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Grupowy zakup enerGii

Także 15 listopada wiceburmistrz Przemy-
sław Pacholski podpisał wraz z włodarzami 
innych samorządów  umowę na grupowy 
zakup energii elektrycznej.
Przetarg zorganizowany przez Metropolię 
Poznań wygrała firma Enea. 

kolej Metropolitalna  
coraz bliżej

17 listopada wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski uczestniczył w spotkaniu zorga-
nizowanym przez Urząd Marszałkowski, 
a dotyczącym prac związanych z urucho-
mieniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Poznańska Kolei Metropolitalna (PKM) 
jest wspólnym przedsięwzięciem Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego, 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta 
Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin 
i powiatów położonych wzdłuż linii kole-
jowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. 
Przygotowania do uruchomienia połączeń 
kolejowych w tym systemie są bardzo za-
awansowane. Pociągi z  logo Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej pojawią się na torach 
w pierwszym półroczu 2018 roku.
Podczas dyskusji ustalono między innymi, 
że w godzinach szczytu komunikacyjnego 
na trasie Poznań-Kórnik i z powrotem po-
ciągi kursować będą co 30 minut. Wymaga 
to dodatkowych 6 par pociągów. Przewi-
dziano także modernizację istniejącego już 
taboru kolejowego.  

 
rada Kuratorów obradowała

W  dniu 17 listopada obradowała Rada 
Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie, 
której członkiem jest burmistrz Jerzy Lech-
nerowski. Na posiedzeniu Rady podjęto 
uchwały: w sprawie zakupu przez Fundację 
na cele edukacyjne działki w Kórniku oraz 
na prowadzenie gospodarki rolnej działki 
w  Bagrowie (Gm.Dominowo). Powołano 
w  skład Zarządu Fundacji Pana Macieja 
Musiała. Przyjęto również plan pracy Fun-
dacji na rok 2018.

Pieśni Patriotyczne na oazie

W dniu 18 listopada burmistrz Jerzy Lech-
nerowski uczestniczył w Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznych, który został zorganizowany 
na sali KCRiS „Oaza”. Kolejnym rodzinom 
powstańców wręczono Krzyże Powstańcze. 
Więcej informacji na temat Przeglądu na 
str. 14.

cd. na str. 4

złożyły wiązanki kwiatów. Po tej uroczy-
stości patriotycznej w kórnickim kościele 
odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny.
Uroczysta msza święta odprawiona zo-
stała także w Robakowie. Na tamtejszym 
cmentarzu również złożono kwiaty pod 
pomnikiem Obrońców Ojczyzny. 
Wieczorem tradycyjnie już harcerze za-
prosili do Zamku na finał konkursu recy-
tatorskiego „Wpisani w Historię”. Więcej 
na temat konkursu na str. 10.
Dzień wcześniej delegacja Urzędu Miasta 
i Gminy złożyła wiązanki i zapaliła znicze 
przy wszystkich miejscach pamięci naro-
dowej na terenie naszej gminy.

wsPółPraca  
z Powiatem średzKim

Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech Zięt-
kowski oraz starosta Marcin Bednarz byli 
w  dniu 14 listopada gośćmi wiceburmi-
strza Przemysława Pacholskiego. Dysku-
towano na temat kontynuacji współpracy 
w  zakresie transportu publicznego na 
terenie Powiatu Średzkiego.

wsPółPraca z uP

Wiceburmistrz Antoni Kalisz wziął udział 
w pracach Zespołu do spraw Jakości Kształ-
cenia dla kierunku gospodarka przestrzen-
na, który obradował 15 listopada na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym.
Do prac  w zespole zaproszeni zostali poza 
naukowcami również przedstawiciele insty-
tucji współpracujących z UP. Przypomnijmy, 
że od kilku lat studenci wspomnianego 
kierunku uczestniczą w ćwiczeniach tereno-
wych na terenie Kórnika i okolic. 

sPotKanie z sołtysami

W dniu 9 listopada odbyło się spotkanie 
sołtysów gminy Kórnik z  burmistrzami 
i  urzędnikami. Dyskutowano na temat 
inwentaryzacji mienia gminnego, realizacji 
inwestycji w roku bieżącym oraz przeka-
zano informacje na temat przygotowań 
do wdrożenia darmowej komunikacji na 
terenie gminy. 

Komendant w Komisji 
bezPieczeństwa

Także 9 listopada burmistrzowie spotkali 
się z  asp. Pawłem Michalskim – nowym 
komendantem Policji w Kórniku. Dysku-
towano na temat współpracy. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski powołał komendanta 
do składu Komisji Bezpieczeństwa.

władze wojewódzKie u jubilata

Tego samego dnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski oraz radny Andrzej Surdyk to-
warzyszyli wicewojewodzie  Pani Marlenie 
Maląg podczas spotkania z  Teodorem 
Kijakiem, który niedawno obchodził setną 
rocznicę urodzin. Szanownemu Jubilatowi 
złożono gratulacje oraz życzenia kolejnych 
lat w dobrym zdrowiu.

 
święto niePodległości

Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepod-
ległości, w  dniu święta narodowego 11 
listopada pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich w Kórniku liczne delegacje 

Prosto  
z Ratusza
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W dniu 30 października 2017 r. w szkole 
podstawowej w Kamionkach odbyło się ko-
lejne już spotkanie z mieszkańcami gminy 
Kórnik w ramach cyklu spotkań konsulta-
cyjnych, zapoczątkowanych w czerwcu br. 
i odbywających się w związku z trwającymi 
pracami nad zmianą studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Obecnie toczą 
się dwie procedury zmiany studium - dla 
części północno-wschodniej tj. dla Koninka, 
Szczytnik, Kamionek, Bnina, Żernik, Gądek, 
Borówca, Skrzynek, Kórnika  (procedura 
zapoczątkowana uchwałą RMiG Kórnik nr 
XXVII/3326/2016 z 26.10.2016 r.) oraz dla 
południa gminy, obejmującego Czołowo, 
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń 
i Błażejewko (procedura zapoczątkowana 
uchwałą RMiG Kórnik nr XXII/278/2016 r. 
z 29.06.2016 r.). 
Sporządzanie i  uchwalanie studium 
w obecnym stanie prawnym nie przewi-
duje konsultacji społecznych jako etapu 
procedury. Wydział Planowania Prze-
strzennego UMiG Kórnik – gospodarz spo-
tkań – zaproponował tę formę przybliżenia 
mieszkańcom tematu zagospodarowania 
przestrzennego, umożliwiającą tym samym 
włączenie się społeczeństwa do prac nad 
projektem studium na etapie wcześniej-
szym niż to przewiduje ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Temat październikowego spotkania kon-
sultacyjnego, czyli lokalizacja cmentarza, 
był wynikiem dyskusji w  tej sprawie na 
zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec 
Nowy w dniu 04.09.br. Zgodnie z uchwałą 
nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego, podpisaną 
przez sołtysa Sylwię Brzoskowską, Ze-
branie Wiejskie sołectwa Borówiec Nowy 
wyraziło m.in. sprzeciw wobec lokalizacji 
cmentarza w  rejonie ulicy Spółdzielczej 
w Borówcu i zobowiązało Miasto i Gminę 
Kórnik do wyznaczenia trzech alternatyw-
nych lokalizacji dla nowego cmentarza. 
Na wstępie spotkania, Kierownik Wydziału 
Planowania Przestrzennego, przy współ-
udziale pracownika Wydziału bezpośrednio 
zajmującego się obowiązującym planem 
miejscowym w trakcie jego procedowania, 
szczegółowo przedstawił historię uchwale-
nia planu dla cmentarza. Chronologicznie 
zaprezentowano dokumenty pochodzące 
bezpośrednio z toczącej się zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa procedury, 
potwierdzające tym samych udział w niej 
mieszkańców, radnych oraz sołtysów. 
W  trakcie trwającej 4 lata procedury nie 
wpłynęły żadne wnioski w sprawie zmiany 
lokalizacji cmentarza. W  związku z  tym 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów cmentarza został 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej 
w Kórniku nr L/552/2014 z 25.06.2014 r. 
(Dz.U.Woj.Wlkp. z 11.08.2014 r. poz. 4470). 

Plan ten – oprócz terenów grzebalnych (ok. 
5,5 ha), wyznaczył tereny usług towarzyszą-
cych dla obsługi cmentarza (budynki admi-
nistracji cmentarza, handlowo - usługowe, 
szalet publiczny), tereny zieleni urządzonej, 
drogi oraz parkingi, które łącznie zajmują 
powierzchnię ok. 2,7 ha. Założona część 
grzebalna oddalona jest od najbliższej 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej o ok. 
770 m (patrz mapa). 
Komunikacja – według założeń planu – ma 
się odbywać poprzez dwie drogi publiczne. 
Jedna z nich planowana jest wzdłuż linii 
najwyższych napięć (wyprowadzająca ruch 
na zachód od ulicy Mieczewskiej oraz na 
wschód do ulicy Kempingowej) i będzie to 
docelowo główna droga publiczna w tym 
rejonie. Druga z tych dróg – o mniejszym 
znaczeniu komunikacyjnym wg założeń 
planu, to ulica Spółdzielcza (wyprowadza-
jąca ruch na północ). Planuje się również 
ścieżki pieszo-rowerowe biegnące z cmen-
tarza przez las na południe gminy.
Po 3 latach od wejścia w życie planu miej-
scowego pomysł takiej lokalizacji cmen-
tarza i układu komunikacyjnego wywołał 
krytykę, której wyraz dała miedzy innymi 
aktywność grupy „Zielony Peryskop”.
Wychodząc naprzeciw ustaleniom z  ze-
brania sołeckiego w  Borówcu Nowym, 
o  czym było wyżej, i  przy współudziale 
przedstawicieli „Zielonego Peryskopu”, 
a wiec protestujących przeciwko lokalizacji 
cmentarza w Borówcu mieszkańców, przy-
gotowano i zaprezentowano na konsulta-
cjach w październiku br. trzy propozycje 
alternatywnych lokalizacji. 
Pierwsza z nich to tereny leżące bezpo-
średnio przy wschodniej nitce obwodnicy 
Kórnika (i przylegające do Zwierzyńca oraz 
zatwierdzonych planem terenów miesz-
kaniowych). Druga propozycja to tereny 
w Dziećmierowie na północ od drogi S11, 
przy węźle Kórnik Południe (przylegają-
ce do zatwierdzonych planem terenów 
rolniczych, aktywizacji gospodarczej oraz 
usług). Trzecia alternatywa to tereny rolni-
cze w Kamionkach (przy ulicy Rogalińskiej, 
na granicy z gminą Mosina, na zachód od 
osiedla Przylesie).
Przy wyznaczaniu alternatywnych lokali-
zacji cmentarza wzięto pod uwagę tereny, 
stanowiące własność Gminy lub Skarbu 
Państwa, w  przypadku których możliwe 
jest ich pozyskanie na ww. cele.
Spotkanie z  mieszkańcami w  Kamion-
kach z  założenia miało mieć charakter 
warsztatów, w trakcie których uczestnicy 
mieli możliwość przedyskutowania moc-
nych i  słabych stron czterech lokalizacji 
– lokalizacji istniejącej, zgodnie z prawem 
miejscowym w Borówcu oraz zgłoszonych 
alternatyw w  Czołowie, Dziećmierowie 
i Kamionkach. 
Przeważająca część wypowiedzi dysku-

tantów, z  których większość stanowili 
mieszkańcy Borówca i  Kamionek, do-
tyczyła obecnej lokalizacji. Najbardziej 
jaskrawy był zgłaszany problem braku 
istniejących rozwiązań komunikacyjnych 
dla cmentarza. Mieszkańcy okolicznych 
osiedli wyrażali obawę, że to ulice przy ich 
domach będą arteriami dojazdowymi do 
nekropolii. Wskazywano również na walory 
przyrodnicze i  rekreacyjne tego terenu. 
Pojawiły się także zaniepokojone głosy, co 
może pojawić się na tym terenie zamiast 
cmentarza w  przypadku ewentualnych 
zmian planu miejscowego – i czy nie będzie 
to kolejne osiedle intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej. Było także wiele głosów 
– również mieszkańców Borówca - popie-
rających istniejącą lokalizację cmentarza. 
Te osoby widzą w cmentarzu funkcje zago-
spodarowania przestrzennego niezbędną 
dla społeczności lokalnej, wzbogacającą 
i uzupełniającą istniejącą funkcję mieszka-
niową obok szkoły, przedszkola, kościoła 
czy handlu i  usług. Doceniana też była 
przez niektórych idealna lokalizacja – oto-
czona lasami, w oddaleniu od istniejącej 
i projektowanej zabudowy. 
Niestety mniej czasu w dyskusji poświeco-
no alternatywom w stosunku do cmenta-
rza borówieckiego. 
Lokalizacja w  Czołowie i  Dziećmierowie 
mają bardzo dobrą lokalizację ze względu 
na komunikację (położone są - odpowied-
nio – przy obwodnicy i drodze S11), jednak 
bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy miesz-
kaniowej w przypadku Czołowa oraz bliskie 
sąsiedztwo już istniejącego cmentarza 
w Kórniku (przez niektórych odbierane jako 
jego rozbudowa), mogą okazać się słabymi 
stronami tych propozycji.
Lokalizacja w Kamionkach ma niezłą lo-
kalizację ze względu na rolniczy charakter 
otoczenia i bliskość lasów, jednak istniejąca 
zabudowa w Kamionkach zlokalizowana 
jest niestety niedaleko, bo w  linii prostej 
w odległości ok. 350 m. Dodatkowo w tym 
wypadku konieczne będzie uzyskanie 
opinii na lokalizację cmentarza od miesz-
kańców gminy Mosina, co może okazać 
się trudne ze względu na wydzielone już 
działki budowlane przy granicy z  gminą 
Kórnik (w odległości ok. 250 m), na terenie 
Daszewic.
W  dyskusji padły też głosy, że szukanie 
nowych lokalizacji przy wypracowanej 
przez 4 lata trwania procedury planu 
i  zatwierdzonej 3 lata temu lokalizacji 
w  Borówcu to podrzucanie „kukułczego 
jaja” mieszkańcom innych terenów Gminy. 
Przeniesienie cmentarza w nowe miejsce 
usatysfakcjonuje część mieszkańców Bo-
rówca, ale spowoduje narodzenie nowych 
konfliktów społecznych w innych częściach 
gminy Kórnik. 

cd. na str. 6

„Warsztaty“ na temat lokalizacji cmentarza
cd. ze str. 3

dzień Patrona  lo

21 listopada Liceum Ogólnokształcące im. 
Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku obcho-
dziło Dzień Patrona. Uczniowie i nauczycie-
le przygotowali na ten dzień dedykowany 
patronce spektakl i prezentację. Odbyło się 
także ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Gośćmi uroczystości byli między innymi: 
starosta Jan Grabkowski, prezes Fundacji 
Zakłady Kórnickie Dariusz Grzybek, wice-
dyrektor Biblioteki Kórnickiej Katarzyna 
Woźniak, wicedyrektor Instytutu Dendrolo-
gii PAN Andrzej Jagodziński oraz reprezen-
tujący samorząd Kórnika burmistrz Jerzy 
Lechnerowski.

dzień PracowniKa socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika 
Socjalnego. Z  tej okazji burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz przewodnicząca Komisji 
Edukacji RMiG Irena Kaczmarek spotkali 
się z  pracownikami OPS oraz opiekun-
kami środowiskowymi, którym złożono 
życzenia i podziękowano za ofiarną pracę. 
Gratulacje złożyli również prezes Kombusu 
Beata Urbaniak, dyrektor SP w Kórniku Ewa 
Szybiak-Lewandowska oraz komendanci: 
Policji - Paweł Michalski i Straży Miejskiej 
– Tomasz Haremza i Robert Kaźmierczak.

Uroczyście zakończono kolejny etap remontu Zamku 
Kórnickiego. Za kwotę ponad 660 tys. zł. wyremon-
towano północną część elewacji pałacu. Sypiący się, 
popękany od lat, położony w latach 60-tych XX wieku 
cementowy tynk skuto całkowicie, położono instalacje 
związane między innymi z monitoringiem i położono 
nowy tynk. 
Kolor fasady wybrano na podstawie badań pozo-
stałości oryginalnego tynku z czasów przebudowy 
Zamku dokonanej przez Tytusa Działyńskiego. Prace 
renowacyjne sfinansowały trzy instytucje: Powiat 
Poznański, Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Miasto 
i Gmina Kórnik. 

Nowa 
fasada
Zamku

Wydział Inwestycji informuje o zakończeniu budowy 
placu zabaw przy ul. Zamkowej w Kórniku (przy siłowni 
na Promenadzie im. Wisławy Szymborskiej).
Inwestycję, której wykonawcą była Grupa Hydro Sp. 
z o.o. Sk., odebrano w dniu 14.11.2017r.
Zamontowano kostkę gimnastyczną Birka, huśtawkę 
podwójną, zjeżdżalnię, huśtawkę bocianie gniazdo i dla 
najmłodszych bujak kogucik. Wykonano również strefy 
bezpieczne wysypane piaskiem.
Całkowity koszt inwestycji: 32.000,00zł 

Plac
zabaw
gotowy

◊  Opr.  ŁG

Sprostowanie
W treść notki dotyczącej Pielgrzymki Sołty-
sów Powiatu Poznańskiego wkradł się błąd. 
Sztandar gminie Mosina przekazała gmina 
Pobiedziska, a nie jak napisaliśmy Gmina 
Suchy Las. Przy okazji współorganizator 
imprezy poinformował nas, ze Gmina Suchy 
Las powiększyła grono fundatorów sztan-
daru dobijając wykonaną przez kórnickiego 
jubilera Krzysztofa Buszkiewicza tabliczkę 
z nazwą fundatora.

◊  Redakcja
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Zapraszamy wszystkie dzieci  
w wieku od 3 do 12 lat  

na spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Spotkanie odbędzie się  
9 grudnia o godz. 12:00  

w świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie.

Sołtys Dziećmierowa

Mikołaj 
w Dziećmierowie

Cd. ze str. 5
W  kontekście tego wydaje się zasadny 
wniosek części uczestników konsultacji 
społecznych, o skupienie się nad dopra-
cowaniem rozwiązań komunikacyjnych 
w okolicach zatwierdzonego planem miej-
scowym z 2014 roku cmentarza, otwarcie 
dróg planowanych wg prawa miejscowego 
i odciążających istniejące tereny zabudo-
wy mieszkaniowej od ruchu kołowego, 
który za kilkanaście, kilkadziesiąt lat może 
rzeczywiście być istotny ze względu na 
budowę cmentarza i  rozpoczęcie jego 
funkcjonowania.
Konsultacje społeczne – zdaniem ich 
organizatora, czyli Wydziału Planowania 
Przestrzennego - stają się coraz bardziej 
pomocnym narzędziem przy zagospoda-
rowaniu gminy. Nie dają co prawda goto-
wych rozwiązań, głównie ze względu na ich 
subiektywizm, ale „burza mózgów”, którą 
przynoszą, pozwala na zebranie różnych 
pomysłów i rozwiązań, często niedostrze-
ganych z perspektywy biurka urzędniczego. 

Danka i Przemek Nowak, 
Iwona, Karol, Mikołaj  
i Ania z rodziną 

Kto wierzy we mnie, nawet gdyby 
umarł, ożyje (Jan 11)
... i te oczy pełne dobroci, 
i te ręce pełne ciepła, 
i to serce pełne miłości...
Dnia 27 października 2017 roku 
odszedł niespodziewanie do Pana

„Wieczny odpoczynek w cichej krainie, 
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie”
Koledze Grzegorzowi, Bliskim  
i Rodzinie Zmarłego, których Jego 
śmierć osobiście dotknęła  
składamy wyrazy szczerego żalu 
i łączymy się myślami w smutku

 śp. Grzegorz  
       Heigelman

Strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radzewie

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie oraz wszystkim Bliskim  
i Przyjaciołom z powodu śmierci

Składamy  
najszczersze kondolencje 

druha 
Mieczysława 
Jankowskiego

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie 
ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz 
obwodnicy miasta Kórnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 434, gmina 
Kórnik - etap III.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1073) 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 od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej 
oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - 
etap III, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 4 grudnia 2017 r. 
do 27 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości, 
62-035 Kórnik.
Przedmiotem planu miejscowego jest usta-
lenie zasad zagospodarowania terenu dla 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usłu-
gowej oraz zieleni, sportu i rekreacji, a także 
komunikacji i infrastruktury technicznej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w 
świetlicy wiejskiej w Czołowie, 62-035 Czo-
łowo 7, o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi do projektu planu miej-
scowego może wnieść każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 12 stycznia 2017 r. na adres: Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, plac Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jako 
wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) 
opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePU-
AP. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko informuję, że zaintere-
sowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla połącze-
nia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną 
w Borówcu, gmina Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1073) 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 od-
działywania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 
r. poz. 1405), zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą 
Główną w Borówcu, gmina Kórnik, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 4 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 
2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Kórnik, pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest przeznaczenie 
części działki o numerze ewidencyjnym 
372, obręb Borowiec, na cele związane 
z realizacją drogi.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. 
w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 
2 (mała sala) 62-023 Borówiec o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. na 
adres: Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, plac 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: 
kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo opatrzone podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych uwag 
będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik. 
Jednocześnie, w związku z postępowaniem 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko informuję, że zainteresowani 
mogą zapoznać się z niezbędna dokumen-
tacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu  i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku  z art. 
54 ust. 2 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 (t. j. Dz. U. 
2017 r. poz. 1405), zawiadamiam  o podjęciu 
przez Radę Miasta i Gminy Kórnik uchwały 
nr XL/531/2017 z dnia 25 października 2017 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Radzewo, w rejonie 
ul. Kowalskiej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu, który 
uprzednio uległ podziałowi wtórnemu.
Informuję o  jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w  formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienione-
go projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta                 
i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 
do dnia 22 grudnia 2017 r. Organem właści-
wym do rozpatrzenia złożonych wniosków 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym (t. 
j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 
w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku  i  jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. 
j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam  
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XL/532/2017 z dnia 25 
października 2017 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Czmoń, w rejonie ulic Pod Lasem, Leśnej, 
Zielonej, Topolowej, Strażackiej, Lipowej, 
Świerkowej i Bnińskiej, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie za-
sad zabudowy i zagospodarowania terenu.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 

do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym i powinny zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienio-
nego projektu planu w siedzibie Urzędu 
Miasta  Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.
pl) w terminie do dnia 22 grudnia 2017 
r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Kórnik.

Z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Po-
znaniu oraz Komisariatu Policji w Kórniku 
w  dniu 20 listopada 2017 roku zorgani-
zowano prelekcje z uczniami klasy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w  Kórniku im. Teofili 
z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej. Na 
spotkaniu poruszono temat przemocy 
wobec dzieci – także rówieśniczej. Wspólnie 
z uczniami zdefiniowano pojęcie przemocy, 
określono jakie konkretne zachowania 
są przejawem przemocy, dzięki czemu 
uczniowie dostrzegli, że istnieje przemoc 
fizyczna, psychiczna a  także przemoc 
w  świecie wirtualnym (cyberprzemoc). 
Zwrócono uwagę na występującą w szko-
łach, jak również w  świecie wirtualnym 

przemoc wśród rówieśników. Uczniowie 
aktywnie włączyli się w dyskusję jak może 
czuć się osoba dotknięta przemocą, a także 
jak pomóc takiej osobie, jak reagować na 
przemoc. Prelekcja odbyła się w obecności 
nauczycieli, w związku z projektem działań 
profilaktycznych „Razem przeciwko przemo-
cy” oraz w związku z obchodzonymi w dniu 
19 listopada Międzynarodowym Dniem 
Zapobiegania Przemocy wobec dzieci oraz 
w  dniu 20 listopada Międzynarodowym 
Dniem Praw Dziecka.

Razem przeciwko przemocy

◊Wydział Planowania Przestrzennego

Kórnicko-Bnińskie Towarzystwo Kulturalne  
zaprasza członków oraz sympatyków  

na spotkanie ws. określenia działań na 2018 rok.
 28 listopada 2017 r. godz. 17:00 

Ratusz w Bninie - ul. Rynek 1 Bnin
Robert Jankowski (Tel. 515 229 684) 

◊   Zespół Profilaktyki Społecznej 
 i Wykroczeń Komisariatu Policji w Kórniku

nr 20/2017 24 listopada 2017 r.6 7



Proszę przedstawić się Czytelnikom „Kór-
niczanina”
Mieszkam w Dąbrówce, moja kariera na-
ukowa i praca związane są z Poznaniem. 
Ukończyłem studia MBA (Master of Bus-
siness Administation ). Jestem rektorem 
niepublicznej uczelni: Wyższej Szkoły Uni-
-Terra w Poznaniu oraz dyrektorem Ośrod-
ka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra. Od 
lat działam też społecznie, piastując różne 
funkcje w kilku organizacjach pozarządo-
wych w Poznaniu i Warszawie.
Powierzenie mi funkcji Prezesa Zarządu 
Fundacji „Zakłady Kórnickie” odczytuję, jako 
docenienie mojej pracy w organizacjach 
pozarządowych oraz instytucjach związa-
nych z edukacją.

Fundacja ma nowego Prezesa i  nową 
Radę Kuratorów. Co zmieni się w związku 
z tym w programie działania tej instytucji.
Nadal obowiązuje Strategia FZK do 2021 
roku przyjęta jeszcze przez poprzednią 
Radę Kuratorów. Doceniamy pracę po-
przedników, sprawną organizację i markę 
jaką Fundacja zdobyła podczas ostatnich 
kilkunastu lat. Niemniej uważam, że po-
tencjał tej instytucji jest nieco większy, więc 
będziemy starali się wykorzystać  go jeszcze 
lepiej i za pomocą nowoczesnych działań.

Potencjał, poza marką, organizacją dzia-
łania, to także fundusze. Jakim majątkiem 
gospodaruje FZK?
Fundacja dysponuje areałem około 4200 
hektarów.  W większości składają się na to 
nieruchomości przyznane fundacji ustawą 
sejmową. Mamy obowiązek zarządzania 
tym majątkiem, a  wypracowane fundu-

sze przeznaczamy na cele statutowe.Nie 
wchodząc w szczegóły, które można poznać 
wczytując się w  coroczne sprawozdania 
finansowe, które publikujemy na naszej 
stronie internetowej, rocznie przeznacza-
my około 1 mln  złotych na cele statutowe.

Potencjał jest więc spory. Proszę zdra-
dzić Czytelnikom choć niektóre pomysły 
nowego prezesa FZK na wykorzystanie 
tych możliwości.
Jest ich sporo. Należy jednak zachować 
rozwagę we wdrażaniu. Trzeba oszacować 
możliwości kadrowe oraz finansowe. Tak 
jak wspomniałem, doceniamy działania 
poprzedników. Fundacja wybudowała 
i  prowadzi Dom Seniora w  Jarosławcu 
niedaleko Środy Wielkopolskiej. Planuje-
my szereg działań, które pozwolą dobrze 
wykorzystać ten obiekt i doskonałą kadrę 
tam zatrudnioną. Mam nadzieję, że za kilka 
lat działalność Domu Seniora zbilansuje się 
ekonomicznie. 
Znamy festiwal „Muzyka z Kórnika”. Czy 
Fundacja organizuje lub planuje jakieś 
nowe projekty?
Jednym z celów zawartych w Statucie FZK 
jest propagowanie idei pracy organicznej. 
Postanowiliśmy sprawdzić, jak młodzi 
ludzie postrzegają tę ideę. Stąd zrodził się 
pomysł konkursu dla młodzieży „Praca 
organiczna 2.0”. Chcemy dzięki niemu 
zwiększyć świadomość uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w  zakresie pracy 
organicznej oraz popularyzować postawy 
prospołeczne.
Ważnym elementem ocenianym w konkur-
sie - poza wiedzą - będzie próba podjęcia 
przez uczestników określonych działań  

w duchu organicznikowskim w społeczno-
ściach lokalnych. Szczegóły konkursu moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej 
(www.fzk.pl).
Zdradzę, że laureaci konkursu w nagrodę 
wyjadą na wycieczkę do Paryża śladami 
Zamoyskich, którzy wiele lat spędzili tam 
na przymusowej emigracji.

To nie pierwszy konkurs zorganizowany 
w ostatnim czasie przez Fundację. Nie-
dawno ruszył program „Drzewo Fran-
ciszka”, które współtworzycie Państwo 
ze szkołami podstawowymi.
Mamy nadzieję wykorzystać podczas reali-
zacji tego programu naturalną ciekawość 
dzieci oraz ich fantazję, a także potencjał 
lokalnych placówek naukowych i szkół by 
zaszczepić idee hrabiego Władysława. Pa-
miętajmy bowiem, że uratował on tatrzań-
skie lasy i  patronował wielu działaniom 
związanym z edukacją leśną. Chcielibyśmy 
także przybliżyć postać patrona ekologów 
- św. Franciszka z  Asyżu i  ugruntować 
w  uczniach chrześcijańskie wartości do-
tyczące dbałości o środowisko naturalne.

Zacni patroni i  ciekawe propozycje dla 
dzieci i  młodzieży. Słyszałem, że nad 
równie ciekawym pomysłem patronat 
obejmie hrabia Tytus...
Projekt TYTUS.EDU.PL polegać będzie na 
stworzeniu sieci wymiany informacji na 
temat regionalnych faktów i ciekawostek 
historycznych z początku XX wieku. 

Nowy prezes FZK
Rozmowa z dr Dariuszem Grzybkiem Prezesem Fundacji Zakłady Kórnickie  
powołanym na kadencję 2017-21.

Chodzi nam o wspieranie działań promują-
cych historię naszego regionu w atrakcyjnej, 
nowoczesnej formie. Chcemy stworzyć 
dedykowany tym celom portal społeczno-
ściowy oraz zaangażować konsultantów 
w osobach wybitnych znawców naszych 
dziejów. Pomocą służyć nam będą między 
innymi naukowcy z  Biblioteki Kórnickiej 
PAN. Wyłonimy ambasadorów akcji w każ-
dym z 35 powiatów naszego województwa. 
Na początek proponujemy zbieranie mate-
riałów i organizowanie wydarzeń upamięt-
niających obrady Sejmu Dzielnicowego 
w Poznaniu i Powstanie Wielkopolskie. Bez 
przypomnienia o  tych ważnych kartach 
historii przyszłoroczne obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości byłyby niepełne.
Pracujemy także nad jeszcze jedną formą 
ciekawego upamiętniania naszych lokalnych 
dziejów. Miłośnicy gier, eksperci w tej dzie-
dzinie przygotowują matematyczno-stra-
tegiczną grę o  roboczym tytule „Hrabia”. 
Celem wszystkich graczy biorących udział 
w rozgrywce będzie wspólne doprowadze-
nie do zwycięstwa zrywu niepodległościo-
wego. Reguły będą tak skonstruowane, że 
choć o zwycięstwo indywidualne walczyć 
będzie każdy gracz z osobna, jednak bez 
współpracy wszystkich graczy nikt nie wygra, 
gdyż nie uda się  powstanie. W dalszej per-
spektywie powstaną jeszcze trzy podobne 
gry, które dzięki zabawie będą promowały 
patriotyzm i przypominały naszą chlubną 
historię. Zakładamy także, że gry z biegiem 
czasu będą miały swoje odpowiedniki w po-
staci aplikacji komputerowych.

W 2012 roku władze Fundacji konsultowa-
ły pomysł stworzenia w Gądkach centrum 
konferencyjno-naukowego z  planetarium. 
Planów nie udało się zrealizować. Czy Pan 
jako Prezes myśli o działaniach inwestycyj-
nych na taką skalę?
Nie sztuka wybudować duży obiekt z cie-
kawą ideą. Trzeba go jeszcze utrzymać. 
Znaleźć środki na wynagrodzenia oraz 
ciągłą modernizację.  Musimy gruntownie 
przemyśleć takie przedsięwzięcie zanim 
podejmiemy decyzję.  
 
Jak wrażenia po pierwszych miesiącach 
pracy w Kórniku?
Kórnik jest pięknym miejscem. Osoby, które 
poznałem cechuje niezwykła otwartość 
na działania. Rzucenie pomysłu skutkuje, 
chęcią jego realizacji.   Przyznam, że coraz 
bardziej doceniam potencjał tego miejsca 
i okolicy. Z jednej strony wspaniała historia 
związana w dużej mierze ze wspaniałymi 
rodami Działyńskich i Zamoyskich, z drugiej 
bogate zaplecze naukowe: Biblioteka Kór-
nicka, Instytut Dendrologii, Szkółki Kórnickie 
i Obserwatorium Astronomiczne. Fundacja 
może być katalizatorem do jeszcze lepszego 
wykorzystania tych atutów.

Dziękuje za rozmowę.

Cele Fundacji Zakłady Kórnickie
(wg. Statutu)

-wspieranie i rozwijanie nowoczesnego 
rolnictwa poprzez upowszechnianie 
kultury rolniczej, oświaty, wartościo-
wych rozwiązań agrotechnicznych oraz 
prowadzenie wzorcowych gospodarstw 
rolnych,

-działanie na rzecz edukacji rolnej i dzia-
łalności naukowo-badawczej poprzez 
zakładanie szkół rolniczych, wspieranie 
nowoczesnego kształcenia, fundowanie 
stypendiów, organizowanie działalności 
upowszechniającej racjonalne gospoda-
rowanie zasobami rolnymi,

-propagowanie idei pracy organicznej,

- działanie na rzecz poprawy warunków 
życia i pracy mieszkańców związanych 
z terenami Zakładów, zamieszkałych na 
terenach lub w pobliżu terenów Zakła-
dów, w tym także wspieranie inicjatyw 
społecznych,

-wspieranie placówek Polskiej Akademii 
Nauk – Biblioteki Kórnickiej i Instytutu 
Dendrologii.

◊  Pytał  ŁG

◊  BK PAN

Działyńscy i Zamoyscy - wielkopolskie 
rody w walce o niepodległość

Idea
Wystawa Biblioteki Kórnickiej wpisuje się 
w ogólnonarodowe obchody odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Również w związ-
ku ze zbliżającą się setną rocznicą powstania 
wielkopolskiego chcielibyśmy Wielkopola-
nom, rodakom, gościom Muzeum i Biblioteki 
w Kórniku ukazać, że walka o wolność ojczy-
zny nie dotyczyła tylko tego jednego, skądinąd 
ważnego, zbrojnego zrywu w drodze do 
niepodległości. 

Koncepcja
Walka o suwerenność rozpoczęła się już wte-
dy, gdy Polska oficjalnie jeszcze istniała, choć 
okrojona. Prace Sejmu Wielkiego, uchwalenie 
Konstytucji Trzeciego Maja, powstanie ko-
ściuszkowskie były pierwszymi zmaganiami 
o wolność. W raptularzu Działyńskich czytamy: 
[…] urość nam trzeba w pojęciach, życzeniach 
i żądaniach do miary nieszczęść kraju i po-
trzeb jego. Poznawać i zrozumieć potrzeby te 
i zastosować prace nasze do tych potrzeb […]. 
Przez cały okres niewoli mamy do czynienia 
z licznymi czynami ukazującymi zaangażowa-
nych patriotów, Działyńskich i Zamoyskich, 
którzy czynnie biorą udział w zdobywaniu 
wolności: orężem, działaniami politycznymi, 
kulturalnymi i społecznymi. 

I o tym jest ta wystawa. Cztery sposoby walki 
o wolność,  tak charakterystyczne dla tych 
ziem, ziem zaboru pruskiego. Ich działal-
ność  jednak nie ograniczała się do terenu 
Wielkopolski, ale wkraczała na obszar zaboru 
austriackiego i rosyjskiego, Niemiec, Francji, 
Anglii, Turcji. 
Ekspozycja, choć koncentruje się na histo-
rycznym aspekcie walki naszych przodków 
o kraj, w którym żyjemy, daje także możliwość 
podjęcia refleksji nad osobistym wkładem we 
wspólne dobro - ojczyznę. 
Treści zostały wyeksponowane poprzez za-
gadnienia. Wśród nich odkrywamy postacie 
i obiekty - nowe spojrzenia, detale, nieznane 
skarby: militaria, meble, architektura, biżute-
ria, naczynia, odzież, medale, plany, fotogra-
fie, grafiki, pocztówki, księgi rękopiśmienne 
i drukowane, listy, notatki, rachunki, dyplomy, 
atlasy i mapy.

Działanie
Wystawa jest efektem pracy kilkunastu 
pełnych pasji osób, głównie pracowników 
Biblioteki Kórnickiej. W ten sposób udało się 
stworzyć nie tylko zespołowe i projektowe 
myślenie w interpretacji dziedzictwa. Ureal-
niliśmy wspólne działanie na rzecz ojczyzny, 
starając się choć w małej części naśladować 
w tym naszych przodków.
ZAPRASZAMY

Wystawa w BK PAN
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Aktualności 

Organizatorem Konkursu Recytatorskiego 
„Wpisani w historię” jest Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa 
hr. Działyńskiego w Kórniku. Po raz pierwszy 
Konkurs ogłosiliśmy w roku 2000 i był imprezą 
towarzyszącą nadaniu Hufcowi imienia Wiel-
kiego Patrioty - Tytusa hr. Działyńskiego oraz 
wręczenia Hufcowi  sztandaru.
Minęło 17 lat, a Konkurs nadal cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci, mło-
dzieży nauczycieli i rodziców.
W tym roku na nasze zaproszenie odpowie-
działo 29 szkół z powiatu poznańskiego, 
w tym 14 szkół w dwóch i trzech kategoriach 
wiekowych, które reprezentowało 82 uczest-
ników; łącznie do eliminacji przystąpiło ponad 
650 uczniów, którzy podjęli tematy konkursu:
-Polscy poeci dzieciom,
-Polscy poeci o marzeniach.
Finał XVII edycji Konkursu odbył się 6 listopada 
pod patronatem:
-Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
-Fundacji „Zakłady Kórnickie”
-Komendy Hufca ZHP w Kórniku.
Laureaci prezentowali wybrane utwory pod-
czas Koncertu Niepodległościowego w Zamku 
Kórnickim. Recytacje nagradzane były gratula-
cjami, dyplomami, wartościowymi książkami 
i upominkami.
W kategorii klas I-III uczestnicy uzyskali wyniki:
Wyróżnienia otrzymali:
-Antonina Czarnecka ze Szkoły Podstawowej 
w Radzewie
-Piotr Kinas ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Luboniu
-Zofia Połajdowicz ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Kórniku
Miejsce III zdobył Szymon Witek ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce.
Miejsce II zajęła Kalina Fijałkowska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Zwycięzcami tej Kategorii wiekowej zostali 
Barbara Kinas ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Luboniu i Zofia Augustyniak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kórniku.
W kategorii wiekowej klas IV-IV wyróżnienia 
otrzymali:
- Maja Biernat ze Szkoły Podstawowej  nr 1 
w Kórniku
-Zuzanna Rogowicz ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Luboniu
-Natalia Lesińska z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Ziminie
-Milena Kozak ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Luboniu.
Miejsce III zajął Wojciech Malecha ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mosinie.
Miejsce II jury przyznało Mariannie Jeske-Cho-
ińskiej ze Szkoły Podstawowej w Kamionkach 
i   Nadii Czyżewskiej ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Luboniu.
I miejsce zdobyła Regina Sobaniec ze Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce. 
W kategorii wiekowej klas VII i gimnazjalnych 

wyróżnienia otrzymali:
-Karina Walkowiak ze Szkoły Podstawowej 
w Pecnej
-Zuzanna Pelińska ze Szkoły Podstawowej 
 nr 2 w Mosinie
-Wiktoria Tomiak ze Szkoły podstawowej  
nr 2 w Mosinie.
W tej kategorii wiekowej jury przyznało dwa II 
miejsca i dwa III miejsca. 
Miejsce III zajęli Jakub Mikołajczak za Szkoły 
Podstawowej w Jerzykowie i Izabela Pitoń ze 
Szkoły Podstawowej w Robakowie.
Miejsce II otrzymali Łukasz Filipowicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Luboniu i Jan Wilak ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach.

Podniosłe chwile Niepodległościowego 
Święta i Koncertu Laureatów przeżywaliśmy 
w towarzystwie znakomitych gości: Komen-
danta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. 
Tomasza Kujaczyńskiego, władze powiatowe 
reprezentował pan Zbigniew Tomaszewski, 
nasze władze samorządowe i administracyj-
ne pan Adam Lewandowski i wiceburmistrz 
pan Antoni Kalisz, a  instytucję patronacką 
prezes Fundacji „Zakłady Kórnickie” pan  
dr Dariusz Grzybek. Swoją obecnością koncert 
zaszczycili dyrektorzy kórnickich instytucji, 
placówek kulturalnych i stowarzyszeń- panie 
i panowie: Wojciech Kiełbasiewicz, Sławomir 
Animucki, Elżbieta Duszczak, Jadwiga Chułek, 
Ewa Szybiak-Lewandowska, a przede wszyst-
kim pani Katarzyna Woźniak -  dyrektor Zamku 
Kórnickiego, dzięki której życzliwości koncert 
miał patriotyczną oprawę. Właśnie w murach 
Zamku Kórnickiego w latach zaborów za spra-
wą gorących patriotów przejawia się ogromna 
tęsknota do wolnej Polski.
Pięknym, mocnym, patriotycznym akcentem 
Niepodległościowego Koncertu był występ 
chórzystów Zespołu Tańca Narodowego 
„Władysie” pod kierunkiem pani Krystyny 
Polachowskiej i pod troskliwą opieką pani 
Katarzyny Sibilskiej, którym organizatorzy 

z całego serca dziękują. 
Nie byłoby Konkursu Recytatorskiego, gdyby  
nie wspaniałe, kompetentne, od lat wypró-
bowane jury (nawet od 17 lat) panie: Jadwiga 
Chułek, Genowefa Michalak, Teresa Przy-
musińska, Teresa Lubińska, Hanna Borsut, 
Klaudyna Przybylska-Pawłowska, Katarzyna 
Sibilska, Elżbieta Duszczak, Lidia Ryś. 
Im za obiektywne oceny, cenne uwagi i po-
święcony czas, a moim współorganizatorom 
w harcerskich mundurach za dobrze spełnio-
ną służbę – dziękuję!
Dziękuję wszystkim za wszystko.
         
           

„Wpisani w historię”
XVII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię” przeszedł już do historii. Październik w Bibliotece Publicznej w Kórniku 

został okrzyknięty  miesiącem herbaty. Czy-
telnicy mieli możliwość wypicia smakowitego 
napoju, a odbierający rezerwację otrzymy-
wali mały, tematyczny podarunek. Również 
dekoracje w  bibliotece nawiązywały do 
głównego hasła miesiąca. Korytarz ozdabiały 
wielkie torebki herbaty z cytatami oraz prace 
plastyczne dzieci - stworzone z liści herbaty 
i darów jesieni.  
Podczas warsztatów „Pasjoteki” wykonywane 
robótki ręczne także zawierały „pierwiastek” 
herbaciany. Uczestniczki spotkania stworzyły 
piękne, szydełkowe kwiatki do ozdoby szkla-
nek, a powstałe serwetki pod kubek były 
farbowane w herbacianym wywarze.
Również zajęcia dla dzieci z  okolicznych 
przedszkoli i  szkół nawiązywały tematyką 
do jesiennej aury oraz hasła przewodniego 
biblioteki. Maluszki wraz ze swoimi opieku-
nami wykonywały gąsienice z kasztanów 
i kolorowych koralików. Starsze dzieci bawiły 
się w „liściowego fryzjera”, jak również przy 
pomocy sypkiej herbaty i kredek tworzyły 
fantazyjne, kolorowe liście.
W dniu 12 października Biblioteka Publiczna 
w Kórniku gościła studio teatralne „Krak-Art.”. 
Przedszkolaki chętnie i aktywnie oglądały 
spektakl „Kaczka Cudaczka”.
Cotygodniowe spotkania z bajką (Bajkoczyta-
nie) także dotyczyły herbacianych tematów. 
Podczas wtorkowego czytania dzieci mogły 
nie tylko posłuchać wierszy i opowiadań, ale 
również pobawić się w „herbatkowe” przy-
jęcie, pokolorować uśmiechnięte kubki, czy 
zagrać w grę rozwijającą wyobraźnię. Ostatnie 
październikowe „Bajkoczytanie” nawiązywało 
natomiast do kolejnego - listopadowego już 
hasła: „Magiczna biblioteka”, która przez cały 
listopad będzie rozpieszczać czytelników 
niespodziankami oraz  wystawami. Temat ma-
giczny pojawia się i na cotygodniowych warsz-
tatach „Pasjoteki”. Obecnie wykonywane są 
„Magiczne kule”, czyli przezroczyste bombki 
z wykonaną wewnątrz podkładką ozdobioną 
Decoupage-m przestrzennym. Kolejne dwa 

spotkania, 20 i 27 listopada, będą kontynuacją 
tematu, który wymaga cierpliwości i pietyzmu.
Z kolei w dniu 9 listopada odbyło się spotka-
nie z autorką książek dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych - Panią Magdaleną Zarębską. 
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kórniku. Pani Magdalena 
opowiadała nie tylko o swoich literackich 
bohaterach („Maja poznaje świat”, „Kaktus na 
parapecie”, „Borys i Zajączki” i inne), ale przede 
wszystkim wprowadziła młodych czytelników 
w świat kultury i gwary śląskiej. Magdalena 
Zarębska mieszka we Wrocławiu, z którym od 
pokoleń jest bardzo mocno związana. Świa-
dectwem jej zażyłości z tym regionem Polski 
są książki: „Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem 
po Nikiszowcu wędrowali” i „Projekt Breslau”. 
Dziękujemy nauczycielom i uczniom Szkoły 
Podstawowej za obecność.
Informujemy również, że Biblioteka w Kórniku 
i Bninie jest obecna na portalu społeczno-
ściowym „Facebook” pod nazwą „Biblioteka 
Publiczna w Kórniku”. Serdecznie zapraszamy.

Wieści z biblioteki

◊  Honorata Krawczyk, Natalia Rzepka, 
Katarzyna Kaczmarek

Castellum Cantans w Auli UAM
13 listopada br. Chór Castellum Cantans, 
na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół 
Muzycznych przy ul. Głogowskiej w  Po-
znaniu, miał przyjemność brać udział jako 
wykonawca w Koncercie galowy projektu 
„Nowowiejski hołd Ojczyźnie” w  ramach 
obchodów Święta Niepodległości. 
Podczas pierwszej części koncertu, który 
odbył się w Auli Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza zostały  wręczone młodym 
artystom nagrody zdobyte w   Ogólnopol-
skim Konkursie Kompozytorskim pt. „No-
wowiejski in memoriam”. Jedną z nagród 
dla artystów było wykonanie nagrodzonych 
kompozycji.

Drugą część koncertu stanowiło wykonanie 
utworów Feliksa Nowowiejskiego przez so-
listów, chóry i zespoły orkiestrowe Zespołu 
Szkół Muzycznych i  Poznańskiej Szkoły 
Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, z udzia-
łem absolwentów, pedagogów ZSM oraz 
zaproszonych gości.
Zaprezentowano utwory Feliksa Nowo-
wiejskiego w wykonaniu m. in. Katarzyny 
Hołysz - pieśni, Katarzyny Stroińskiej-Sierant 
- jazzowe opracowanie Roty, orkiestry kame-
ralnej - Śmierć Elenai z gościnnym udziałem 
Radosława Elisa, orkiestry symfonicznej 
Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu w jej 
wykonaniu Uwertura koncertowa Swaty 

polskie oraz Psalm Ojczyzna z udziałem 
połączonych chórów Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Poznaniu, Poznańskiej Szkoły 
Chóralnej Jerzego Kurczewskiego i  chóru 
Zamku Kórnickiego Castellum Cantans. 
Projekt składający się z sześciu wydarzeń, 
w tym dwóch konkursów, trzech koncertów 
i konferencji popularno - naukowej został 
włączony do obchodów Roku Nowowiej-
skiego i dofinansowany ze środków MKiDN.

◊  CC

◊  hm. Krystyna Antkowiak
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W Dniu Niepodległości, 11 listopada odbył 
się w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” VII Bal Niepodległościowy, a zara-
zem VII urodziny OAZY! Było to wydarzenie 
bardzo wyjątkowe i jednoczące. Bal Niepod-
ległościowy od początku cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Jak mamy w 
zwyczaju – przybyłych gości witali harcerze 
w świetle pochodni, a do stolików prowa-
dzili tancerze Zespołu Tańca Ludowego z 
poznańskiego AWF-u, którzy również zapre-
zentowali podczas imprezy pokaz Oberka 
z Kujawiakiem. Gdy wybiła godzina 00:00 
wszyscy uczestnicy Balu zatańczyli polone-
za, odśpiewali również pieśni patriotyczne. 
Przetańczyliśmy i bawiliśmy się przy wspa-
niałej Orkiestrze Bardabusz, a tuż po 02:00 
przy muzyce dj Tomeq. Dziękujemy wszyst-
kim gościom za przybycie i zapraszamy już 
za rok! Dziękujemy także dzieciom z gminy 
Kórnik za wykonanie niepodległościowych 
kotylionów oraz sponsorom za wsparcie: 

ACTIVE Wojciech Gorzelanny
ALTER – GRAWERSTWO LASEROWE

ASZ TEATR
BIURO PODRÓŻY CUBA TRAVEL

CENTRUM MEDYCZNE DIAGNOSIS
CENTRUM OGRODNICZE  DRZEW I KRZE-

WÓW JUNIPERUS
DIETOSTYL

FRYZJERSTWO  „OAZA LOOK”
GALERIA ZWIERZYŃSKI

GRAFFITI 
HOTEL DAGLEZJA 

HOTEL RODAN
Hurtownia Kosmetyków POWĄSKA

JUBILER BUSZKIEWICZ
KAWIARNIA CUKIERNIA LODY MADY

KRUK’S Different
OAZA DIVE 

OPTYK OSIŃSCY
MIASTO I GMINA KÓRNIK
NIERUCHOMOŚCI NEST

PARALOTNIE POZNAŃ.PL
RESTAURACJA „BIAŁA DAMA”

RESTAURACJA „TAWERNA POD ŻAGLAMI”
RESTAURACJA „VENTUS”

RF CONSTRUCTION
SALON KOSMETYCZNY PRINCESS

SKLEP PREZENCIK
SURÓWKI GRZEŚKOWIAK

SZKÓŁKI KÓRNICKIE
WULKANIZACJA I WYPOŻYCZALNIA  

SAMOCHODÓW - Kórnik

Wszystkie osoby zainteresowane zdję-
ciami ze „ścianki” prosimy o kontakt 
telefoniczny 666-167-228 lub mailowo 
biuro@oaza.kornik.pl

W  dniach 9–12 listopada br. delegacja 
z gminy Kórnik gościła w Białym Dunajcu, 
gdzie w tym roku odbył się finał konkursu 
historycznego pn. „Podhalańskie i  spiskie 
drogi do niepodległości”. Była to już dzie-
siąta edycja konkursu zorganizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem. 
Patronat nad tegorocznym konkursem objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan 
Andrzej Duda. 
Konkurs został rozegrany w dwóch kate-
goriach: do uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
z powiatu tatrzańskiego oraz gmin i powia-
tów partnerskich, ale pytania konkursowe 
dla wszystkich uczestników były takie same. 
Szkoły podstawowe i gimnazjalne w kon-
kursie reprezentowali uczniowie z Białego 
Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska, 
Kórnika, Poronina, Sianowa, Sopotu 
i Zakopanego. Natomiast szkoły ponadgim-
nazjalne reprezentowali uczniowie z powia-
tów: kartuskiego, łowickiego, poznańskiego, 
świdnickiego, tatrzańskiego i miasta Sopotu. 
Powiat poznański, podobnie jak w zeszłym 
roku reprezentowali uczniowie z Zespołu 
Szkół w Swarzędzu.   
Uczniowie z Kórnika już po raz szósty wzięli 
udział w konkursie jako gmina partnerska 
Bukowiny Tatrzańskiej. 
Gminę Kórnik reprezentowała trzyosobo-
wa drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w   Kórniku w składzie: Zosia Staśkiewicz, 
Zosia Zięta i Kuba Filipowski z opiekunem 
Magdaleną Wytrzyszczak. Drużynie to-
warzyszyła wicedyrektor szkoły Marzena 
Dominiak i  kierownik Wydziału Promocji 

Gminy, Kultury i Sportu Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk. 
Konkurs powiatowy poprzedzony był eli-
minacjami gminnymi, które odbyły się 10 
października br. w szkołach, które zgłosiły 
się do konkursu. Natomiast finał powiatowy 
odbywa się zawsze w innej gminie powiatu 
tatrzańskiego, w tym roku zorganizowany 
został w Białym Dunajcu.   
Tematem tegorocznej rywalizacji kon-
kursowej była: „Rola powstań śląskich 
i plebiscytów w kształtowaniu się granic II 
Rzeczypospolitej” i pomimo, że temat nie 
był łatwy, młodzież wykazała się dużą wiedzą 
historyczną. Rywalizacja do samego końca 
była bardzo „zacięta”, a różnice punktowe 
w klasyfikacji końcowej między niektórymi 
drużynami były minimalne.  
Ostatecznie wśród szkół podstawowych 
i gimnazjalnych zwyciężyła z dużą przewagą 

punktową drużyna z Bukowiny Tatrzańskiej, 
II miejsce zajęli uczniowie z Białki Tatrzań-
skiej, którzy wyprzedzili  naszą drużynę 
z Kórnika zaledwie dwoma punktami. Wśród 
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych zwy-
ciężyła drużyna z Kartuz, II miejsce wywal-
czyli uczniowie z Łowicza, a III miejsce zajął 
zespół ze Swarzędza.   
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali książki 
historyczne, a pierwsze trzy zespoły i  ich 
opiekunowie nagrody rzeczowe. 
Konkurs, podobnie, jak w latach ubiegłych 
zorganizowany został w przeddzień Święta 
Niepodległości. Natomiast 11. listopada 
wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział 
w obchodach 99. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę w Białym Dunajcu.  

„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości” 
Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku w Konkursie Powiatowym 
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości” w Białym Dunajcu.

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

VII Bal Niepodległościowy

◊  OAZA

 

 

 

 

6. grudnia 2017 - 16:30 
- Wspólne pieczenie pierników 
- Gość specjalny: Marek Haremza 
zabierze nas do świata bajek 
- Pakowanie Szlachetnej Paczki dla 
potrzebującej rodziny od Seniorów 

 
13. grudnia 2017 - 16:30 
             - Spotkanie przy wigilijnym stole  
  

20. grudnia 2017 - 16:30  
- Warsztaty krawieckie: szycie dekoracji 
świątecznych - Marzena i Magda 

 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE  

 MIEJSCE: STRAŻNICA OSP KÓRNIK  

INFORMACJE I ZAPISY:   
Magdalena Pawlaczyk Tel.: 886-111-091; 
 Robert Jankowski Tel. 515-229-684  
 

W minioną sobotę, 19 listopada br. w kór-
nickim zamku odbył się już 35. Krakowski 
Salon Poezji, którego inicjatorką jest znana 
aktorka Anna Dymna. Salon Poezji to ini-
cjatywa spotkań artystyczno-towarzyskich, 
które stwarzają możliwość osobistego 
kontaktu z żywym słowem, piękną muzyką 
i wybitnymi wykonawcami. 
Gościem sobotniego Krakowskiego Salonu 
Poezji był znany aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny Karol Strasburger. Najmłodszej 
publiczności aktor znany jest głównie jako 
prowadzący program „Familiada”, nada-
wany w TVP2. Aktor zaprezentował wiersze 
liryczne oraz rapsody Stanisława Wyspiań-
skiego. Karolowi Strasburgerowi na scenie 
towarzyszył pianista Cyprian Sekrecki. 

Salon poezji
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Dzień 11 listopada 1918 r. nie był dla Wielko-
polan dniem odzyskania niepodległości. Tę 
musieli wywalczyć sami. Udział Kórniczan w 
tym dziele jest nie do przecenienia, dlatego w 
Kórniku-Bninie pamięć o tych co „poszli gdy 
zabrzmiał złoty róg” jest pielęgnowana. Dnia 
11 listopada 2017r, 99. lat od zakończenia 
pierwszej wojny światowej, pod Pomnikiem 
Powstańców Kórnicko-Bnińskich odbyła się 
liczna manifestacja delegacji. Przemawiał 
burmistrz i jak zwykle przypominał fakty 
tamtych dni, niestety nie do końca zgodnie z 
prawdą zapisaną w relacji organizatora Kom-
panii Kórnickiej Sylwestra Gawrycha. Po zło-
żeniu kwiatów pod pomnikiem i odśpiewaniu 
Roty, delegacje wzięły udział w Kolegiacie w 
Kórniku, we Mszy św. za Ojczyznę. Celebro-
wał ją ks. Krystian Sammler. W płomiennej 
homilii nawiązał do motta „Polonia Semper 
Fidelis”, Polska zawsze wierna. 
Na strzelnicy bractwa kurkowego odbył się 
po raz 28. Turniej Jubileuszowo-Niepodle-
głościowy. Warto przypomnieć poprzednich 
zwycięzców: 1989 Henryk Winiecki, 1990 
Marek Fludra, 1991 Czesław Matysiak, 1992 
Marek Fludra 1993 Marian Błaszak, 1994 
Marek Nowicki, 1995 Marian Fic, 1996 Teodor 
Bałęczny, 1997 Piotr Błaszak, 1998 Krzysztof 
Krzeszowski, 1999 Piotr Błaszak, 2000 Piotr 
Błaszak 2001 Roman Fludra, 2002 Marek 
Nowicki, 2003 Marek Baranowski, 2004 
Zbigniew Kościelniak, 2005 Piotr Justkowiak, 
2006 Maciej Olejnik, 2007 Wojciech Antczak, 
2008 Andrzej Hałupka, 2009 Antoni Kołata, 
2010 Andrzej Tomiak, 2011 Marek Baranow-
ski, 2012 Zbigniew Tomaszewski, 2013 Rafał 
Olejnik, 2014 Robert Kolwicz, 2015 Szymon 
Nowacki, 2016 Roman M. Czechoski.

W tegorocznym turnieju zwyciężył Wojciech 
Antczak. Maciej Olejnik był drugi. Trzecie 
miejsce zajął Piotr Justkowiak. Zwycięzca 
został uhonorowany tarczą i specjalnym 
medalem. 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam 
Lewandowski był fundatorem tarczy i pucha-
ru. Te trofea zdobył Zdzisław Kaczmarek ze 
Swarzędza. Drugi był Marek Baranowski, a 
trzeci Adam Szyszka z KBBK.
Bracia Maciej i Rafał Olejnikowie ufundowali 
tarczę nawiązująca do kwalifikacji polskiej 
reprezentacji do Piłkarskich Mistrzostw 
Świata „FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018”. Tur-
niej wygrał Robert Kolwicz. Drugi był Marek 
Baranowski a trzeci Zdzisław Kaczmarek ze 
Swarzędza. Wszyscy w nagrodę otrzymali 
piłkę FIFA 2018 Adidas Telstar.

Stanisław Szczęsny ufundował tarczę uro-
dzinową patrona bractwa, ks. Szczepana 
Janasika. Tarczę zdobył Zdzisław Kaczmarek 
ze Swarzędza. Drugi był Marek Balcerek z 
Jutrosina a trzeci Robert Kolwicz KBBK. 
Kura strącił Maciej Łabno, drugi był Marian 
Błaszak. Trzecie miejsce zajął Kazimierz 
Krawiarz.
W OAZIE w Kórniku odbył się wykwintny VII 
Bal Niepodległościowy. Do tańca zapraszała 
16. osobowa renomowana orkiestra BARDA-
BUSZ oraz DJTOMEQ z Poznania. Wśród licz-
nych atrakcji był występ Zespołu Ludowego 
AWF Poznań „Poligrodzianie” oraz najdłuższy 
w Polsce (170 par) Polonez prowadzony 
przez Tomasza Kilarskiego.
Kórnik pokazuje jak należy godnie świętować 
niepodległość Ojczyzny.
     
  

W dniu 4 listopada 2017 r. o godz. 10.00 
na strzelnicy Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego przy ul.Poznańskiej odbyły się 
pod patronatem Starostwa Powiatowego, 
I Zawody Strzeleckie Strażaków z KBKS. Na 
strzelnicy powitał wszystkich uczestników 
Strzelmistrz  Bractwa Kurkowego p.Marian 
Błaszak – który prowadził i sędziował 
Zawody. Otwarcia zawodów dokonał 
Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w 
Poznaniu dh Wacław Zajączkowski witając 
przybyłych gości w osobach p. Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik Jerzego Lechnarow-
skiego wraz z Z-cą p. Antonim Kaliszem,  
ks. proboszcza kórnickiej parafii Grzego-
rza Zbączyniaka  oraz druhny i druhów 
przybyłych na zawody. 

Cd. na str. 17

Zawody strzeleckie strazaków

Kurkowy 11 listopada
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2017 W KÓRNIKU Z UDZIAŁEM BRACTWA KURKOWEGO
XVIII TURNIEJ -JUBILEUSZOWO NIEPODLEGŁOŚCIOWY 11 LISTOPADA 2017.

Dnia 18 listopada 2017 r. Towarzystwo Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego (TPPW) 1918/19 
Koło w Kórniku, zorganizowało w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” (KCRiS) 
siódmy przegląd pieśni dla uczniów szkół 
gminy kórnickiej. Duża sala KCRiS „OAZA” 
zapełniła się młodzieżą, rodzicami i gośćmi 
do ostatniego miejsca. Zebrało się ponad 
500 osób.
Emilia Pawlak i Filip Sznura, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku przywitali zebranych utworem 
„Ojczyzno ma”.  
Dorota Przybylska prezes Koła TPPW powi-
tała zebranych. Przedstawiła rolę Powstania 
Wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległości 
w roku 1918/19. Wśród zaproszonych gości 
byli: przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Kórnik - Adam Lewandowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik – Jerzy Lechnerowski, 
członek Zarządu Głównego TPPW1918/19 – 
Magdalena Lipińska, prezes stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Kon-
nych Wielkopolskich - Włodzimierz Rocławski, 
prezes Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców 
Wielkopolskich Armii Wielkopolskiej im. Gen. 
Stanisława Taczaka oraz kustosz Muzeum 
gen. S. Taczaka w Mieszkowie - Wojciech 
Koterba, prezes KTPS w Kórniku - Krystyna 
Janicka,– dyrektor i gospodarz „OAZY” - Woj-
ciech Kiełbasiewicz, rodziny powstańcze, 
radni Rady Miasta i Gminy Kórnik, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i uczniowie, członkowie 
i sympatycy kórnickiego Koła TPPW1918/19, 
Ewa i Adam Majewscy z Poznania przybyli 
w strojach szamotulskich.
Burmistrz wręczył kolejne Kórnickie Krzyże 
Powstańcze, otrzymali je: Iwona Zielazek 
za powstańca Kazimierza Finke, Anna Or-
ganiściak za powstańca Marcina Grzempę, 
Wojciech Kiełbasiewicz – dyrektor KCRIS 
„OAZA” za działania na rzecz upamiętniania 
bohaterskich czynów Powstańców Wielko-
polskich, Wojciech Koterba dla Izby Pamiątek 
Regionalnych im. Gen. Stanisława Taczaka 
w Mieszkowie.
Na scenie pojawiły się zespoły przygotowane 
przez nauczycieli reprezentujące następujące 
szkoły: Szkołę Podstawową w Robakowie im. 
Powstańców Wlkp. – Izabella Banasiewicz, SP 
w Kamionkach – Dominika Szalczyk i Tymote-
usz Sobczyk (akordeon) przygotowani przez 
Barbarę Szelągiewicz, SP Szczodrzykowo im. 
Jana Pawła II – zespół wokalny „ALLEGRO”- 
Lidia Jarmuszkiewicz, SP Radzewo im. Jana 
Wójkiewicza – Siostra Judyta – Barbara Cio-
łek, SP nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulickiej 
w Kórniku-Bninie zespół wokalny „TREMOLO” 
– Lidia Jarmuszkiewicz, SP nr 1 im. Tytusa hr. 
Działyńskiego, chór „VIVA LA MUSICA” - Lidia 
Jakubowska, Zespół Ziemi Kórnickiej „WŁA-
DYSIE” z Kórnika – Krystyna Polachowska. 
Występy chórów przygotowano na wysokim 
poziomie. Brak tutaj miejsca, aby wymienić 
wszystkie wykonane utwory: autorów, kom-

pozytorów i historie ich powstania. Oprawę 
muzyczna przeglądu przygotowała firma „Go 
events” z Kórnika.
Pomysł organizowania przeglądów pieśni 
powstańczych ma na celu zainteresowanie te-
matem powstańczym rzesze młodzieży szkol-
nej. Poprzez pieśni rośnie zaangażowanie 
w naukę historii o Powstaniu Wielkopolskim. 
Pieśni i poezja są elementem wychowania 
patriotycznego prowadzonego w kórnickich 
szkołach, są też okazją do międzyszkolnych 
konfrontacji muzycznych naszej gminy.
Zainteresowanie tematem Powstania Wiel-
kopolskiego jest znaczne, wszak udział Kom-
panii Kórnickiej w pierwszych godzinach akcji 
powstańczej, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu 
jest słabo znany i nie doceniony przez historię. 
Pamięć o Kompanii Kórnickiej, pierwszej pol-
skiej wojskowej formacji w Wielkopolsce, jest 
w Kórniku szczególnie pielęgnowana. Sylwe-
ster Gawrych, w swoich wspomnieniach, jako 
jej współorganizator, pisze, że powstała ona 
15 listopada 1918 r. w Domu Przemysłowym. 
Pierwszy jej szereg stanął tego dnia o godzinie 
10-tej wieczorem. Po wielu latach Sylwester 
Gawrych doczekał się pełnej biografii. Czas na 

dokładniejszy opis wydarzeń rewolucyjnych 
w Kórniku w 1918/1919 r. Pierwszym dowód-
cą Kompanii Kórnickiej był Marian Jarosław 
Trawiński. Obaj powstańcy długo czekali na 
swoje biografie, które opublikowano w X To-
mie Biografii Powstańców Wlkp. Nie doczekali 
się jednak upamiętnienia w Kórniku.
Uroczystość zakończono podniośle wykonaną 
„Rotą” Marii Konopnickiej, napisaną w 1908 r. 
z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. Po raz 
pierwszy wykonano ją w 1910 r. podczas 
uroczystości odsłonięcia pomnika Grun-
waldzkiego w Krakowie, ufundowanego przez 
Ignacego Jana Paderewskiego. 
Na koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów 
uczestników Przeglądu. Delegacja uczniów  
SP nr 2 złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła zni-
cze na grobie Powstańców Wielkopolskich na 
cmentarzu w Bninie. W imieniu organizatorów 
słowa podziękowania kierujemy pod adresem 
Wydziału Promocji Urzędu oraz Urzędowi 
Miasta i Gminy za pomoc w organizacji VII  
Przeglądu i wsparcie finansowe.

VII Przegląd Pieśni Powstańczych

◊  Kazimierz Krawiarz

◊  Kazimierz Krawiarz
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Dnia 18 listopada 2017 o godzinie 18.00 w Sali 
Wiejskiej w Biernatkach rozpoczęła się zaba-
wa integracyjna Zespołu przy żywej muzyce 
trzech kapel ludowych: kapeli GOŁOBORZE, 
grającej muzykę z kaliskiego, kapeli PRZODKI, 
grającej muzykę z sieradzkiego oraz kapeli 
ROBOCZA Z ROZTOCZA, grającej muzykę 
z Lubelszczyzny. Pomysłodawcami całego 
projektu oraz w dużej mierze jego realizato-
rami byli Zuzanna i Zbigniew Litewka, którzy 
zainspirowali pozostałych dorosłych tancerzy 
Władysiów do podjęcia się organizacji takiego 
wydarzenia kulturalnego. Pomysł spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem bardzo wielu 
ludzi, począwszy od kierownictwa artystyczne-
go Zespołu z panią Krystyną Polachowską na 
czele oraz Dyrektora KOK-u pana Sławomira 
Animuckiego, przez sołtysa wsi Biernatki pana 
Stanisława Dubiela, aż  do rodziców dzieci tań-
czących w trzech grupach Zespołu, będących 
w dużej mierze tancerzami grupy dojrzałej. 
W krótkim czasie zaledwie kilku tygodni zmo-
bilizowaliśmy młodzież, dzieci oraz rozdaliśmy 
zaproszenia wykonane przez organizatorów. 
Następnie rozdzieliliśmy zadania, żeby nasz 
wspólny stół mógł napoić i nakarmić roztań-
czonych uczestników zabawy. Twórcą i koor-
dynatorem oprawy muzycznej był pan Piotr 
Rogaliński mieszkaniec naszej gminy, który 
zaprosił zaprzyjaźnionych muzyków z Pozna-
nia i okolic. Ponadto zaaranżował scenografię 
w tak piękny i ciekawy sposób, że mogliśmy 
się spotkać w Jesiennym Sadzie. Sala nabrała 
charakteru i nie pozostawało już nic innego, 
jak rozpoczynać. Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonał dyrektor KOK-u pan Sławomir Ani-
mucki, który podkreślił wyjątkowość okazji 
i wyraził pragnienie, by prawdziwa sztuka 
ludowa przebiła się do szerszego grona od-
biorców i znalazła wśród nich stałe dla siebie 
miejsce. Po przemówieniu inicjatywę przejęli 
artyści, którzy oprócz mistrzowskiej gry na 
tradycyjnych instrumentach i  przejmującego 
białego śpiewu animowali wspólną zabawę. 
Około 70 zgromadzonych na sali osób uczyło 
się chodzonego, klapoka, wiwata, oberka, po-
lki i krzyżaka. Szczególnym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się ilustrowane odpowiednimi 

gestami przyśpiewki o sianiu maku, o woł-
kach, czy też papudze. Najmłodsi świetnie 
się bawili i rzadko kto nie dotrwał do końca 
zabawy. Można śmiało powiedzieć, że muzycy 
inspirowali tancerzy, ale i odwrotnie. Otóż, gdy 
muzyka milkła choćby na kilka minut, nasi 
nieocenieni tancerze – harcerze animowali 
znane pląsy, do których włączali się muzycznie 
zaproszeni artyści. Jeden z harcerskich pląsów 
postanowili nazwać „Ułana” i wykonywać 
w przyszłości jako polską ludową zabawę.
W tanecznej sali panowała wspaniała, ser-
deczna atmosfera, a muzyka porywająca do 
tańca nie była jednocześnie zbyt głośna, by 
uniemożliwiać rozmowy. Było to wspaniałe 
doświadczenie móc porozmawiać, podzielić 
się wzajemnie swoim życiem, z  jego rado-
ściami i smutkami. Podczas potańcówki nie 
zabrakło wielu podziękowań i dobrych słów 
dla wszystkich zaangażowanych w dzieło, 
które funkcjonuje pod nazwą WŁADYSIE. 
Słowa wdzięczności z  ust pani Krystyny 
Polachowskiej dają dobry przykład szcze-
gólnie młodym ludziom. Takie gesty na stałe 
wpisały się już w atmosferę pracy Zespołu 
i kształtują tancerzy na całe życie. Dlatego 
tak nam wszystkim ze sobą dobrze. Ciężko 
pracujemy, wykorzystujemy swoje talenty, 
rozwijamy się i jesteśmy razem w wymiarze 
międzypokoleniowym od przedszkolaków do 
ludzi dojrzałych. Potańcówka była na tę dobrą 
atmosferę w Zespole najlepszym przykładem. 
Mamy nadzieję, że artystom z ludowych kapel 
też było z nami miło spędzić ten czas: ci, którzy 
akurat nie grali, tańczyli z nami. Impreza za-
kończyła się około 22.00. Potem było sprawne 
i szybkie sprzątanie i powrót do domów, a całą 
niedzielę odpoczynek i pielęgnacja wytań-
czonych stóp. Chciałoby się powtórzyć taką 
potańcówkę i mamy nadzieję, że uda nam się 
zorganizować kolejną w okesie karnawału 20 
stycznia 2018r., na którą już dziś zapraszamy 
wszystkich niezaleznie od wieku, którzy lubią 
tańczyć, bawić się lub posłuchać pięknej muzy-
ki. Informacje pojawią się na afiszach i stronie 
internetowej KOK-u.

Prawdziwy wiejski potańc
fantastyczna pierwsza potańcówka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej WŁADYSIE 
przy żywej muzyce ludowejZMIANA SIEDZIBY 

PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W POZNANIU

Od 27 listopada 2017 r. znajdziesz nas w Zespole Jednostek 
Skarbowych w Poznaniu, przy ul. Dolna Wilda 80.

Nowy adres do korespondencji to:

 Pierwszy Urząd Skarbowy 
 w Poznaniu
 ul. Dolna Wilda 80
  61-501 Poznań

Kontakt telefoniczny i mailowy pozostaje bez zmian.

Od tego dnia wszystkie sprawy podatkowe załatwisz 
wyłącznie w nowej siedzibie.

Cd. ze str 15
Pan Burmistrz zajmując głos powitał 
wszystkich i życzył dobrych wyników, 
zaznaczając, że zawody tego typu nie są 
wpisane w trudy pracy strażaków, ale 
stanowią doskonałą rozrywkę po okresie 
wytężonej pracy podczas tegorocznych 
akcji ratowniczych. Zawody odbyły się 
w kategorii drużynowej oraz indywidu-
alnej. Ogólnie wzięło udział 12 drużyn 3 
osobowych z gmin: Buk, Kostrzyn, Kórnik 
(2 druż. OSP i Urząd Miejski), Komorniki, 
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Swarzędz, m.Poznań, KM PSP Poznań, ZOP 
ZOSP RP w Poznaniu. Każdy z uczestników 
oddawał z karabinka KBKS 3 strzały do tar-
czy w odległości 50 m. Zawody drużynowe 
wygrali druhowie z OSP Kostrzyn I miejsce, 
II miejsce OSP Kórnik, III miejsce OSP Buk.
Indywidualne zawody odbywały się w 
strzelaniu do tzw. Tarczy Kurkowej, która 
specjalnie na tę okazję została wykonana. 
Przed rozpoczęciem strzelania tarcza 
została poświęcona przez ks.Proboszcza 
G.Zbączyniaka – tarcza ta zgodnie z tra-
dycją stanowi jeden z trofeów podczas 
zawodów. Strzelanie indywidualne było 
wyróżnieniem dla tych, którzy uzyskali naj-
lepszy wynik w drużynie. Konkurencja ta 
polegała na oddaniu 3 strzałów, z których 
oceniany był tylko jeden oddany najbliżej 
punktu centralnego tarczy. Konkurencję 
tę po zaciętej walce wygrał reprezentant 
OSP Plewiska z gminy Komorniki dh 
Kacper Juszczak, przed reprezentantem 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP  
dh Wacławem Zajączkowskim, III miejsce 
przypadło Mikołajowi Lewandowskiemu z 
KM PSP Poznań. 
Zwycięzcy w drużynie, jak i indywidualnie 
otrzymali poza ufundowanymi przez Sta-
rostwo nagrodami rzeczowymi również 
Puchar Starosty. Nagrody zostały wręczo-
ne również wszystkim, którzy znaleźli się 
na tzw. pudle. Decyzją Zarządu I-sza tarcza 
kurkowa trafiła do organizatora zawodów 
OSP Kórnik – następne będą trafiały do 
zwycięzcy zawodów.
Zawody zakończono pyszną grochówka, 
a w trakcie można było skoncentrować 
się przy słodkim ciasteczku wraz z kawą.
Wszyscy chętnie spotkają się w tym gościn-
nym i serdeczny miejscu za rok.
Dziękujemy Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu 
Kurkowemu za sędziowanie i udostępnie-
nie strzelnicy.

DZIWNY JUBILEUSZ
W siedemnastym, tegorocznym wydaniu 
periodyku „Kórniczanin”, ukazał się artykuł 
Pana Roberta Wrzesińskiego pt. „Niezwykłe 
15 – lecie Klaudynki”. Spoglądając w prze-
szłość przez pryzmat minionych 17–tu, a nie 
15–tu lat, rzeczywiście widzę całą, złożoną 
„niezwykłość” tego jubileuszu, na którym 
Pan Burmistrz – niegdyś piastujący funkcję 
pierwszego przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej „Klaudynki”, podkreślił skąd inąd 
niezaprzeczalne zasługi pierwszej, a potem 
drugiej,  Pani Prezes Stowarzyszenia, zupeł-
nie pomijając postać pewnego mężczyzny. 
A gdyby jednak nie on, „Klaudynka” nie byłaby 
„Klaudynką”, lecz organizacją o zupełnie innej 
nazwie i powstałaby znacznie później, a może 
nawet nie powstałaby nigdy. 
Pan Burmistrz włączając się w trwający od kil-
ku lat proces skrzętnego zamazywania faktów 
z historii powstania i początków Stowarzysze-
nia „Klaudynka”, wydaje się tego mężczyznę 
bardzo krzywdzić. Krzywdzić podobnie, jak 
czyni to szereg innych jego niegdysiejszych 
kolegów, którzy dziś zachowując milczenie, 
wyrażają tym samym zgodę na oczywiste 
spłycanie i przeinaczanie rzeczywistości. 

A może to, co pamiętam, to tylko sen? Może 
to wszystko wyśniłam?
Wyśniłam człowieka, który z wyboru i z nie-
zmierzonej miłości, a nie z konieczności stał 
się ojcem dla małej dziewczynki, podobnie 
jak ja jej matką? Wyśniłam, że kiedyś patrząc 
w błękit oczu tego dziecka powiedział, że 
właśnie ono musi zmienić oblicze Kórnika i, że 
widzi potrzebę zaistnienia zorganizowanych 
form opieki dla osób niepełnosprawnych?
Wyśniłam, że nie szczędząc środków z nasze-
go skromnego budżetu domowego i czasu, 
siedział przy telefonie lub wyruszał do sąsied-
nich miejscowości na poszukiwania wzorców 
i ludzi, mogących pomóc w realizacji naszych 
wspólnych już marzeń?
Wyśniłam, że gromadzi wokół siebie ludzi, 
którzy zarażeni jego optymizmem, zechcą 
może nam w tym pomagać?
Tak … wyśniłam, że w upale południa pchając 
wózek z małą dziewczynką, dzielącą z nim 
trudy wędrówki, wzgardzony, niejednokrotnie 
i wyśmiewany zbiera podpisy niezbędne do 
rejestracji stowarzyszenia.
Tak … wyśniłam, że sam wybrał patronkę 
dla stowarzyszenia i ochrzcił je jej imieniem, 
a potem znużony, samotnie nocą pisał statut 

i rysował, darł i znów rysował i darł … aż do 
skutku logo, którym „Klaudynka” posługuje 
się do dziś. Wyśniłam, że mimo wielu przeciw-
ności po dwóch latach starań doprowadził do 
rejestracji stowarzyszenia …
Wyśniłam wreszcie, że już będąc wybrany 
faktycznie pierwszym prezesem „Klaudynki” 
śmiał się rozweselony do łez z przyznanej 
„Klaudynce” przez Radę Miasta i  Gminy 
żenującej kwoty 1000 złotych na całoroczny 
program rehabilitacji. Przy czym nawet 
dwudniowa wystawa owczarków niemiec-
kich w Błażejewku została obdarzona przez 
ówczesnych radnych dotacją 1500 złotych!!! 
(„Kórniczanin” marzec 2003r.)
To właśnie wtedy powiedział do mnie: „Czas to 
wszystko cisnąć do diabła! Czas żołnierzy już 
minął. Nadchodzi czas układnych polityków 
o giętkim karku. Nikt nie będzie chciał dłużej 
znosić mojej niewyparzonej, bezkompro-
misowej gęby. Za mało zrobiłem dla niepeł-
nosprawnych zakładając stowarzyszenie … 
Muszę zrobić więcej … Muszę odejść!!!”.
I odszedł…, a wówczas rozwiązał się worek 
pieniędzy, których dotąd Stowarzyszeniu 
szczędzono i inicjatyw, jakich nikomu dotąd 
nie chciało się podejmować.
Tak … jego czas już minął … Czas o nim za-
pomnieć …
     
   
 

Czytelnicy piszą

◊  Wanda Kościańska

◊  Opracowal: 
Wacław Zajączkowski

◊  Władysie
K. Sibilska
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Łukasz Długowski -  
absolwent filozofii, 

podróżnik, 
dziennikarz. Przez 
wiele lat mieszkał w 
Kórniku. Po uszy 
zakochany w Patagonii, 
Norwegii i Krecie. W 
przerwach między 
dłuższymi wyjazdami 
śpi w lasach, spływa 
rzekami i włóczy się 
po górach. Autor 
książki "Mikrowyprawy 
w wielkim mieście". 
 

Wszyscy czasami marzymy o tym, żeby uciec. Zapomnieć o pracy, spakować plecak i 
przeżyć wielką przygodę. Jednak niewielu może rzucić wszystko i ruszyć w świat, ale 
wszyscy mogą przeżyć mikrowyprawę. Po pracy, w nocy, w jeden dzień. Pieniądze są 
potrzebne niewielkie, albo w ogóle. Przygotowań – prawie żadnych. Dystans od domu 

– na rzut kamieniem. 

  
 

www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika 

email: podroznik.kornik@gmail.com 
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza” 

ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 

Zeszłorocznej jesieni gościliśmy w Klubie 
wspaniałego Podróżnika Roku 2015 Na-
tional Geographic, zdobywcę  prestiżowej 
nagrody podróżniczo – eksploracyjnej Kolos 
i Super Kolos - Aleksandra Dobę. W tym roku 
nie pozostaliśmy dłużni tradycji. 
Na listopadowym spotkaniu wystąpił 
kolejny zdobywca Kolosa 2005 – Arun Mil-
carz – podróżnik, scenarzysta, niezależny 
reporter, choć sam o sobie powiedziałby 
raczej – eksperymentator. Statuetkę otrzy-
mał za głośną, samotną wyprawę Afryka 
Maraton Południe–Północ. Arun od wielu 
lat podróżuje z kamerą próbując dowie-
dzieć się jak rzeczy mają się naprawdę. Jest 
autorem filmów dokumentalnych – „Yage”, 
Eqador 12/12″ „Rejs na Kongo”, „Europa ma 
zegarki – Afryka ma czas”, „Bair Batar – ktoś 
to musi robić”, wyemitowanych m.in. przez 
TVP1, TVN oraz 4 FUN TV. W 2009 roku 
otrzymał nagrodę na Międzynarodowym 
Festiwalu Scenarzystów INTERSCENARIO we 
Wrocławiu za scenariusz etno-psycho-thril-
lera „Agung” napisanego razem z Pawłem 
Ferdkiem. Napisał także wiele reportaży 

podróżniczych do takich magazynów jak 
Kontynenty,  Extremium czy Poznaj Świat.  
Wspiera i propaguje trudną sztukę interesu-
jącego opowiadania o podróżach współor-
ganizując Ogólnopolski Przegląd Opowieści 
z Podróży “DZIKIE HISTORIE” w Zatorze. 
Jego prezentacje natomiast stanowią ory-
ginalną słowno–wizualną relację z wypraw 
w postaci autorskiego Kabaretu Podróżni-
czego. Mieliśmy okazję przekonać się o tym 
na spotkaniu, kiedy Arun porwał publikę 
swoimi zabawnymi opowieściami z podróży 
do Afryki, przeplatanymi filozoficznymi dy-
gresjami oraz komicznymi scenkami.   
Obecnie jest w trakcie promocji swojej de-
biutanckiej książki „CZAD. W poszukiwaniu 
straconego…” - książki oscylującej między 
fikcyjną powieścią a podróżniczym repor-
tażem o wyprawie w głąb Afryki - wyprawie 
w głąb siebie. 
Na spotkaniu można było nabyć książkę 
wraz z  autografem. Część dochodów ze 
sprzedaży każdego egzemplarza przezna-
czona będzie na wsparcie projektu „Z dżun-
gli na studia”.

Serdecznie dziękujemy p. Bartoszowi Kara-
siowi, dyrektorowi hotelu Daglezja za udo-
stępnienie sali oraz gościom za przybycie.

 „Kolos” w Kórniku po raz drugi!
16 listopada 2017 r. w hotelu „Daglezja” w Kórniku odbyło się spotkanie autorskie   
ze znanym podróżnikiem Arunem Milcarzem.

◊  Organizatorzy:
Klub Podróżnika z Kórnika  
oraz Biblioteka Publiczna w Kórniku
Fot.: Wojciech Zimniak

Niektórzy poetami się rodzą. Inni odkrywają 
w sobie talent poetycki, dorastając. Robert 
Kania do poezji dorastał długo. Swój pierw-
szy tomik poetycki (spot) wydał w roku 2014 
jako dojrzały mężczyzna. I wiersze „spotu” 
są poetycko pełne. Następny czas był dla 
twórcy porą haiku. Publikował swoje teksty 
w magazynach internetowych, a także w 
czasopismach japońskich i amerykańskich. 
W 2015 roku był współorganizatorem II Mię-
dzynarodowej Konferencji Haiku w Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w 
Krakowie organizowanej w ramach IV Mię-

dzynarodowego Festiwalu Literackiego im. 
Czesława Miłosza. We wrześniu 2015 roku 
został prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Haiku. W tym również roku ukazał się jego 
tomik pt.: „39 haiku”. Często występował 
jako juror konkursów haiku, między innymi 
w ramach warszawskiego projektu Wiersze 
w metrze 2016. Obecnie promuje swój 
najnowszy tomik poetycki zatytułowany 
„wołynie i inne wiersze”. 
Na spotkanie z Robertem Kanią zapraszają 
serdecznie: Fundacja „APJA”, Biblioteka 
Publiczna w Kórniku oraz Wspaniała Sió-

demka. W części muzycznej wystąpi znany 
już w Kórniku Przemek Mazurek. W sobotę 
2 grudnia o godz. 16.00 czekamy na  miło-
śników poezji i piosenki w sali PAN Zakładu 
Doświadczalnego przy ul. Średzkiej 20. 
Spotkanie odbywać się będzie w ramach 
projektu „Kultura na oku”, współfinanso-
wanego przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego.
Zapraszamy serdecznie!

Poetycko-muzycznie w jesienne popołudnie

◊  Lidia Ryś
Fundacja „APJA”

Tadeusz i Piotr Woźniakowie byli gwiazdami 
niezwykłego wieczoru z poezją i muzyką zor-
ganizowanego5 listopada  w Hotelu Daglezja 
przez Fundację „Apja” i Bibliotekę Publiczną w 
Kórniku w ramach programu „Kultura na oku”.
Licznie zgromadzona publiczność chętnie 
nuciła znane przeboje pana Tadeusza. Nie 
zabrakło bowiem takich utworów jak „Ze-
garmistrza światła”, „Hej Hanno”, „Pośrodku 
świata” czy „Smak i zapach pomarańczy”. 
Repertuar solowy pana Piotra jest znany 
mniej, jednak reakcja publiczności na jego 
pełne wrażliwości wykonania dowiodła, że 
jego twórczość podobały się nie mniej niż 
dokonania sławnego ojca.
Miłą niespodzianką dla widzów był występ 
poznańskiego kabaretu Klub Szyderców Bis. 
Niespodzianką, gdyż z powodu zamieszania 
organizacyjnego zabrakło zapowiedzi tego wy-
stępu na plakacie, miłą, gdyż skecze i piosenki 
kabareciarzy warte były uśmiechu.

◊  ŁG
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Bal Jesieni
16 października uczniowie klas „0” w Szkole 
Podstawowej w Kamionkach wesoło bawili 
się podczas Balu Jesieni.  W tym dniu w 
salach można było spotkać różne leśne 
zwierzątka: jeże, lisy, wilki, wiewiórki, sowy, 
a nawet pająki. Pojawiły się też muchomorki, 
borowiki, jabłuszka, dynie i oczywiście Jesień 
w wielu ciekawych i kolorowych odsłonach. 
Oczywiście byli to pomysłowo przebrani 
uczniowie zerówek, którzy w domowych za-
ciszach wraz ze swoimi rodzicami stworzyli 
tak piękne stroje.
Dzieci miały wspaniałą okazję do integracji 
podczas wspólnych zabaw przy dźwiękach 
dziecięcej muzyki. Były tańce, gry i zabawy. 
Tego dnia odwiedził nas również niespo-
dziewany gość – Leśny Skrzat, który towa-
rzyszył dzieciom podczas zabawy, a nawet 
wymyślał dla nich zadania i zagadki. Radość 
dzieci z zabawy była ogromna i już teraz z 
niecierpliwością czekamy na kolejny bal.

Pasowanie na zerówkowicza
23 października w Szkole Podstawowej 
w Kamionkach odbyło się uroczyste pa-
sowanie na zerówkowicza. To podniosłe 
wydarzenie odbyło się w morskim klima-
cie, była to bowiem „Podróż w cudowny 
świat nauki”. Morskiej wyprawie dzieci 
przyglądała się pani dyrektor Bogna Sko-
raszewska, pani wicedyrektor Małgorzata 
Baraniak oraz Rodzice uczniów klas „0”. Już 
na samym początku podróży dzieci wybrały 
panią Dyrektor na swojego kapitana, który 
dzielnie poprowadzi je w świat szkolnej 
przygody. Uczniowie pod okiem swoich 
wychowawczyń przygotowali bogatą część 
artystyczną, w której - odwiedzając kolejne 
wyspy - pokazywali swoje umiejętności. Był 
śpiew, taniec, ale też pięknie recytowane 
rymowanki ukazujące czego dzieci będą 
uczyć się w szkole. 
Na zakończenie dzieci wspólnie i głośno 
złożyły uroczyste przyrzeczenie. I wreszcie 
nadszedł ten długo wyczekiwany moment 
- pani dyrektor Bogna Skoraszewska do-
konała uroczystego pasowania każdego 
dziecka na Ucznia Szkoły Podstawowej w 
Kamionkach. Dzieci na pamiątkę otrzymały 
dyplomy oraz (na osłodę tego szkolnego 
startu) słodycze. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom 
za obecność w tak wyjątkowym dla dzieci 
dniu, a Rodzicom za zaangażowanie i po-
moc w organizacji uroczystości.

Performance inny niż wszystkie
Co łączy biologię i sztukę? Jakie drzewa nas 
inspirują? Jak manifestować swoje zdanie? 
Co można zrobić z folii i gipsu budowlane-
go? To tylko kilka pytań, na które szukano 
odpowiedzi podczas niezwykłej konferencji 
metodycznej w Kamionkach.

23 października w Szkole Podstawowej 
w Kamionkach odbyła się niecodzienna 
konferencja metodyczna nauczycieli pla-
styki z warsztatem plastycznym pt.: „Motyw 
drzewa w sztuce i przestrzeni publicznej. 
Performance”, którego organizatorami 
były dwie szkoły: wspominana już Szkoła 

Podstawowa w Kamionkach i Szkoła Pod-
stawowa im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie we Współpracy z Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który 
reprezentowała Pani Elżbieta Witkiewicz – 
doradca metodyczny. Tego dnia swoje pra-
ce tworzyli, poczym wspólnie prezentowali 
nie uczniowie, a sami nauczyciele oraz za-
proszeni goście. Uczestnicy wykonali piękne 
drzewa przestrzenne, które zaprezentowali 
w holu budynku B Szkoły Podstawowej w 
Kamionkach. Performance polegał na 
utworzeniu wielobarwnej puszczy drzew 
w kręgu, w którym znaleźli się ludzie, poka-
zując tym samym rolę i znaczenie drzew w 
życiu człowieka.
Konferencję prowadzili Sylwia Przybyl-
ska-Sawicka wspólnie z Przemysławem 
Kolińskim.

Wieści ze szkoły w Kamionkach

◊  Sylwia Przybylska-Sawicka, 
 Przemysław Kolińsk

◊  Barbara Ziminska

◊  Barbara Ziminska

AFISZ
czyli będzie się działo!
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź co będzie się działo 
w gminie Kórnik  w najbliższym czasie...

25.11 - POZNAJ WIELKOPOLSKĘ Z KAJAKA 
„ZIMA W  KAJAKU - ANDRZEJKI”. Więcej 
informacji na stronie: www.warta.poznan.
pl/imprezy/cykl-splywow-poznaj-wielkopol-
ske-z-kajaka/

28.11 - BAJKOCZYTANIE - UPIORNE AN-
DRZEJKI. Biblioteka Publiczna w Kórniku, 
godz. 17:30.
29.11 - AKADEMIA SENIORA. Andrzejkowa 
zabawa taneczna z  Jackiem Schmidtem. 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 18:00. Zapisy: tel. 
886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bezpłatne.
1.12 - KONCERT MIKOŁAJKOWY: HOT WA-
TER. Miejsce: QQ!ryku w Kórniku (Ul. Reja 
2), godz. 20:00. Wstęp wolny.
Krakowski Salon Poezji – Łukasz Nowicki 
czyta poezję świąteczną
2.12 Krakowski Salon PoEZJI W ZAMKU KÓR-
NICKIM. Godz. 17.00. Gościem 36. odsłony 
Krakowskiego Salonu Poezji będzie aktor 
teatralny, filmowy i dubbingowy, dzienni-
karz i prezenter telewizyjny Łukasz Nowicki, 
który przeczyta poezję świąteczną.Artyście 
na scenie towarzyszyć będzie muzyk. Zapro-
szenia na Salon można uzyskać dzwoniąc 
do sekretariatu Biblioteki Kórnickiej (531 
998 263) od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-14.00. http://www.teatr-muzyczny.
poznan.pl/na-afiszu,4,salon-poezji--lukasz-
-nowicki,303.html
6.12 - AKADEMIA SENIORA. Pieczenie pier-
ników, pakowanie Szlachetnej Paczki, gość 
specjalny: Marek Haremza. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:30. Zapisy: tel. 886 111 091, 
515 229 684. Zajęcia bezpłatne.

9.12 - RADZEWO BAD-OPEN. VI otwarty, 
amatorski turniej badmintona w grach poje-
dynczych i podwójnych. Szkoła w Radzewie. 
Zapisy drogą mailową do końca listopada: 
karolniemier@o2.pl. Wpisowe 5 zł.
9.12 - KÓRNICKI MIKOŁAJ 2017. Rynek 
w Kórniku (Pl. Niepodległości), godz. 16:00. 
W programie m.in.: występy lokalnych arty-
stów, spektakl Mikołaja i renifera Rudolfa, 
wielka parada z wielką Białą Damą, uroczy-
ste rozświetlenie choinki, gry i zabawy.
13.12 - AKADEMIA SENIORA. Spotkanie przy 
wigilijnym stole. Strażnica OSP Kórnik, godz. 
16:30. Zapisy: tel. 886 111 091, 515 229 684.
Zajęcia bezpłatne.
14.12 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. 
MIKROWYPRAWY JAK PRZEŻYĆ PRZYGODĘ 
BEZ KASY I URLOPU - ŁUKASZ DŁUGOWSKI. 
Restauracja „Ventus”, godz. 19:00. Zapisy 
tel. 618 170 021.
20.12 - AKADEMIA SENIORA. Warsztaty 
krawieckie: szycie dekoracji świątecznych.
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30. Zapisy: 
tel. 886 111 091, 515 229 684. Zajęcia bez-
płatne.

Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas 
o tym: kultura@kornik.pl

◊  ZF

15 listopada 2017 roku w gościnnych mu-
rach Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Luboniu odbył się IX Po-
wiatowy Festiwal Piosenki dla klas siódmych 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. 
Wzięło w nim udział 38 uczniów z wielu szkół 
naszego powiatu. Organizatorami imprezy 
było Starostwo Powiatowe w  Poznaniu, 
Burmistrz Lubonia oraz Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Luboniu.
Poprzez Festiwal Piosenki organizatorzy 
pragną wspierać utalentowanych muzycz-
nie uczniów oraz umożliwić im prezentację 
umiejętności wokalnych i własnego do-
robku artystycznego. Nic więc dziwnego 
w tym, że  konkurs ten budzi ogromne 
zainteresowanie wśród młodych artystów, 
a liczba uczestników z roku na rok lawinowo 
rośnie. Tematem przewodnim tegoroczne-
go festiwalu była piosenka polska.

Poziom artystyczny IX Powiatowego Festi-
walu Piosenki był wysoki. Uczestnicy ocza-
rowali swoim talentem i urokiem osobistym 
nie tylko publiczność, ale także jury, które 
miało twardy orzech do zgryzienia, aby 
sprawiedliwie wyłonić najlepszych młodych 
artystów. Widownia mogła m.in. usłyszeć 
takie piosenki jak: „Autostop”, „O mnie 
się nie martw”, „Szyba” z musicalu Metro, 
„Gołębi song” „Ewakuacja” i wiele innych 
przebojów muzyki polskiej.
Szkołę Podstawową nr 1 w Kórniku repre-
zentowała Emilia Pawlak, która zdobyła III 
miejsce bardzo profesjonalnym wykona-
niem piosenki „Szkoda, że cię nie ma”. Emil-
ce składamy serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów na swojej muzycznej 
ścieżce rozwoju.

 

Sukces na festiwalu
III MIEJSCE EMILKI PAWLAK W IX POWIATOWYM FESTIWALU PIOSENKI

◊ Lidia Jakubowska

Wolontariusze Stowarzyszenia „Klaudynka” serdecznie zapraszają na  
coroczną akcję mikołajkową na ulicach Kórnika,  
podczas której sprzedawane będą pyszne ciasta oraz kartki świąteczne.  
Odbędzie się ona 2 grudnia od godziny 10:00 w okolicach kórnickiego rynku.  
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony  
na dofinansowanie zakupu prezentów dla podopiecznych „Klaudynki”.
Czekamy na Waszą obecność i z całego serca dziękujemy za każdy gest dobroci!
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Odblaskowe pierwszaki

◊  Katarzyna Szymkowiak

W dniu 3 listopada 2017 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie gościła Pani Maria Galewska, 
Wielkopolanka, absolwentka „Europeistyki” 
na Wydziale Prawa i  Administracji UAM 
w Poznaniu. Obecnie przedstawicielka Komisji 
Europejskiej, na co dzień w Brukseli zajmująca 
się polityką regionalną.
Pani Galewska odwiedziła szkołę w ramach 
sztandarowej akcji Komisji Europejskiej skie-
rowanej do młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. 
„Powrót do szkoły” (Back to School).
W ramach programu do swoich szkół powraca 
kilkuset polskich urzędników, pracujących 
na co dzień w instytucjach Unii Europejskiej. 
Dzięki tej inicjatywie wielu uczniów na terenie 
całej Polski miało szansę poznać osobiście 
urzędnika europejskiego. Jednocześnie dla 
urzędników to świetna okazja, żeby poroz-
mawiać z dziećmi i młodzieżą.
Pani Maria Galewska wspólnie z asystentem 
panem Bartoszem Kicińskim poprowadziła 
lekcje europejskie z czterema najstarszymi 
klasami gimnazjum w Szkole w Robakowie. 
Podczas lekcji Pani Galewska przedstawiła 
swoją ścieżkę kariery od uczniowskiej ławki 
w  Szkole Podstawowej w  Kaźmierzu do 
mianowania na urzędnika Komisji Europej-
skiej w Brukseli. Pani Galewska rozmawiała 
z uczniami na różne tematy dotyczące UE, 
przedstawiła praktyczne, dla nas na co dzień 
niezauważalne przykłady tego, co Unia Euro-
pejska robi dla każdego obywatela np.: brak 
kontroli na granicach, przepisy regulujące bez-
pieczeństwo zabawek, żywności, kartę praw 
pasażera pociągów i linii lotniczych, stypendia 

zagraniczne dla uczniów i studentów, swobo-
dę pracy i życia w innych krajach UE, opiekę 
konsularną, ochronę środowiska itd., a przede 
wszystkim pokój pośród narodów należących 
do Unii Europejskiej. Pani Maria podzieliła się 
z młodzieżą swoimi doświadczeniami z pracy 
w  instytucjach unijnych, odpowiedziała na 
zadawane przez młodzież pytania, a także 
zachęciła do bycia aktywnym obywatelem 
Unii Europejskiej. Na koniec zajęć odbył się 
konkurs wiedzy o Unii, a  jego uczestnicy 
otrzymali drobne upominki.
Poprzez swoją osobistą historię Pani Maria 
Galewska przybliżyła uczniom ideę Unii Eu-
ropejskiej i możliwości jakie Unia Europejska 
oferuje młodemu pokoleniu.

Zajęcia odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Ro-
bakowie, dzięki uprzejmości Pana Andrzeja 
Surdyka, Radnego Miasta i Gminy Kórnik.
Akcję „Powrót do szkoły” zainicjowała Komisja 
Europejska wraz z rządem niemieckim w 2007 
r., aby w ten sposób uświetnić obchody 50. 
rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. 
W Polsce „Powrót do szkoły” odbywa się na 
przełomie października i  listopada każdego 
roku. Do udziału w programie wizyt Komisja 
Europejska zaprosiła także inne instytucje 
europejskie (np. Parlament Europejski), jak 
również polskie resorty: Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych.

„Powrót do szkoły” (Back to School)

„Już od października w naszej sali codziennie grała muzyka. Słyszeliśmy 
różne dźwięki, po suficie tańczyły kolorowe nutki.” Takimi słowami 
dzieci z grupy „Kwiatków” rozpoczęły 9 listopada 2017 opowiadanie 
o muzyce, które było częścią  punktu kulminacyjnego kończącego 
projekt „Barwy muzyki”. Na zajęciach otwartych dzieci prezentowały 
swoje wiadomości i umiejętności zdobyte podczas trwania projektu: 
tańczyły do utworu  Canon D-Dur Johanna  Pachelbela i utworu  An-
nen Polka Johanna Straussa, prezentowały orkiestrę instrumentów 
perkusyjnych, śpiewały  z rodzicami w „Chórze z wiejskiego podwórka”, 
zachęcały swoich bliskich do obejrzenia wystawy prac malarskich. 
Głównym założeniem projektu było uczestnictwo w nim wszystkich 
dzieci, niezależnie od uzdolnień muzycznych i plastycznych . Na zaję-
ciach „Kwiatki” uczyły się aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, 
grały na  instrumentach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, 
poznały muzykę Fryderyka Chopina , malowały do muzyki. Ważną 
częścią projektu było poznanie przez przedszkolaków budowy instru-
mentów: akordeonu i pianina. Zajęcia na temat muzyki wydobywającej 
się z akordeonu  znakomicie przeprowadziła w Bibliotece Publicznej w 
Bninie pani  Lidia Peda ,  pianino zaprezentowała pani od rytmiki Anna 
Kokocińska i zagrała utwór Jana Sebastiana Bacha Preludium C-Dur 
BWV 846 przy którym dzieci malowały swoje obrazy.
 Serdeczne podziękowania dla pani Klaudyny Przybylskiej -Pawłowskiej, 
Lidii Pedy, Anny Kokocińskiej za pomoc w realizacji projektu.
     

Barwy muzyki
◊  Przemysław Koliński

◊  Katarzyna Szmechel

Priorytetem każdej szkoły jest bezpieczeń-
stwo dzieci. Tak jest i w przypadku Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie. Wszyscy, 
począwszy od pani Dyrektor jak i pracow-
ników szkoły pragniemy, aby dzieci będące 
pod naszą opieką były szczęśliwe, a przede 
wszystkim bezpieczne. Dlatego też tak wiele 
czasu poświęcamy jako nauczyciele na wpa-
janie dzieciom podstawowych zasad bezpie-
czeństwa.  Przede wszystkim istotne jest dla 
nich bezpieczeństwo na drodze. Wiedzę tą 
przekazujemy  już od pierwszej klasy, kiedy 
to dzieci stają się uczniami naszej szkoły. 
Tak dzieje się we wszystkich znanych nam 
szkołach. Tradycją już jest uroczyste przeka-
zywanie odblasków przez WYDZIAŁ BEZPIE-
CZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Tak i 
było tym razem. W tym roku gospodarzem 
spotkania była Szkoła Podstawowa w Szczo-
drzykowie. Gościliśmy p. Dariusza Fleischera 
pełniącego stanowisko ds. bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego, przed-

stawicieli Policji z Poznania i Kórnika oraz 
Straży Miejskiej. Spotkanie rozpoczęło 
się od części artystycznej, przygotowanej 
przez pierwszaków z naszej szkoły, po czym 
nastąpiła część praktyczna – ukazująca do-
tychczasową wiedzę dzieci. Odbywało się 
to z humorem, ale jednocześnie z dużym 
naciskiem na konieczność  przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa. Były zagadki, zabawa 
w prawda – fałsz, rymowanki. Spotkanie 
zakończyło się poczęstunkiem. Delegacja 
każdej szkoły otrzymała kamizelki odbla-
skowe dla swoich uczniów. Pragniemy 
bardzo podziękować za wizytę wszystkim 
gościom, którzy  uczestniczyli w spotkaniu. 
Jako gospodarze tegorocznego spotkania 
mamy tylko jedno życzenie, aby uczniowie 
zarówno naszej szkoły jak i pozostałych 
szkół byli zawsze widoczni na drodze nosząc 
kamizelki, a myślą przewodnią kierowców 
było bezpieczeństwo dzieci. 

PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szczodrzykowie składa 
podziękowania Fundacji Zakłady Kór-
nickie za włączenie szkoły do projektu 
edukacyjnego „Drzewo Franciszka” oraz 
za wsparcie finansowe przy organizacji 
Pikniku Ekologicznego, który odbył się 
w dn. 7 października 2017 w Szczo-
drzykowie.
Dziękujemy również Szkole Podstawo-
wej nr 1 w  Kórniku za przygotowanie 
pysznej grochówki, Szkole Podstawowej 
nr 2 w Kórniku za organizację dojazdu 
uczestników pikniku z innych szkół oraz 
wszystkim osobom, w tym rodzicom, 
nauczycielom i uczniom szkoły za zaan-
gażowanie i pomoc w przeprowadzeniu 
imprezy.

Rada Rodziców Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku zaprasza  Rodziców, wszystkich Pracowników Przedszkolana 

Bal Karnawałowy, 
 

który odbędzie się 20.01.2018 roku (sobota) w godzinach od 19.00 do 3.00
Miejsce: Dom Gościnny Hedan w Trzebisławkach

Cena 195 zł od pary
Dla uczestników przewidujemy moc atrakcji:

Loteria fantowa, zdjęcia w fotobudce, zabawa taneczna przy muzyce DJ-a, 
 poczęstunek w postaci przystawki, obiadu, zimnego bufetu oraz kawy i ciast.

Dochód z loterii fantowej oraz fotobudki w całości przeznaczony zostanie na wyjazd naszych dzieci  
na atrakcyjne przedstawienie muzyczne z okazji Dnia Dziecka. 

Wpłat na poczet rezerwacji miejsc dokonywać należy przelewem na konto:
Rada Rodziców Przedszkola nr 1 w Kórniku
nr konta  28 9076 0008 2001 0014 1497 0001

(w tytule przelewu prosimy podać Imię Nazwisko oraz ilość par )

Wszelkich informacji dotyczących balu udzielą państwu:Anna Komisarczyk tel. 507 246 758, Katarzyna Tomalak tel. 506 019 925
ZAPRASZAMY!!!

W Mikołajkowym Nastroju”

Zapraszamy 
wszystkie dzieci

na otwarte 
spotkanie Mikołajkowe,

które odbędzie się 
6 grudnia o godz.16.30

w Niepublicznym Przedszkolu  
„Truskawkowa Polanka”  

mieszczącym się przy Al. Flensa 24A .

Będą gry, zabawy, piosenki, konkursy.

Nie zabraknie też słodkości. 

Czekamy na Was:)

Zaproszenie

◊  „Truskawkowa Polanka”
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Muzyka porusza dusze i nadaje im rytm” 
powiedział kiedyś Teofrast. Mogli się o tym 
przekonać licznie przybyli rodzice, znajomi 
i przyjaciele uczniów obdarowanych talen-
tem muzycznym.
Dnia 20 listopada br. w Szkole Podstawowej 
nr 1 odbył się kolejny Koncert Młodych Ta-
lentów, w którym wzięły udział dzieci grające 
na instrumentach. Repertuar był jak zwykle 
różnorodny. od prostych melodii ludowych 
po ambitne i trudne utwory z muzyki poważ-
nej irozrywkowej. Młodzi instrumentaliści 
prezentowali swoje umiejętności  gry na 
pianinie, akordeonie, flecie, flażolecie, a na-
wet gitarze elektrycznej. Natomiast swoje 
umiejętności wokalne w utworze „Wspomnij 
mnie” z musicalu ‚Upiór w operze” zaprezen-

towała Emilia Pawlak.
Warto zaznaczyć, że wielu z występujących 
uczniów brało już udział w różnych konkur-
sach muzycznych na szczeblu gminnym, 
powiatowym i  wojewódzkim, w  których 
zajmowali zaszczytne miejsca.
Koncert zamknęła pani dyrektor Marzena 
Dominiak, która w ciepłych słowach po-
gratulowała utalentowanym uczniom ich 
występu.
Z pewnością, aby w takim koncercie wystą-
pić, trzeba wykazać się odwagą. Dzieci  nie 
zawiodły i  spełniły oczekiwania rodziców 
i nauczycieli. Gratulujemy!
 

Koncert Młodych Talentów

◊ Lidia Jakubowska

◊  Uczestnicy

W październiku, na poznańskiej Malcie 
odbyły się kolejne już OTWARTE MISTRZO-
STWA MIASTA POZNANIA oraz MIĘDZYWO-
JEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W 
WIOŚLARSTWIE, w których swoją obecność 
zaznaczyły zawodniczki kórnickiego klubu 
wioślarskiego. Po długich przygotowa-
niach i treningach na torze regatowym, 
wystartowaliśmy na czwórce podwójnej ze 
sternikiem, czwórce podwójnej bez sternika, 
dwójce podwójnej i jedynce. Warunki były 
bardzo trudne, a wiatr i deszcz nie oszczę-
dzały startujących. Nie tylko odpowiednie 
ustawienie łodzi już na starcie, ale utrzyma-
nie jej we właściwym torze i przepłynięcie 
dystansu, wiązało się z dużym wysiłkiem i 
sprawiało wiele trudności, szczególnie naj-
młodszej grupie zawodników. Przekonały 
się o tym dziewczyny startujące na czwórce 

bez sternika, które tuż po starcie i przepły-
nięciu pierwszych dwustu metrów zostały 
zatrzymane przez koleżanki z Bydgoszczy, 
które zjechały ze swojego toru i uderzyły w 
wiosła naszych zawodniczek. Kolizja spo-
wodowała, że kórniczanki nie były w stanie 
odrobić straty i wypadły z walki o medal, 
przypływając na czwartej pozycji. Rewela-
cyjnie za to popłynęły Hania Śmigielska i 
Daria Nolberczak na dwójce. Już od startu 
wyszły na prowadzenie i przez cały dystans 
nie pozwoliły sobie odebrać zwycięstwa. 
Bardzo dobrze zaprezentował się również 
mieszkaniec Kórnika, reprezentant po-
znańskiego klubu RBW Poznania - Tomek 
Zawada, który startując na jedynce, wywal-
czył brązowy medal a na dwójce podwójnej 
wraz z klubowym kolegą, zajął pierwsze 
miejsce i otrzymał złoty medal. Wszystkim 

startującym gratulujemy.
Powoli kończy się sezon wioślarski i starty na 
wodzie, dlatego w imieniu Zarządu składam 
podziękowanie wspierającym i współpracu-
jącym z Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Dwójka Kórnik” – sekcja wioślarska. Szcze-
gólnie pragnę wymienić:
- Urząd Miasta i Gminy  Kórnik,
- Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku,
- Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo,
- RBW Posnania,
- R.F. CONSTRUCTION POLSKA, Sp. z o.o.
- Kukulski Krzysztof FIRMA ROBÓT DROGO-
WYCH Kijewo.

W październiku czterdziestu jeden gimna-
zjalistów z dwóch zaprzyjaźnionych szkół 
– Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
z Kórnika pojechało na obóz językowy Eu-
roweek - Szkoła Liderów, zorganizowany 
przez forum młodzieży w Międzygórzu w 
Sudetach Wschodnich. 
Po kilkugodzinnej podróży młodzież, pod 
opieką nauczycieli – Anny Żurawskiej, Hanny 
Borsut, Magdaleny Murdzy oraz Elżbiety 
Drótkowskiej-Klessa, spotkała się z sympa-
tycznymi koordynatorami projektu oraz wo-
lontariuszami z Azerbejdżanu, Turcji, Mek-
syku, Indii, Filipin, Etiopii, Gruzji, Indonezji, 
Peru.  Po kolacji odbyły się pierwsze zajęcia, 
energetyczna rozgrzewka językowa, której 
celem było przestawienie uczestników 
na język angielski oraz wstępne poznanie 
się wszystkich obecnych. Uczniowie mieli 
okazję do doskonalenia zarówno swoich 
umiejętności komunikacyjnych w języku 
angielskim, jak również autoprezentacji. Na 
zakończenie dnia zorganizowano dyskotekę 

integracyjną. Czwartkowy poranek zaczęli-
śmy od śniadania, po którym przystąpiliśmy 
do kolejnej językowej rozgrzewki. Omówie-
nie różnic kulturowych, upodobań kulinar-
nych, obrzędów i zwyczajów narodowych 
w państwach wolontariuszy było kolejnym 
punktem programu. Do pięknego ośrodka 
„Słoneczna” przyjechali wolontariusze z 
innych państw, którzy w małych grupach 
rozmawiali z młodzieżą. Popołudniu po-
szliśmy na krótki spacer po malowniczym 
Międzygórzu. Wieczór uczniowie spędzili 
na rozmowie, grach, odgrywaniu scenek 
rodzajowych samodzielnie wymyślonych  
i po prostu na dobrej zabawie. Młodzież 
miała okazję nauczyć się tańczyć – hisz-
pański taniec oraz poćwiczyć znaną już 
„belgijkę”. Piątek okazał się dniem wyzwań 
dla młodzieży. Wolontariusz zaproponowali 
aby uczniowie stworzyli biznes plan dla wy-
myślonych produktów i tak powstały m.in. 
„sanki na kółkach” czy „buty ze skrzydłami”.  
Wykazali się niezwykłą kreatywnością i do-
kładnością, tworząc krótkie filmiki i plakaty 
związane z tematem – Horror Night. Na ko-

niec dnia odbył się projekcja filmu. Kolejny 
dzień przyniósł sporo wrażeń, uczniowie 
opowiedzieli o swoich marzeniach i planach 
na przyszłość. Popołudnie spędzono na 
przygotowaniach do zadania pt. „Mission 
Impossible”. Nasi uczniowie ponownie po-
kazali swoje umiejętności związane z tech-
nologią informacyjną, komunikacją, pracą 
w grupie i dowodzeniem grupą. Wieczorem 
nastąpiła prezentacja zadań i po raz kolejny 
uczniowie bardzo miło zaskoczyli wysokim 
poziomem oraz kreatywnością. Wyjazd do 
Międzygórza nie tylko umożliwił rozwinięcie 
uczniom umiejętności komunikacyjnych w 
języku angielskim, ale także przewodzenia, 
autoprezentacji i pracy w zespole oraz 
pozytywnie wpłynął na nawiązanie między-
narodowych kontaktów. Dzięki spędzeniu 
ze sobą pięciu dni mogliśmy poznać się 
nawzajem z tej tzw. drugiej strony - po-
zaszkolnej, dowiedzieć się, co nas inspiruje, 
motywuje i skłania do działania, jakie mamy 
oczekiwania i cele w życiu.

Wioślarskie zmagania

 
Świetne występy Patryka Rajkowskiego w 
Pucharach Świata 
Z bardzo dobrej strony pokazał się zawodnik 
UKS Mróz Jedynka Kórnik Patryk Rajkowski 
podczas dwóch pierwszych serii Pucharu 
Świata w kolarstwie torowym, które odbyły 
się  w Pruszkowie i Manchesterze. Na pierw-
szej z nich w Pruszkowie startując w sprincie 
drużynowym wraz z Rafałem Sarneckim i 
Mateuszem Rudykiem zajęli w eliminacjach 2 
miejsce. Niestety w 2 rundzie już nie było tak 
fantastycznie i ostatecznie Polska ekipa zajęła 
5 miejsce. W indywidualnym starcie Patryka w 
eliminacjach w keirinie poszło bardzo gładko, 
kórniczanin wygrał swój bieg eliminacyjny i 
od razu awansował do następnej rundy. W 
półfinale minimalnie zabrakło do awansu i 
Patryk Musiał się zadowolić udziałem w finale 
B o miejsca 7-12. Ostatecznie po pięknej i 
emocjonującej walce, na oczach kilkutysięcz-
nej widowni Rajkowski zajął w tym biegu 2 
miejsce, co w ostatecznym rozrachunku dało 
8 pozycję w klasyfikacji generalnej wśród 
najlepszych sprinterów świata. W Pruszkowie 
startowały jeszcze dwie zawodniczki UKS 
Mróz Jedynka Kórnik Nikol Płosaj i Monika 
Graczewska, oraz wychowanka kórnickiego 
klubu Katarzyna Pawłowska. Wymienione za-

wodniczki startowały w wyścigu drużynowym 
na dochodzenie i wśród najlepszych ekip na 
świecie zajęły 5 miejsce. Wygrała ekipa Wielkiej 
Brytanii. Podczas drugiej serii Pucharu Świata 
w Manchesterze Patryk Rajkowski poczynał 
sobie jeszcze lepiej. Eliminacje przeszedł jak 
burza i w półfinale po pięknej jeździe zajął 3 
miejsce awansując do ścisłego finału. Niestety 
ekipa Hiszpanii wniosła protest upatrując się u 
„Rajka” jakiegoś przewinienia (ponoć Hiszpan 
został potrącony) i po burzliwych negocjacjach 
młody Kórniczanin został zdyskwalifikowa-
ny. Wszystkie starty Patryka można było 

obserwować w relacjach live w Eurosporcie 
i nic nieprzepisowego na ekranach nie było 
widać. Wielka szkoda gdyż Hiszpan, który w 
półfinale był za Rajkowskim, w ścisłym finale 
zdobył brązowy medal. Patryk już nie długo 
będzie mógł się zrehabilitować, gdyż na 
przełomie listopada i grudnia wystartuje w 3 
serii Pucharu Świata w kanadyjskim Milton. 
W Manchesterze na starcie stanęła również 
Nikol Płosaj, która wraz z Wiktoria Pikulik 
zajęła świetne 7 miejsce w wyścigu madison.

Kolarstwo

Euro-week - szkołą liderów

◊  Paweł Marciniak

◊  Małgorzata Iszkuło 
Skarbnik UKS „Dwójka Kórnik”

Patryk Rajkowski w akcji
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Kórniczanina ukaże się
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UWAGA!

Na stronie internetowej 
www.oaza.kornik.pl

zamieszczona została  
oferta pracy

na stanowisku
 

Głównego Ksiegowego
 
w Kórnickiem Centrum 

Rekreacji i Sportu
OAZA.

W s z y s t k i c h  
z a i n t e r e s o w a n y c h  
prosimy o zapoznanie się 

z tą ofertą

Rosną nowe unihokeistki, które chciałyby 
pójść w ślady swoich starszych koleżanek, 
brązowych medalistek Mistrzostw Pol-
ski. Na razie zespół w składzie: Zuzanna 
Banecka (kapitan), Roksana Bazanowska 
(bramkarka), Zofia Brylewska, Aleksandra 
Ogórkiewicz, Agata Błaszkowiak, Monika 
Fiedorczyk, Gabriela Ukleja, Lena Flieger, 
Anna Ogórkiewicz, Klaudia Banecka, Amelia 
Konarska, Aleksandra Wróbel (bramkarka) 
zdobył Mistrzostwo Gminy Kórnik (Kamion-
ki, 27.10.2017) i Wicemistrzostwo Powiatu 
Poznańskiego (Paczkowo, 7.11.2017). 
Dziewczęta z Radzewa rozegrały znakomi-
te zawody powiatowe. W fazie grupowej 
odniosły 3 bardzo pewne zwycięstwa: 1:0 z 
Kicinem, 3:1 ze Strykowem i 4:0 z Tarnowem 
Podgórnym. Równie pewnie poradziły sobie 
w półfinale. Zwycięstwo 2:0 z Luboniem 
dało nam awans do finału, gdzie mieliśmy 
zmierzyć się z gospodarzami, tj. dziew-
czętami z Paczkowa. Awans do zawodów 
rejonowych mieliśmy już zapewniony, ale 
chcieliśmy zagrać o pełną pulę. Mecz był 
godny finału. Emocje były od pierwszej do 
ostatniej sekundy meczu. Objęliśmy w tym 
spotkaniu prowadzenie, lecz niestety sami 
nie ustrzegaliśmy się błędów, co dwukrotnie 
wykorzystały rywalki. Wówczas błysnęła 
Zuzanna Banecka, która znakomitym 

strzałem w samo okienko doprowadziła do 
stanu 2:2. Chwilę później niemal skopiowała 
swoją bramkową akcję, niestety tym razem 
piłka odbiła się od poprzeczki. W odpo-
wiedzi przeciwniczki obijały nam słupek, a 
wiele groźnych strzałów obroniła Roksana 
Bazanowska. Do wyłonienia zwycięzców 
potrzebna była dogrywka, która niestety nie 
potoczyła się po naszej myśli i musieliśmy 
zadowolić się „tylko” tytułem wicemistrzyń 

powiatu. 9 bramek w całym turnieju zdo-
była Zuzanna Banecka, 2 Zofia Brylewska, 
a 1 Aleksandra Ogórkiewicz. Przed nami 
półfinały wojewódzkie, ale dziewczęta już 
zdecydowały, że chcą kontynuować przy-
godę z unihokejem w zespole UKS Radzevia 
Radzewo i trenować ten sport przez cały rok.

Tenisistki stołowe ze Szkoły Podstawowej w Radzewie po wygraniu 
Mistrzostw Gminy Kórnik wzięły udział w zawodach powiatowych 
w Pecnej. Zarówno młodsze dziewczęta (Zuzanna Banecka i Alek-
sandra Ogórkiewicz) jak i starsze (Roksana Toboła i Emilia Fiedor-
czyk) zajęły na tym szczeblu rozgrywek międzyszkolnych czwarte 
miejsca i  uległy tylko zawodniczkom trenującym na co dzień 
w klubach. Oba duety wywalczyły awans do zawodów rejonowych 
w Niechanowie. Tam lepiej zaprezentowały się starsze dziewczęta, 
które wywalczyły dobre, piąte miejsce. Młodsze zakończyły rywali-
zację na miejscu siódmym.

Nowe pokolenie unihokeistek z Radzewa

◊  KN

Tenisistki stołowe

◊  KN

 Rzeczoznawca majątkowy - rze-
telna i terminowa wycena nierucho-
mości gruntowych, budynkowych 
i lokalowych. Tel. 696 903 183   

 Żywe ryby: karp, amur, je-
siotr. Biernatki,  Główna 5A.  
Tel. 793 395 595

 Oddam w wynajem pokój w Kór-
niku. Tel. 501 645 939

 Sprzedam mieszkanie wła-
snościowe, Pierzchno, blok, 
7 4  m  +  g a r a ż +  o g r ó d e k .  
Tel. 660 548 861, 606 360 450

 Sprzedam działkę budow-
laną, 2500 m², możliwość po-
działu na mniejsze. Dachowa.  
Tel. 608 135 497

 Sprzedam piękne, nowe wydanie 
„Pana Tadeusza” oraz „Baśnie An-
dersena”. Tel. 722 258 331

 Sprzedam dwa foteliki samocho-
dowe, wózek spacerowy, wózek 
i  łóżko dla lalek, kuchenkę z akce-
soriami. Tel. 618 980 838

 Oddam kanapotapczan, 2 krze-
sła, 2 torby turystyczne, klatkę do 
ptaszków, 2 nakrycia na kanapę + 2 
poduszki. Rzeczy są nowe w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 662 660 771

 Sprzedam elektryczny wózek 
inwalidzki, cena 2400 zł. - do nego-
cjacji. Tel. 695092823 

 Skupuję książki płacę  1 zł za 1 kg. 
Tel. 503 622 212

 Skuteczne korepetycje j. an-
gielski ,  szkoła podstawowa.  
Tel. 728 773 630

 Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, blisko centrum Kórnika, 
700 m². Tel. 692 763 808

 Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną w  centrum Kórnika,  
320 m². Tel. 692 763 808

 Sprzedam działkę w ROD Moście-
nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 692 763 808

 Sprzedam mieszkanie 2 pok. 
I piętro 46 m² z garażem w budynku.  
Tel. 692 763 808

 Sprzedam dwa tapczaniki dziecię-
ce koloru granatowego IKEA, 130 zł 
za sztukę. Tel. 601 746 930

 Sprzedam telewizor Sony kinesko-
powy 28 cali, koloru popielatego, 
cena  50 zł. Tel. 601 746 930

Dnia 31.10.2017 uciekł 4 mie-
sięczny kot dachowiec.  
W Bninie przy  
Drodze Kalejskiej. 
 Na znalazcę czeka nagroda. 
Tel. 535-092-882

Ogłoszenia drobne:

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

praCa

 Firma z okolic Mosiny zatrudni 
magazynierów. CV proszę wysyłać 
na adres aplikacje@idmar.pl 

 Poczta Polska S.A. zatrudni listo-
noszy na terenie miasta i  gminy 
Kórnik. Tel. 502 016 636

 Zatrudnimy pracownika ochrony 
- obiekt przemysłowy- miejsce pracy 
Dziećmierowo. Tel. 605 997 054

 Prace porządkowe w biurowcu 
w  Dziećmierowie. 4 h dziennie 
popołudniami (bez weekendów).  
Tel. 605 997 054

 Potrzebna osoba do odra-
biania lekcji z  czwartoklasistą.  
Tel. 531 736 001, 618 190 178

 Szukam Pani do sprzątania miesz-
kania. Tel. 603 338 847

inne

 Serwis kotłów gazowych firmy 
TERMET. Montaż, naprawa, przeglą-
dy. Leszek Mucha. Tel. 502 047 864

 Nastawianie kręgosłupa i stawów, 
fizjoterapia, masaże - mgr Przemy-
sław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 
14. Tel. 696 843 092

 Sprzedam lodówkę, pralkę, su-
szarkę stan bdb. - możliwość trans-
portu. Tel. 531 294 499

 Naprawa AGD: pralki, lodów-
ki, zmywarki - Kórnik i  okolice.  
Tel. 537 394 398

 Karcher czyszczenie dywanów, 
mebli  tapicerowanych: kanap, wer-
salek, krzeseł, tapicerek samocho-
dowych, solidnie. Tel. 572 386 490  

 Sprzedam grunt budowlany  
0,79 ha. Tel. 691 783 400

 Sprzedam las  ok .  6  ha .  
Tel. 691 783 400

 Wydzierżawię lub sprzedam 
gospodarstwo z powodu choroby. 
Tel. 691 783 400

 Sprzedaż ziemniaków z domu. 
Bardzo dobra odmiana, 10 zł-

15 kg. Bnin, ul. Błażejewska 43 

 Kupie stary motocykl Mz, 
Wsk,  Jawa,  Romet ,  Komar.  
Tel. 509 449 141

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi pomieszczenia ok. 
150 m² I piętro Plac Niepodległości 15. 
Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi pomieszcze-
nia biurowe przy ul. Średzkiej 17.  
Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi - sprzeda sklep 
w   Kromolicach działka 410 m².  
Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi  lokal o pow. ok. 85 
m² parter przy ul. Plac Powstańców 
Wlkp. 1. Tel. 663 977 343

 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-
niku wydzierżawi powierzchnie 
magazynowe przy ul. Średzkej 17, 
180 m² i 216 m². Tel. 663 977 343

 Wynajmę pracującej parze sa-
modzielne mieszkanie w  okolicy 
Kórnika na dogodnych warunkach. 
Tel. 880 026 575

 Dorabiamy klucze w Kórniku na Ki-
cinach. Tel. 723 333 833 i 607 257 171

 Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 
– kuchnia - łazienka, plac Powstań-
ców, Kórnik. Tel. 661 942 627

 Sprzedam bardzo ładną albę 
dziewczęcą + rękawiczki + torebka 
+ pelerynka + buty. Tel. 618 980 838

 Stolik dla dzieci typu „Mamut”, gry 
i zabawki pod choinkę w bardzo do-
brym stanie oddam za symboliczną 
cenę. Tel. 696 779 221

 Poszukujemy mieszkań, domów, 
lokali i gruntów dla zdecydowanych 
klientów. Nieruchomości Anna Ma-
zurek. Tel. 608 092 266  

 Sprzedam ładny dom partero-
wy 136 m² z garażem, na działce 
630 m², os. Owocowe Wzgórze. 
Nieruchomości Anna Mazurek.  
Tel. 608 092 266 
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KÓRNICKI MIKO£AJ 2017
na rynku w Kórniku

9 GRUDNIA 2017
godz. 16.00

W PROGRAMIE:
od godz. 16.00

ORGANIZATORZY

Spektakl Miko³aja i renifera Rudolfa

Kórniccy artyœci Miko³ajowi
- Orkiestra Dêta w Kórniku

- Dzieciêca grupa baletowa KOK Skarbnica Talentów

- ZPiTZK W³adysie

- Chór Viva la Musica

Wielka parada z wielk¹ Bia³¹ Dam¹

Uroczyste rozœwietlenie choinki

Gry i zabawy z Miko³ajem
Fina³ konkursu i wernisa¿ I Kórnickiego Konkursu
        Przedmiotów Artystycznych „Guzik z Pêtelk¹”


