją Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego, władz wojewódzkich i 
Miejskich Poznania i Warszawy, miasteczek 
wielkopolskich złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów. Delegacja Towarzystwa Przyja-
ciół Powstania Wielkopolskiego również 
złożyła hołd pod Obeliskiem Powstańców 
Wielkopolskich i Śląskich. na cmentarzu 
Powązkowskim.

Pamięć jest tą cechą ludzką dzięki któ-
rej kształtuje się świadomość społeczną, 
historyczną, poczucie dumy narodowej i 
patriotyzm. Przypominanie o Powstaniu 
Wielkopolskim ma Polakom uświadomić o 
jego znaczeniu w najnowszej historii Polski.

     
  Kazimierz Krawiarz

Urodził się 20 lutego 1898 r. w Pomarza-
nowicach, w gminie Pobiedziska (obecnie 
pow. poznański), w wielodzietnej rodzinie 
Pelagii i Józefa, zatrudnionego w miejsco-
wym majątku Maksymiliana Jackowskiego. 
W 1899r.Tadeusz Kryspin Jackowski, syn 
Maksymiliana zakupił majątek Wronczyn, 
do którego przenieśli się Lisieccy i tutaj 
Franciszek spędził swoje dzieciństwo i 
ukończył Szkołę Powszechną. Zetknął się 
tutaj z patriotyczną atmosferą kształtowaną 
przez właścicieli majątku i ks. proboszcza 
Kazimierza Smorawskiego (1869-1946) 
wroga niemczyzny.

W 1916 r. został powołany do służby woj-
skowej w Armii Pruskiej w Sprottau (Szprota-
wa). Po przeszkoleniu w 1916 r. znalazł się 
na froncie zachodnim pod Verdun. Wojna 
pozycyjna, bardzo wyczerpująca i krwawa, 
trwała do zakończenia wojny 11.11. 1918 r. 
Wojska powróciły do swoich macierzystych 
jednostek. Franciszek skorzystał z tej okazji 
i z wyposażeniem wojskowym powrócił do 
Poznania i udał się do Wronczyna, gdzie w tym 
czasie zamieszkiwali rodzice. Jako żołnierza 
interesowała go bieżąca sytuacja, ponieważ 
w dalszym ciągu był związany z wojskiem. 
Dnia 29 grudnia 1918 r. przybył na wiec do 
Pobiedzisk i wstąpił  do tworzącej się w Pobie-
dziskach Straży Bezpieczeństwa organizowa-
nej i dowodzonej przez sierżanta Stanisława 
Czerwińskiego i Antoniego Piątkowskiego. Do 
dnia 4 stycznia 1919 r .uczestniczył w akcjach 
powstańczych na terenie miasta Pobiedziska 
dzięki którym Polacy przejęli władzę i kontrolę 
nad urzędami i zdobyli uzbrojenie. Niewielką 
ilość broni, w tym okresie, otrzymano z Pozna-
nia. W doposażeniu oddziału powstańczego 
pomogło społeczeństwo miasta i okolicznych 
wsi i zebrano kilkanaście tysięcy marek na 
ten cel. Właściciele majątków ziemskich w 
Pomarzanowicach i Wronczynie (Tadeusz 
Jackowski), Iwnie (Ignacy Mielżyński) i Kociał-
kowej Górce (Antoni Radoński) obok znacz-
nych kwot gotówki zagwarantowali pomoc 
gospodarczą w tych działaniach.

Dnia 4 stycznia 1919 r. oddział powstańczy 
na rozkaz z Poznania wyruszył w kierunku 
Gniezna, wcześniej zajętego przez Powstań-
ców. Połączone oddziały ruszyły w dalszą 
drogę do Inowrocławia. Po opanowaniu Ino-
wrocławia powstańcy wyruszyli w kierunku 
Żnina i Szubina, zajęte przez niemieckie siły 
Grenzschutzu. Pod Szubinem dołączono 
do Kompanii Poznańskiej. Przygotowania 
do ataku z kilku kierunków, planowano na 
8 stycznia. Od zachodu i północy nacierały 
oddziały z Gniezna i Kcyni. Na umówiony sy-
gnał, wystrzelenie czerwonej rakiety, ruszono 
do ataku. Walka była zacięta i doszło do walk 
wręcz na białą broń z przeważającymi siłami 
niemieckimi. Dowódcą jego pododdziału był 
Majewski (lub Majerski). Po zdobyciu Szubi-
na, Powstańcy ruszyli w kierunku Łabiszyna 
i Nakła nad Notecią i wyparli Niemców na 
północ za Noteć, a w niektórych miejscach 
zajęli pozycje za rzeką zajmując miejscowości 

Owieczki, Tury i leśniczówkę. Linię demarka-
cyjną stanowiła rzeka Noteć. Na leśniczówce 
zdobyli dwa działa niemieckie.

Franciszek Lisiecki brał udział w uroczy-
stej przysiędze i paradzie wojskowej, dnia 13 
kwietnia 1919 r. na rynku w Pobiedziskach z 
udziałem gen. Józefa Dowbor Muśnickiego 
w otoczeniu oficerów miedzy innymi Wła-
dysława Andersa. Zapamiętał rotę przysięgi 
tam składanej: 

„..W obliczu Boga Wszechmogącego w 
Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że Polsce 
Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu 
Polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, 
że kraju ojczystego i dobra narodowego 
do ostatniej kropli krwi bronić będę, że 
Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej w 
Poznaniu, dowódcom i przełożonym swoim 
mianowanym przez tenże Komisariat zawsze i 
wszędzie posłusznym będę, że w ogóle tak się 
zachowywać będę, jak to przystoi na mężnego 
żołnierza Polaka, że po zjednoczeniu Polski 
złożę przysięgę żołnierską ustanowioną przez 
zwierzchność państwową”….

Jako artylerzysta został przydzielony 
do utworzonego 14 Pułku Artylerii Polowej 
stacjonującego na ul. Solnej w Poznaniu i po 

kampanii wojennej z tymże Pułkiem, służbę 
zakończył 20 lutego 1921 r. 

Za udział i waleczność w Powstaniu Wlkp. 
został odznaczony Krzyżem Rady Ludowej 
Miasta Poznania „Za Waleczność”, który 
zachował się do dzisiaj.

Po zakończeniu wojny, w poszukiwaniu 
pracy trafił do majątku Ignacego Łaszczyń-
skiego w Sulisławicach pod Kaliszem. Tutaj 
ożenił się ze Stanisławą z domu Paluszczak. 
W Sulisławicach urodziły się ich trzy córki: 
Teresa (1929-2014), Helena (1931-2014) i 
Stanisława (1939-1982). Po drugiej wojnie 
światowej, około 1955 r. Lisieccy z córkami 
wrócili do Wronczyna. Helena dnia 6 lipca 
1957 r poślubiła we Wronczynie Franciszka 
Wojtalaka. W 1960 r. Wojtalakowie z Lisiecki-
mi zamieszkali w Złotnikach w gminie Suchy 
Las. Tutaj Franciszek Lisiecki 19 lipca 1960 r. 
otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Dnia 
3 grudnia 1971 roku Franciszek Lisiecki zmarł 
i pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Sobocie.

Kazimierz Krawiarz i Jan Palacz
Na podstawie wywiadu przeprowadzo-

nego z powstańcem 27 grudnia 1970 roku 
przez jego wnuczkę, Małgorzatę Wojtalak 
(wtedy uczennicę klasy Va w Szkole Pod-
stawowej im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Suchym Lesie), relacji z pogrzebu Fran-
ciszka Lisieckiego, autorstwa Pani Wandy 
Dolaty i materiałów archiwalnych Koła 
ZBoWiD w Suchym Lesie. 

Uzupełniające źródła:
1. Frankiewicz B. Z dziejów Ziemi Po-

biedziskiej. Pobiedziska 1988 r.
2. Panowicz T. Pamiętamy o naszych 

bohaterach. Powstanie Wielkopolskie 
1918-1919.- Pobiedziska. Gniezno 2009.

FranciSzek liSiecki  (1898-1971). 
PoWStaniec WielkoPolSki 

Towarzystwo Pamięci 
Powstania

 Wielkopolskiego
1918/1919

 Koło Kórnik

zaprasza 
wszystkich członków 

i sympatyków
na zebranie, 

które odbędzie się 
dnia 2 lutego 2015 roku 

o godz. 17.00 
w Domu Parafialnym 

w Kórniku.

     
Zarząd Koła
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Święto  Objawienia  Pańskiego 
jest dniem kolędników i dla utrzyma-
nia tradycji w tym dniu Rada Sołecka 
zorganizowała w świetlicy wiejskiej w 
Konarskim spotkanie na którym śpiewa-
no kolędy do których akompaniował p. 
Leszek  Rotha  .Na spotkanie przybył 
również gwiazdor, który słodkościami 
obdarował  wszystkich przybyłych gości 
.Dla umilenia tego święta panie z KGW 
zaserwowały  kawę i herbatę. Dziękuję 
wszystkim tak licznie przybyłym miesz-
kańcom,  p. Leszkowi, panią z KGW 
oraz Gwiazdorowi.

Sołtys

SylWeSter 
W koninku

Już drugi raz odbyło się sylwestrowe 
ognisko na obiekcie sportowym w Koninku.

W tym roku impreza miała miejsce przy 
nowo wybudowanym palenisku. 

Mieszkańcy Koninka i okolicznych wsi 
licznie przybyli wraz ze swoimi gośćmi, aby 
wspólnie przywitać nadchodzący Nowy 
Rok 2015. Tradycyjnie można było zjeść 
upieczoną kiełbaskę, czy też spróbować 
przepyszną grochówkę ugotowaną przez 
Panią Janinę Jankowiak oraz napić się ”roz-
grzewającej herbatki” Sołtysa wsi Koninko.

Wszystkich biesiadników zaskoczył 
swoją wizytą niespodziewany gość.... 
Gwiazdor, z którego przybycia cieszyły 
się dzieci i dorośli. Miał on dla nich słodkie 
upominki.

Jak na Sylwestrową Noc przystało nie 
zabrakło skocznej muzyki, którą zapewnił 
nam bezinteresownie Pan Artur, grał tak, że 
nogi same rwały się do tańca. Pan Leszek 
ze Szczytnik, dbał o blask naszego ogniska 

i gorącą atmosferę wokół niego. 
W momencie wybicia godziny dwunastej 

każdy życząc sobie zdrowia, szczęścia, 
pomyślności, z uśmiechem na twarzy przy-
witał Nowy Rok.

Całą imprezę uświetnił pokaz fajerwer-
ków, dając wiele radości zgromadzonym 
mieszkańcom. 

Po tak udanym wieczorze widać, jak 
bardzo mieszkańcy potrzebowali miejsca 
do wspólnej integracji.

Dla Sołtysa i społeczności Koninka, naj-
lepszym prezentem noworocznym był fakt 
powstania tego miejsca oraz to, że miesz-
kańcy będą mogli tam miło spędzać czas. 

Sylwia Łoś

Dnia 23 grudnia spotkali się na tradycyj-
nym opłatku sympatycy, darczyńcy i współ-
pracownicy Izby Pamiątek Regionalnych. 
Ozdobą spotkania była piernikowa szopka 
bożonarodzeniowa wykonana przez Mag-
dalenę Taciak z Prusinowa. Spotkanie było 
okazją do podsumowania minionego 2014 
r. i wytyczenia planów na najbliższy rok. 
Krąg osób zainteresowanych gromadze-
niem pamiątek naszego miasta jest coraz 
większy. Liczymy na dalszą współpracę z 
władzami, sympatykami oraz mieszkańcami 
Ziemi Kórnickiej.

Kazimierz Krawiarz 
(kustosz) 

SPotkanie oPłtkoWe W izbie PaMiątek regionalnych

objawienie 
W konarSkiM

Z okaZji 300-rocZnicy urodZiny 

Teofili z Działyńskich
szołDrskiej-PoTulickiej, 

B i B l i o T e k a  kó r n i c k a  Pa n
z a P r as z a  n a  w y k ł a D  z  c y k l u 

„ ko B i e T y  w  D z i e j ac h  z a m ku  kó r n i c k i e g o ”

 -  „ B i a ł a  Da m a  -  z n a n a  i  n i e z n a n a”
23 sTycznia 2015 r. goDz. 18.00, zamek w kórniku

wykłaD wygłosi Dr wanDa karkucińska
Po wykłaDzie zaPraszamy na wysTawkę zBiorów BiBlioTecznych 

oraz wieczorne zwieDzanie zamku
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 6 lutego  2015 r.
materiały do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 30 stycznia 2015 r.

* Poszukuję pracy w charakterze sprzedawcy na terenie Kórnika lub Bnina. Tel. 783 689 472
* Wanna narożnikowa 140/90 prawa. Tel. 666 015 511
* Sprzedam tanio nową, nieużywaną maszynkę gazową. Tel. 781 550 118
* Wynajmę mieszkanie dwupokojowe w Kórniku lub okolicach. Tel. 781 126 469
* Sprzedam akwarium profilowane 112 litrów z pokrywką, w bardzo dobrym stanie. 200 zł komplet. Tel. 799 248150
* Para małżeńska z dwójką dzieci pilnie poszukuje niedrogiego, dwupokojowego mieszkania do wynajęcia z umeblowaniem. Tel. 519 554 039
* Przyjmę lodówkę za symboliczną złotówkę. Tel. 536 371 535
* Sprzedam działkę budowlaną 600 m² z mediami w Błażejewie. Tel. 604 903 608
* Sprzedam piec CO dwufunkcyjny w bardzo dobrym stanie, tanio. Tel. 604 903 608 
* Podejmę każdą pracę chałupniczą. Tel. 604 903 608
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub bezdzietnym. Tel. 618 171 652
* Punkt DPD strefa paczki. Wygodnie nadaj przesyłkę. Zadbamy o to by paczka szybko dotarła do odbiorcy. Kórnik-Bnin, ul. Rynek 1 . Tel. 507 369 671
* Sprzedam sypialnię Black-Red-White, kolekcja Kent- łóżko, szafka nocna szt.2, komoda+lustro. Tel. 697 326 379
* Sprzedam grunt o pow. 0.37.54 ha ze stawem. okolice Śremu. Tel. 888 626 053
*Sprzedam lub wynajmę segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Do zamieszkania z aneksem kuch., szafami.  270 tys. zł. Częściowo na raty. Tel. 602 214 931
*Sprzedam meble biurowe, biurko z nadstawką, szafę do akt, komodę. Cena do negocjacji. Tel. 601 746 930
*Sprzedam niedrogo drzwi wewnętrzne, brązowez szybami, lite drewno. Tel. 601 746 930
* Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak,Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Wynajmę pokój z kuchnią 20m²  centrum Kórnika. Tel. 792 020 082
*Sprzedam lodówkę i pralkę -stan bdb. Tel. 697 203 371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Skupuję książki płacę 1zł za 1kg, gotówka, dojeżdżamy. Tel. 503 622 212
*Sprzedam ziemniaki jadalne i seler. Tel. 781 459 563
*Sprzedam koło zapasowe do auta Good Year 205/65R16C nowe z felgą. Tel.604 239 635 po 16.00.
*Sprzedam tapczan rozkładany mało używany 200/140 (przy rozłożeniu) po złożeniu jakieś 90cm w przystępnej cenie. Tel. 506 490 723
*Sprzedam wodomierze 6 szt. do ciepłej i zimnej wody używane tanio(35 zł szt.) oraz 2 kanistry do paliwa 20l. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie 4 szt.(komplet) Firestone firehawk 700- 195/55/15 rp.2006 bieżnik po 5 mm każda. Tanio 240 zł komplet. Tel. 506 490 723
*Sprzedam opony letnie Viking Protech II  rp. 2009, (2szt) bieżnik  5mm 205/60/16, oraz Radial Autogrip rp 2011 6mm 225/45/18 (1 szt.). Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam grzejnik olejowy, palnik i reduktor z węzem do butli gazowej. Tel. 506 490 723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), 2 expresy do kawy nowe Philips i Clatronic po 50 zł szt, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty od 0-6 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne (5szt). Tel. 506 490 723

 

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

       
Dzięki uprzejmości firmy RABEN 

TRANSPORT szesnastoosobowa grupa 
zawodników i zawodniczek UKS Jedyn-
ka Limaro Kórnik pierwsze dni stycznia 
br  spędziła na ośmiodniowym zgru-
powaniu kondycyjnym w Zakopanem. 
Zgrupowanie było krótkie, ale niezwykle 
intensywne. Kolarze zaliczyli w tym 
okresie 15 jednostek treningowych, nie 
wsiadając na rowery. Początek stycznia 
to wyjątkowa okazja by wyszaleć się 
na nartach biegowych i zjazdowych. 
Treningi odbywały się dwa razy dziennie 
po 2-3 godziny. Tradycyjnie o tej porze 
duży nakład był również na ćwiczenia 
ogólnorozwojowe. Tym razem wyjąt-
kowo zabrakło jakichkolwiek atrakcji 
turystycznych, gdyż brakowało czasu, a 

w idealnym stopniu naszym zawodnikom 
dopisała zimowa aura. W ekipie trady-
cyjnie panowała wyśmienita atmosfera, 
a dodatkowy tydzień przymusowych ferii 
został przyjęty z niezwykłą radością. 
Dzięki tak wczesnej porze na klubowy 
wypad mógł pojechać również torowy 
Mistrz Europy Patryk Rajkowski, który 
od połowy stycznia ma już pierwsze 
zgrupowanie kadry narodowej. Dotych-
czas co roku grupa Limaro jeździła pod 
Giewont podczas ferii zimowych, tym 
razem plan na okres przygotowawczy 
został sporo zmieniony, gdyż ferie mamy 
w drugiej połowie lutego, a wtedy to 
już trzeba sporo trenować na rowerze. 
W takim wypadku po raz pierwszy na 
zgrupowanie szkoleniowe do Hiszpanii 
kolarze nie jadą w marcu, tylko właśnie 
w ferie zimowe. Jednym z powodów jest 
również to, iż aż siedmiu zawodników 
i zawodniczek grupy kolarskiej jest w 
klasie maturalnej, dlatego wyjazd na 
14 dni w marcu byłby zbyt ryzykowny. 

Przy okazji, szkoły na tak długi okres nie 
opuści pozostała grupa kolarzy, która 
do matur ma jeszcze trochę czasu. Z 
Zakopanego wszyscy wrócili zdrowi i 
w pełni sił do dalszej ciężkiej pracy. Po 
powrocie, jak tylko pogoda pozwala, 
kolarze trenują na szosie w okolicach 
Kórnika. W przypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, sporo 
czasu spędzają na jednym z najlep-
szych obiektów sportowych w kraju, 
na kórnickiej „OAZIE”, oraz w siłowni 
hotelu Rodan, pod okiem specjalisty, 
trenera Huberta Nowickiego. Pod koniec 
stycznia kolarze przejdą przez badanie 
wydolnościowe, a na początku lutego 
udadzą się na kilkudniową konsultację 
na tor kolarski do Pruszkowa. Kolejny 
etap to już przesiadka na kilka dni na 
rowery szosowe, a następnie wylot do 
hiszpańskiego Lloret de Mar.

Paweł Marciniak




