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W tym numerze także:
- jak obchodzono Dzień Kobiet
- święto tańca w Oazie
- zaproszenia na imprezy kulturalne

Oryginalny Statut Kórnickiego Bractwa
Kurkowego podpisany w 1749 roku przez
Teofilę z Działyńskich Szołdrską-Potulicką
został w dniu 21 marca 2017 r. przekazany
Bibliotece Kórnickiej PAN przez Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. ks. Szczepana Janasika.
Dnia 16 maja 1749 r. na pergaminie,
w języku polskim, spisane zostały Ustawy
(czyli Statut) Bractwa Strzeleckiego w Kórniku. Wydanie dokumentu było następstwem
wystawienia przez króla Augusta III w dniu
9 stycznia 1745 r. Przywileju fundacyjnego.
Oba te dokumenty znajdowały się kiedyś
w posiadaniu kórnickiego bractwa. Drugi z nich
nie zachował się do dziś, znany jest jednak

dzięki dr Zygmuntowi Celichowskiemu, który
opublikował w „Kórniczaninie” z 15 listopada
1875 r. przetłumaczoną jego treść. Mimo likwidacji bractwa pergaminowy dokument Statutu
zachował się w Kórniku do 1980 r, w rodzinie
Józefa Mączkowskiego, ostatniego prezesa
bractwa kurkowego, przed II wojną światową.
Do roku 1990 Statut znajdował się w zbiorach
Muzeum Miasta Poznania. W 1990 roku wrócił
do Kórnika i był pieczołowicie przechowywany
przez wskrzeszone Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe. W 1995 r. Przemysław Wojciechowski kierownik pracowni konserwacji papieru
Archiwum Państwowego w Poznaniu dokonał
konserwacji dokumentu. Zofia Wojciechowska
odczytała ponownie jego treść.

Z okazji trzydziestolecia reaktywacji Bractwa postanowiono oddać dokument do Zamku
Kórnickiego. Uroczyście dokonano tego 21
marca br. Biblioteka Kórnicka PAN jest instytucją
gwarantującą prawidłowy sposób przechowywania dokumentu. Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe, będzie miało pełne prawo dostępu
do Statutu, który jak podkreślono podczas
oficjalnego przekazania, będzie prezentowany
podczas znaczących wydarzeń związanych
z działalnością K-BBK. Dyrektor BK PAN prof.
Tomasz Jasiński zadeklarował, ze dokument
niezwłocznie poddany będzie renowacji i będzie
znakomitym dopełnieniem kórnickich zbiorów
związanych z bractwami strzeleckimi.
Opr. ŁG

PROSTO Z RATUSZA
Rozmowy z firmą Raben
W dniu 10 marca wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się z przedstawicielami
firmy Raben. Dyskutowano na temat modernizacji drogi powiatowej Gądki-Szczodrzykowo
ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
drogowych przy wjeździe na tereny firmy
Raben. Utworzenie pasa zjazdowego ma
ograniczyć uciążliwość związaną z natężeniem ruchu samochodów ciężarowych oraz
zapobiegać blokowaniu przejazdu przez
pojazdy oczekujące na wjazd na tereny firmy.

UWAGA MIESZKAŃCY

w Poznaniu prof. Grzegorza Skrzypczaka wyłoniła 20 nominowanych do finału gospodarstw
oraz 10 laureatów, którzy otrzymali statuetkę
siewcy oraz nagrody w wysokości 10 tys. zł.
Spotkanie w szkole
w Robakowie

Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spotkał się 17 marca ze Starostą Powiatu Średzkiego Marcinem Bednarzem oraz skarbnikiem
Michała Żabińskiego. Gmina Kórnik otrzymała
pomoc finansową od Powiatu Średzkiego
w związku z przejęciem zadań związanych
z organizacją transportu zbiorowego. Kwota
280 tys. zł wykorzystana będzie na zadania
własne gminy Kórnik.

Szczegóły organizacji pracy szkoły w Robakowie w roku szkolnym 2017/18 przedyskutowano podczas spotkania z mieszkańcami,
jakie odbyło się 20 marca w Robakowie.
Z zainteresowanymi spotkali się: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący RMiG
Adam Lewandowski, radny Andrzej Surdyk
oraz kierująca Wydziałem Oświaty UMiG Ewa
Soczyńska.
Jak poinformowano, ze względu na wygaszanie gimnazjów i powstanie nowej szkoły
podstawowej od września br. planuje się nabór
do klasy „0”, utworzenie klasy I podstawowej,
klasy IV podstawowej i klasy VII podstawowej.
Obecni uczniowie klas I i II gimnazjum, jeśli
otrzymają promocję, będą uczęszczać do klas
II i III gimnazjalnych. Do nowej placówki mają
uczęszczać dzieci z rejonu: Robakowa-Osiedla, Robakowa-Wsi, Gądek i Żernik.

Wielkopolski Rolnik Roku

Zebrania wiejskie

W dniu 19 marca 2017 roku wiceburmistrz
Antoni Kalisz wziął udział w uroczystości podsumowującej XVI edycję Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Wśród gości gali finałowej
znaleźli się posłowie, senatorowie, przedstawiciele samorządów oraz około 1200 rolników.
Kapituła konkursu pod przewodnictwem
byłego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego

W sołectwach naszej gminy organizowane
są spotkania z mieszkańcami, podczas których
podsumowywane są działania sołtysów i rad
sołeckich w 2016 roku. W spotkaniach tych
uczestniczą także przedstawiciele samorządu.

Współpraca
z Powiatem Średzkim

Opr. ŁG

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Kórnik
informuje o dodatkowym odbiorze odpadów
zielonych z terenu gminy Kórnik. Odbiór w
miesiącu kwietniu 2017r. odbywać się będzie zgodnie z PIERWSZYM TERMINEM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH dla poszczególnych rejonów. Prosimy zatem o wystawianie odpadów
zielonych w pełnych i zawiązanych workach.
W przypadku braku worków brązowych możliwy jest odbiór odpadów zgromadzonych w
workach własnych mieszkańców pod warunkiem wykorzystania worków o odpowiedniej
wytrzymałości.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wystawienia odpadów zgodnie z
ustalonym harmonogramem należy wywieźć
je na własny koszt do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Czołowie lub wystawić przy kolejnym odbiorze
odpadów zielonych z terenu nieruchomości
odbywającym się od m-ca maja br.
Odpady zielone tj. trawa i liście pochodzące z gospodarstw domowych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Kórnik odbierane
są corocznie w
okresie od maja
do końca listopada zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów. Dopuszcza
się oddanie, przy
każdym terminie
odbioru, do 10
sztuk worków z
odpadami zielonymi.
UMiG

Z RATUSZA

Statut Bractwa Kurkowego z 1749 r.
przekazany Bibliotece Kórnickiej

Mieszkańcy są dla nas najważniejsi
W piątek 10 marca 2017 r. obchodziliśmy
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
Dzień Sołtysa.
Ponad 100 sołtysów z powiatu poznańskiego wzięło udział w piątkowych uroczystościach
zorganizowanych w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu z okazji ich święta. Jak wszyscy
zgodnie podkreślali, funkcję tę traktują jako
swoistą służbę. A swój dom postrzegają
przez pryzmat każdego mieszkańca wsi. Ich
rola już dawno przestała sprowadzać się do
roli administratora. Dziś muszą godzić różne
interesy społeczności lokalnych, która stawia
im coraz wyżej poprzeczkę w ich codziennej
działalności.
- Dziś jesteście liderami lokalnych społeczności. Macie największą wiedzę o mieszkańcach. Jak nikt inny znacie ich problemy,
dzielcie się z nimi radościami, wspólnie staracie
się wychodzić z najróżniejszymi inicjatywami.
Wywieracie wpływ na jakość życia w waszych
sołectwach. Jesteście również doskonałym
przykładem tego, jak wiele można osiągnąć,
mając energię, wiedzę, interesujące pomysły
oraz wsparcie lokalnej społeczności. Przede
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Wyróżnieni sołtysi.
Foto. Hieronim Dymalski / Nasz Głos Poznański

wszystkim jednak tworzycie dobry klimat dla
swych miejscowości, co dziś jest niezwykle
ważne i potrzebne – mówił podczas uroczystości Tomasz Łubiński, wicestarosta powiatu
poznańskiego.
Obecnie o interesy mieszkańców w naszym
powiecie dba 96 sołtysek i 146 sołtysów.
(...)

Podczas Dnia Sołtysa wyróżnionych zostało 10 przedstawicieli wspólnot wiejskich,
którzy w sposób szczególny przyczynili się do
rozwoju społeczności lokalnych w powiecie poznańskim. To właśnie te osoby są doskonałym
przykładem tego, jak wiele można osiągnąć
mając energię, wiedzę, interesujące pomysły
oraz wsparcie społeczności.
(cd. str. 4)
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W dniach 8-12 marca 2017 r. odbyły
się w Berlinie największe na świecie targi
turystyczne - Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB. W tym roku odbyła się ich
pięćdziesiąta pierwsza edycja.
Targi ITB w Berlinie to 160 000 metrów kwadratowych hal wystawowych,
na których w tym roku prezentowało się
ponad 10 tysięcy wystawców z 187 krajów
świata. W targach rokrocznie biorą udział
m.in. międzynarodowe związki turystyczne,
krajowe i regionalne organizacje turystyczne, biura podróży, organizatorzy podróży
biznesowych, rejsów, turystyki przygodowej, ekologicznej, kulturalnej, firmy przewozowe, hotelarskie, ubezpieczeniowe,
wydawnictwa, hotele z ofertą spa, firmy
zajmujące się informacją turystyczną, technologiami i oprogramowaniem dla obsługi
ruchu turystycznego i wiele innych. Targom
ITB towarzyszy niezwykle bogaty program
wydarzeń towarzyszących.
Wystawcy, podobnie, jak w latach ubiegłych, podzieleni byli według kontynentów,
a poszczególne kraje i regiony prezentowały swoją ofertę na stoiskach narodowych.
W tym roku oficjalnym krajem partnerskim targów ITB była Botswana. Organizacja turystyczna tego kraju prezentowała
najpiękniejsze zakątki i kulturę tego afrykańskiego państwa.
Polskie Stoisko Narodowe tradycyjnie
zorganizowane zostało w hali nr 15.
Do odwiedzenia polskiej ekspozycji
oprócz ciekawych materiałów informacyjnych, zachęcały także regionalne smakołyki i specjalności oraz różnego rodzaju
atrakcje.
Od kilku lat w tych najważniejszych
targach turystycznych na świecie bierze
udział również gmina Kórnik. Nasza gmina
wspólnie z innymi poznańskimi gminami
prezentowała się na targach w ramach
stoiska Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej. Na stoisku PLOT-u promowane były oferty, które są doskonałą propozycją na tzw. krótki wyjazd. Jest to świetna
(cd. ze str. 3)
Z rąk Tomasza Łubińskiego, wicestarosty
poznańskiego, nagrodę odebrali:
- Urszula Gendera-Zielińska, sołtys Łopuchówka z gminy Murowana Goślina,
- Barbara Plewińska, sołtys Dąbrówki
w gminie Dopiewo,
- Maria Przybylska, sołtys wsi Strumiany
w gminie Kostrzyn,
- Beata Tomczak, sołtys wsi Świątniki
w gminie Mosina,
- Czesław Pakuła, sołtys wsi Szewce
w gminie Buk,
- Maria Drozda, sołtys wsi Jasin w gminie
Swarzędz
- Krzysztof Nowak, sołtys wsi Puszczykowo-Zaborze z gminy Swarzędz,
- Jacek Schmidt sołtys wsi Koninko,
w gminie Kórnik
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alternatywa wypoczynku dla osób, które
nie mogą sobie pozwolić na długi urlop.
Takie krótkie wyjazdy pozwalają nie tylko
odpocząć, ale przede wszystkim poznać
liczne atrakcje miast i gmin, regionalną
kuchnię i skorzystać z bogatej oferty kulturalnej. Liczne foldery oraz ulotki w barwny
i ciekawy sposób prezentowały atrakcje
turystyczne Poznania i aglomeracji poznańskiej. Goście odwiedzający poznańskie
stoisko mogli wziąć udział w konkursach
wiedzy o Poznaniu i poznańskich gminach
i wygrać niepowtarzalne gadżety.
Berlińskie targi to nie tylko efektywna
promocja naszego regionu, ale także możliwość poznania aktualnych oczekiwań
i preferencji turystów zagranicznych, wśród
których przeważają Niemcy. Pierwsze trzy
dni targów przeznaczone były wyłącznie
dla osób związanych z branżą turystyczną,
czyli na spotkania biznesowe, wymianę
doświadczeń, udział w branżowych konferencjach i kongresach. Kolejne dwa dni
były otwarte dla szerokiej publiczności.
Dla odwiedzających targi, to okazja żeby
poznać inne kultury, spotkać ludzi z całego
świata, uzyskać porady ekspertów na temat
planowanych wakacji, a nawet zamówić je
bezpośrednio na targach.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
- Marek Templewicz, sołtys wsi Szczytniki z gminy Kórnik,
Szczególne wyróżnienie za zajęcie I miejsca w konkursie skierowanym do sołectw województwa wielkopolskiego „Sołectwo przyjazne
naturze”, otrzymał Zbigniew Tomaszewski,
sołtys wsi Czmoniec, Prezes Zarządu Powiatu Poznańskiego Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego oraz Radny
Powiatu w Poznaniu.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, przygotowana przez dziecięcy zespół
muzyczny „Sąsiadki”, którego założycielami
są nagrodzeni Marek Templewicz i Jacek
Schmidt.
Katarzyna Wozińska-Gracz
Dyrektor Wydziału
Gabinet Starosty,
Rzecznik Prasowy

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 778) 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta
i Gminy Kórnik uchwały nr XXXI/378/2017
z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego,
Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej
i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest powiększenie
zakresu przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zostanie dokonana zmiana
zasad zagospodarowania w zakresie zaprojektowania innego wewnętrznego układu
komunikacyjnego dla terenu 33a.MN i części
terenu 33.MN.
Z wnioskami o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wystąpił właściciel jednego
z terenów objętych ww. uchwałą.
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 elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 18
kwietnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Uwaga!
Informacje dotyczące
ogólnych zasad akcji
„Likwidacji wyrobów zawierających
azbest w roku 2017”
znajdziecie Państwo na stronie
http://kornik.pl/miasto/aktualnosci/
Likwidacja_wyrobow_zawierajacych_
azbest_w_roku_2017/
Termin składania wniosków
do urzędów gmin mija 16 sierpnia br.

nr 6/2017

Uwaga
Mieszkańcy
Od dnia 18 kwietnia 2017 roku
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kórnik rozpoczną kontrolę w zakresie legalności umieszczenia
reklam w pasie drogowym dróg
gminnych.
Do działań w tym zakresie obligują
Urząd przepisy „Ustawy o drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (tekst
jednolity Dz.U.2016 poz. 1440 ze zmianami)., w szczególności Art. 40 oraz 43
tejże Ustawy.
Kontroli poddane będą obiekty
reklamowe, szyldy zawieszone na elewacjach budynków i odstające od nich
nad pasem drogi gminnej.
Przypomnijmy, że tego typu obiekty
i urządzenia podlegają obowiązkowi
zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy i naliczane są opłaty z tytułu ich
umieszczenia.
W  razie pytań dotyczących procedur związanych z zajęciem pasa
drogowego, w tym umieszczaniem
reklam w pasie drogowym prosimy
dzwonić pod numer tel: 61 170 411
wew. 691 lub pisać pod adres:
eksploatacja@kornik.pl
UMiG Kórnik

UWAGA!! – UWAGA!!
Absolwenci
Technikum Rolniczego
dla Pracujących – filia Kórnik.
•1976 r. – 1979 r.
•1977 r. – 1980 r.
•1978 r. – 1981 r.
Grupa organizacyjna,
utworzona z absolwentów,
podjęła się organizacji
spotkania koleżeńskiego.
SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ:
02. 06. 2017 r.
Dom Weselny „HADEN”
– Trzebisławki.
Informację na temat spotkania
można uzyskać
pod niżej wymienionymi
telefonami.
601 176 147
601 367 874
oraz; 664 734 603

24 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
przetarg ograniczony ustny na najem lokalu użytkowego będącego własnością Miasta
i Gminy Kórnik
MIEJSCOWOŚĆ: KÓRNIK
ULICA: Rynek 1
NUMER DZIAŁKI: 170
POWIERZCHNIA - lokal 14,60 m2, korytarz 6,96 m2, łącznie: 21,56 m2
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 2
CZAS TRWANIA UMOWY na okres do 3 lat
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU LOKALU 50,00 zł/m-c (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)
Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT
PRZEZNACZENIE: AGENCJA POCZTOWA wraz z usługami towarzyszącymi

OGŁOSZENIA

Z RATUSZA

na Targach Turystycznych
ITB w Berlinie

- W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
- Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na czas określony.
- Cena postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 5,00 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym
w Kórniku nr 96 9076 0008 2001 0000 0215 0003 w terminie do dnia 21 kwietnia 2017r.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
przetargowej dowód osobisty. W przypadku dokonywania czynności przetargowych
przez małżonków, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze
stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierający zgodę na
uczestnictwo
w przetargu w celu odpłatnego najmu nieruchomości – dotyczy to również osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
- Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu są zobowiązane do przedstawienia komisji przetargowej umowy zawartej z Pocztą Polska S.A. zezwalającej
na prowadzenie agencji pocztowej w lokalu przy ul. Rynek 1 w miejscowości Kórnik
obręb Bnin.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej
zezwalającej na najem nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa
się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na
poczet czynszu najmu.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem trzech
dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym przelewem na rachunek bankowy uczestnika przetargu.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając przyczynę.
- Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu)
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8-170-411.

BURMISTRZ Miasta i GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik od dnia 24 marca 2017r.
do dnia 18 kwietnia 2017r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne:
- 1 działka nr 882/9 położona w miejscowości Kórnik.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, parter, pok. nr 2, tel. (61) 8170-411, wew. 675.
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Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii
Nauk dokonał oczyszczenia z roślinności
zdobnej bramy i ceglanego muru ciągnącego
się wzdłuż ul. Zamkowej w Kórniku. Skutki
tych działań spotkały się ze skrajnie różnymi
ocenami mieszkańców. Cześć z nich skrytykowała wycięcie winobluszczu, a niektórym brama
i mur bez pnączy podoba się bardziej bez niego.
Jak poinformował Redakcje przedstawiciel
Zakładu Doświadczalnego, rośliny usunięto ze
względu na konieczność renowacji ogrodzenia.
Jak jednak podkreślił nasz informator – winobluszczu nie usunięto permanentnie i będzie on
odrastał na nowo pokrywając budowlę.
Jeden z Czytelników zorientowany w historii
Zamku i jego okolic przedstawił nam hipotezę,
że nasiona tych pnączy trafiły do Kórnika być
może nawet za czasów hrabiego Jana Działyńskiego. Obrośnięty mur widać na fotografiach
z okresu 20-lecia międzywojennego.
Obok prezentujemy fotografię teraźniejszego wyglądu obiektu, zdjęcie z lat 70-tych XX
wieku (na dole po prawej) i przedwojenną fotografię (poniżej) przedstawiającą nieistniejący
już fragment muru, także obrośnięty pnączami.
Fotografie otrzymane dzięki
www.kornik.info
ŁG

Od 19 marca br., na terenie województwa wielkopolskiego rozpocznie się
akcja pn. PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI. Policjanci ruchu drogowego
będą zwracali szczególna uwagę na każde, nawet najmniejsze wykroczenia
w tym zakresie. To właśnie łamanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.
Większości zdarzeń drogowych można by uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości wynikających z przepisów i znaków drogowych.
Statystyki pokazują, że w minionym roku na terenie gminy Kórnik doszło do
351 kolizji drogowych oraz 27 wypadków drogowych w których rannych było
41 osób a dwie poniosły śmierć. Znaczna część nich spowodowana była
przez nadmierną prędkość.
Dlatego od 19 marca br. na terenie województwa wielkopolskiego rozpocznie się akcja pn.: PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI. Pamiętajmy, że
poruszać się należy z prędkością, która jest określona w przepisach ruchu
drogowego, to znaczy, że gdy znak wskazuje prędkość np. 50km/h, to jest
to maksymalna prędkość z jaką możemy się poruszać.
Zespół Wykroczeń i Profilaktyki Społecznej
Komisariat Policji w Kórniku

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Mur bez pnączy - tymczasowo?

Policja Informuje

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wiosenne porządki nad Wartą
W dniu 18.03 2017 przy niezbyt ładnej
pogodzie wedkarze z trzech zaprzyjaznionych kół z Kórnika, Rogalina i Mosiny
posprzątali odcinek brzegu Warty i starorzecza tej rzeki. Działaliśmy przy współpracy
i pomocy właściciela terenu obejmującego
dojazd do Warty - Pana Ordanika, który użyczył koparki i pracowników do zciągniecia
dużej ilości śmieci. Trudno opisać jak my
wędkarze i Ci wszyscy, którzy chcą odpoczywać nad wodą w tak ładnej okolicy jak
nasz park krajobrazowy, mogą zostawiać
taki bałagan nad wodą i pokazywać go
tym co przejazdem chcą zobaczyc tereny
nadwarciańskie.W imieniu tych którzy
sprzątali to nabrzeże chcemy wszystkich
prosić by wzięli sobie do serca naszą pracę
i utrzymywali po sobie porządek w miejscu
przebywania.Wywozem śmieci i utylizacją
zajął się Sołtys Czmońca Pan Zbigniew
Tomaszewski. Za pomoc i czas poświęcony
dla wędkarzy dziękuje
Zarząd Koła PZW Kórnik
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„Klaudynki”

Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
w piątek, 10 marca miało swoje walne
zebranie sprawozdawcze.
Otworzyła je i przywitała zebranych
gości prezes Dagmara Horodecka.
Uczestniczyło w nim 34 ze 108 pełnoprawnych członków Stowarzyszenia. Na
przewodniczącą zebrania wybrano Anettę
Szarzyńską.
Prezes Dagmara Horodecka przedstawiła Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia za rok
2016. Skarbnik Marek Smolarkiewicz
zaprezentował sprawozdanie finansowe
za rok 2016.
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
- Ewa Kubiak przedstawiła sprawozdanie z jego prac w 2016 roku. Natomiast
Janusz Chmielewski - członek Komisji
Rewizyjnej omówił jej sprawozdanie i
wnioskował o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Walne zebranie podjęło uchwałę nr
1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego
oraz rachunku wyników za 2016. Jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium
za ubiegły rok.
Zarząd podczas zebrania został uzupełniony o dwie osoby: Karolinę Świątek
- sekretarza i Klaudię Szczepańską członka.
Podczas zebrania w Uchwale nr
3/2017 przyjęto zmianę statutu.
Dagmara Horodecka wskazała, iż
„Klaudynka” będzie organizować nowy
projekt”Akcja - bezpieczeństwo”. Projekt
polega na darmowych szkoleniach dla
osób opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami i wolontariuszy.
Dagmara Horodecka przypomniała,
że członkom Stowarzyszenia i osobom
niezrzeszonym przysługuje możliwość
korzystania z koszyka ofert dotyczącego
zajęć rehabilitac7yjnych.
Wspomniała również, że w tym roku
„Klaudynka” będzie obchodzić 15-lecie działalności. Janusz Chmielewski
zaproponował wspólne ognisko. Anita
Wachowiak omówiła działania Zarządu
dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego. Poinformowała
także o rozpoczynających się „Klaudynkowych warsztatów artystycznych”, które
będą odbywać się od 25 marca. Oba
projekty są realizowane dzięki środkom
finansowym Miasta i Gminy Kórnik oraz
„Klaudynki”.
Weronika Bukczyńska przypomniała
o wsparciu „Klaudynki” w ramach zbierania 1%.
Oprac. Robert Wrzesiński

W miniony weekend (18,19 marca), już po
raz siódmy w Kórnickim Centrum Rekreacji
i Sportu „OAZA” zorganizowany został Festiwal
Tańca Towarzyskiego Biała Dama.
Tradycyjnie w sobotę odbyło się Grand Prix
Seniorów, a w niedzielę Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego Biała Dama. Organizatorami obu turniejów od samego początku są: Kluby
Tańca „Finezja i „Belcanto” z Poznania oraz
Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”
i Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym
roku festiwal cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród startujących, jak
i widzów, którzy przyjechali z całej Polski. Jak
podkreślali organizatorzy, festiwal w Kórniku
jest ulubionym turniejem wśród par seniorskich.
Co roku na Grand Prix Seniorów przyjeżdża
rekordowa ilość par.
Według zawodników startujących w turnieju
wpływ na frekwencję ma atmosfera panująca
w kórnickiej „OAZIE”.
W sobotnim turnieju podobnie, jak w latach
ubiegłych uczestnicy startowali w trzech blokach

dla Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową

„KLAUDYNKA”
KRS 0000 131398

polub nas na
fb.com/StowarzyszenieKlaudynka

VIII Charytatywny
Bal ,,Klaudynki”
Dnia 21 stycznia 2017 roku w restauracji
,,Biała Dama”, odbył się VIII Charytatywny Bal
,,Klaudynki”. Imprezę zainaugurowała
prezes Stowarzyszenia - Dagmara Horodecka,
która dziękowała gościom za liczne przybycie.
W tym roku na Balu bawiło się aż 119 osób!
Do zabawy na parkiecie zachęcał zespół ,,Sezam”, który już od ośmiu lat urozmaica Bale ,,
Klaudynki” wspaniałą muzyką. Na gości czekały
liczne atrakcje, m.in. licytacje prac naszych podopiecznych, upominki oraz licytacje cennych
nagród głównych. Pomocą dzielnie służyły
nasze niezastąpione wolontariuszki: Karolina,
Jadzia i Daria. Zabawa trwała do białego rana.
Dochód z balu w tym roku wyniósł 7416 zł.
Zostanie on przeznaczony na rzecz rehabilitacji
osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, których
listę zamieszczamy poniżej oraz wszystkim
obecnym na Balu za wspaniałą zabawę. Do
zobaczenia za rok!!!!
Sponsorzy
VIII Charytatywny Bal „Klaudynki”
1. Salonik Prasowy- Maria Pilarczyk
2. F.H.U., Prasa”- Stefan Broniewski”
3. Filiżanka Orientu- Hanna Chmielewska
4. Firma Złotniczo-Jubilerska Grzegorz Błaszak

tanecznych, podzielonych ze względu na wiek
uczestników, klasy i style taneczne.
Szczególne uznanie wzbudzały pary startujące w kategorii wiekowej 50+, które wspaniale
się prezentowały i bardzo dobrze tańczyły. Wysoki poziom turnieju potwierdziła prowadząca
sobotnią Galę Tańca pani Iwona Pavlović,
wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu i sędzia
międzynarodowy, szerokiej publiczności znana
jako „Czarna Mamba” z programu „Taniec
z gwiazdami”. Sobotnią galę uświetnił wspaniały występ Katarzyny Błoch, Mistrzyni Polski
w tańcu na wózku, która najpierw zaprezentowała się z Hubertem Łaganowski, z partnerem
tańczącym na wózku w tzw. kategorii duo,
a następnie z Markiem Zaborowskim w kategorii
combi, czyli w kategorii, w której jeden z partnerów porusza się na wózku.
Niedzielny turniej, podobnie jak sobotni,
podzielony był na trzy bloki taneczne.
Na samym początku prezentowali się
najmłodsi tancerze, którzy dopiero zaczynają
rywalizację w konkursach tańca towarzyskiego,
a następnie ich „starsi koledzy”.

Turniej niedzielny prowadził pan Krzysztof
Czapliński, tancerz i instruktor tańca. Natomiast
Galę Tańca uświetnił wspaniały i bardzo energetyczny występ Rafała Maseraka i rosyjskiej
tancerki Alesyi Surowej, znanych z programu
„Taniec z gwiazdami”. Alesya zastąpiła
w pokazie Anię Głogowską, która dwa
tygodnie wcześniej doznała kontuzji podczas
pokazu. Ania Głogowska jednak przyjechała na
koniec gali, by wspólnie z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim, zastępca kierownika Centrum
Rekreacji i Sportu „OAZA” Joanną Stepczyńską i „Białą Damą” 2017 Malwiną Bartkowiak
wręczyć najlepszym parom medale, dyplomy
i puchary. Pan Krzysztof Buszkiewicz, kórnicki
jubiler ufundował dla najlepszej pary wybranej
przez publiczność zegarki.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za
wspaniałą rywalizację.

KULTURA
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Taneczny weekend w Kórniku

Sprawozdawcze

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

5. Salon Fryzjerski ,,Marilyn’’
6. Salon Kosmetyczny ,,Styl i piękno’’
7. Salon optyczny ,,Progres”- Ewelina Osińska
8. Salon fryzjerski ,,Aga”
9. Sklep Wielobranżowy ,,Smyk”
10. ,,Komoda” Retro Butik dla Ciebie i dla domu
11. Studio ,, Eden”
12. Kosmetyka ,,Princess”
13. Sklep ,,Ewa” – Ewa Sarnowska
14. Bank Spółdzielczy w Kórniku
15. Foto RMC Czechoski
16. KM Partner
17. Graffiti
18. Jubiler Krzysztof Buszkiewicz
19. ,,Oskar”
20. Restauracja ,,Nestor”
21. Sklep „Triumph”
22. Biustonosze ,,Parys”
23. Centrum Rehabilitacji Jankowiak
24. ,,Studio-Sun’’
25. Hurtownia kosmetyków ,,Powąska”
26. Studio ,,Atelier” Paulina Latusek
27. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA”
28. Hotel Daglezja
Organizatorzy

Zostań AS-em w Akademii Seniora!
Nowo powstałe kórnickie stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka”
działające na rzecz integracji pokoleń zaprasza
osoby powyżej 50 roku życia na spotkanie,
w dniu 5 kwietnia o godzinie 16:00 w Strażnicy OSP w Kórniku,
na którym chcemy się przedstawić i zaprosić do udziału w akcji
pt. „Akademia Seniora”. Projekt jest darmowy!
Szczegółowe informacje pod tel.:
Magda Pawlaczyk 886-111-091 lub Robert Jankowski 515-229-684
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Wielkopolscy weterani powstania styczniowego
podczas obchodów półwiecza zrywu, 22 stycznia 1913 r.
Fotografia z rodzinnego archiwum pani Elżbiety Nogajewskiej z domu Pohl

przez „zieloną granicę” do Kongresówki. Tu
połączył się z partią Kazimierza Mielęckiego.
Callier objął wówczas dowództwo całej powstańczej piechoty. Dzięki Działyńskiemu doszlusował doń Déodat Gabriel Lejars, Francuz,
podoficer żuawów, który na wieść o polskim
zrywie zgłosił się do Komitetu Działyńskiego

w Paryżu. Jeszcze 5 marca był w stolicy Francji, gdzie pokwitował odbiór trzystu franków
„pour mon voyage à Posen” [„na moją podróż
do Poznania”], a zaraz potem udał się koleją
żelazną do Wielkopolski jako rzekomy „malarz
z Paryża”. W Bibliotece Kórnickiej pozostały po
nim rachunki i lakoniczne listy, on sam jednak
w Kórniku raczej się nie pojawił. Ruszył w pole
jako adiutant Edmunda Calliera.

Bladym świtem 22 marca rozpoczęła się
krwawa, kilkugodzinna bitwa w lasach pod
Kazimierzem Biskupim, zwana dziś różnie –
bitwą pod Pątnowem, pod Olszakiem, pod
Bieniszewem. Kórniczanie i ich ziomkowie spod
Koszut, Śremu, Środy i Zaniemyśla walczyli
w niej mężnie. Wspomina Józef Szmyt:
„Odznaczył się tam […] Le Jars
[sic!], przybyły od żuawów algierskich;
ten zajął miejsce w strudze, za nim
4 strzelców nabijało bezustannie
sztucery, a on palił wroga celnemi
strzałami. Ten ciągły ogień z jednego miejsca i strzały trafne zwróciły
Moskalom baczność i coraz gęstsze
strzały szły w ten punkt z ich strony.
Francuz otrzymał postrzał w nogę,
którą mu później odjęto.”
Dowódca rosyjskiego oddziału,
książę Emil Wittgenstein, donosił
przełożonym i rodzinie:
„Większość sił nieprzyjaciela,
ukryta na skraju lasu, przyjęła nas
morderczym ogniem; żołnierze dali
mocna ripostę […] Mieliśmy do
czynienia nie z jakąś luźną grupą,
lecz z dobrze zdyscyplinowanym oddziałem […] dowódcy [powstańców],
konno, rozpoznawalni po mundurach
i brawurze, z jaką wystawiali się [na
strzały], padając martwi lub ranni, usiłowali własnym przykładem, a nawet
płazem szabli zachęcić swój oddział
do ataku na groblę, która nas od nich
oddzielała”. (tłum. JK)
Po kilku godzinach Rosjanie wycofali się w obawie przed okrążeniem
przez powstańców. Płonna obawa:
naszym zaczynało brakować amunicji
i również musieli myśleć o odwrocie.
Po przejściu na drugi kraniec lasu,
wyczerpani, natknęli się na kolejny
moskiewski oddział, który rozbił ich i zdziesiątkował. Tam właśnie brat Stanisława Kryśkiewcza, Maciej, „zginął śmiercią walecznych”
(wedle słów Teodora Żychlińskiego).
Większość kórniczan z oddziału Calliera
przeszła teraz do innych partii i walczyła dalej.
Już wkrótce w pole wyruszył sam hrabia Jan
Działyński. Niektórzy polegli, kilku dostało się
do niewoli, inni odsiadywali kary w pruskich
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Anna Seniuk była gościem 30. spotkania Krakowskiego Salonu Poezji
Anny Dymnej. W dniu 18 marca 2017 r.
w Zamku Kórnickim przeczytała poezję
Bolesława Leśmiana.
Nim jednak zabrzmiały leśmainowskie
strofy „minutą poezji” uczczono pamięć
zmarłego kilka dni wcześniej Wojciecha
Młynarskiego.
Wstęp merytoryczny na temat autora
„Klechd Polskich” i „W malinowym chruśniaku” przygotował prof. UAM dr hab. Wiesław
Ratajczak.
Pani Anna Seniuk z olbrzymim wyczuciem interpretowała niełatwą poezję

Nowa
Publikacja

Leśmaina. Publiczność zasłuchana w charakterystyczny głos artystki nie odważyła
się nawet klaskać, aż do ostatnich wersów
ostatniego utworu. Pani Annie towarzyszyła Natalia Różańska, która grą na harfie
dodała muzycznego wymiaru wieczorowi.
Zgodnie z tradycją salonu pani Anna
Seniuk po zakończeniu czytania długo rozdawała autografy i rozmawiała z widzami.
Organizatorem wydarzenia były poznański
Teatr Muzyczny, Biblioteka Kórnicka PAN
i Fundacja „Zakłady Kórnickie”.

KULTURA

HISTORIA

Poznańska rocznica 1863-1913
22 stycznia 1913 roku dzwony poznańskich kościołów ogłosiły pięćdziesiątą rocznicę
powstania styczniowego, zwołując wiernych
rodaków na okolicznościowe Msze święte.
Uroczystości takowe były pod zaborem pruskim
nielegalne, a jednak tłumy wypełniły świątynie,
a do sukien i surdutów powszechnie przypinano
sobie tak zwane „nieśmiertelniki” – zasuszone
białe kwiatki, symbol pamięci i nadziei na odrodzenie Niepodległej. Składano kwiaty pod
pomnikiem Mickiewicza, stojącym wówczas
na „prywatnym” terenie parafii św. Marcina.
Po rocznicowej liturgii weterani spożyli uroczyste śniadanie w pobliskim Domu Katolickim
(nieistniejący dziś budynek na narożniku ul.
Święty Marcin i Piekary). Na dziedzińcu Domu
uwieczniła ich pamiątkowa, zbiorowa fotografia,
następnie powielona w wielu egzemplarzach.
Pośród widniejących na fotografii weteranów widzimy też kórniczan. Są to: Kazimierz
Gierliński, Czesław Olsztyński, Jan Mikołajczak, Hermogenes Węclewicz. Obok nich
mieszkańcy niedalekich okolic (np. Ludwik
William, oficjalista dworu w Koszutach, albo
bracia Szmytowie, panicze z Radzewa i wielu,
wielu innych), czy krewni, powinowaci
i przodkowie kórniczan (jak bratanek
praprababki piszącego te słowa,
Stanisław Kryśkiewicz).
Kazimierz Gierliński przekazał
swój egzemplarz fotografii potomkom, czyli rodzinie państwa Pohlów,
którzy – zapewne w setną rocznicę
powstania – oddali tę cenną pamiątkę
do zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN,
otrzymując w zamian fotograficzną
kopię, dziś własność pani Elżbiety
Nogajewskiej z domu Pohl.
Bitwa pod Olszakiem 22
marca 1863
Dla większości kórnickich weteranów powstańcza epopeja zaczęła
się wiosną 1863 roku, kiedy to „w niedzielę, w pierwszych dniach marca
1863 r., przybył Callier wieczorem na
probostwo do Kurnika [sic!] w chęci
porozumienia się, w jaki sposób
i gdzie zebrać oddział ochotników”
(relacja Tadeusza Żychlińskigo). Edmund Callier, Polak z rodziny o francuskich korzeniach, były żołnierz Legii
Cudzoziemskiej, otrzymał wsparcie
hrabiego Jana Działyńskiego. Hrabia
(jak relacjonował później Józef Szmyt)
„zawezwał swego pełnomocnika
i nadleśniczego i polecił im wydobyć
z dóbr 60 tysięcy talarów na poparcie powstania”. Jednocześnie całą
zgromadzoną w zamku broń nakazał
przewieźć do swojego folwarku Zofiówka koło
Jezior Wielkich pod Zaniemyślem. W sąsiednich lasach Callier zaczął formować oddział.
Polecenia hrabiego wypełniali (piszemy to na
podstawie źródeł oraz rodzinnych wspomnień):
Kazimierz Gierliński, który jako leśnik ze Zwierzyńca miał wozić broń, oraz urzędnicy kórnickich dóbr: Józef Szlagowski i Jan Szrejbowski.
Wkrótce niewielki oddział Calliera wyruszył
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Anna Seniuk w salonie

KÓRNICKIE WĄTKI ROKU 1863

BIBLIOTEKA
KÓRNICKA
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PRZEWODNIK

www.bkpan.poznan.pl
Biblioteka Kórnicka. Przewodnik
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Biblioteka Kórnicka. Przewodnik
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Zamek Kórnicki to jedno z najbardziej
charakterystycznych miejsc naszego regionu. Wielu z nas zna jego historię, dzieje
rodów Działyńskich i Zamoyskich. Znacznie
słabsza jest jednak wiedza o księgozbiorze
kórnickim, gromadzonym od 1826 roku
przez Tytusa hr. Działyńskiego i jego spadkobierców. Dlatego, by przybliżyć zawartość
naszych zbiorów, przygotowaliśmy dla
Państwa publikację popularno-naukową poświęconą Bibliotece Kórnickiej. Do nabycia
w kasie Zamku Kórnickiego. Cena: 8,00 zł
Monika Małecka
Uwaga konkurs!

Natalia Różańska i Anna Seniuk

więzieniach, albo zostali wcieleni do pruskiej
armii. Po latach niektórzy spoczęli na cmentarzach w Kórniku i Bninie.
Obrona dworu 15 sierpnia
Kilka miesięcy po bitwie pod Olszakiem,
15 sierpnia 1863 roku, po przeciwległej stronie
Kongresówki, wyruszał do boju młodziutki Karol
Firganek – dziadek pani Janiny Suszkowej,
przyszły inżynier, przodek wielu kórniczan.
Oddział Firganka przeszedł granicę zaboru
rosyjskiego niedaleko Ojcowa, aby poprzez
Pieskową Skałę dotrzeć w okolice Imbramowic.
Pod wsią Glanów powstańcy zostali osaczeni
przez przeważające siły Moskali. Ariergarda
– „dziesięciu walecznych”, a wśród nich Karol – zajęła glanowski dwór. Mimo że kozacy
natychmiast podpalili wszystkie zabudowania,
kilkugodzinna obrona zakończyła się sukcesem
oblężonych i przeszła do legendy. W prasie
francuskiej ukazał się nawet bogato ilustrowany
reportaż, omawiający ten epizod, a przyjaciel
tutejszych gospodarzy – Artur Grottger –
uwiecznił go na jednym ze swoich obrazów.
Spośród „dziesięciu walecznych” jedynie Karol

24 marca 2017 r.

Firganek opisał to wydarzenie w swoim pamiętniku, zredagowanym przezeń u kresu życia,
w 1913 roku. Pamiętnik – przechowywany
przez lata w Stanisławowie – został w latach
60. XX wieku, w dramatycznych okolicznościach, wywieziony ze Związku Sowieckiego
przez prof. Bolesława Suszkę. Dziś znajduje
się w rodzinnych zbiorach.
Sympozjum AD 2013 i książka AD 2017
Niespełna cztery lata temu odbyło się na
kórnickim Zamku sympozjum o powstaniu
styczniowym. Jego plony opublikował po roku
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”. Teraz w poznańskim Wydawnictwie Dębogóra ukazuje
się obficie ilustrowana książka piszącego te
słowa („Zapomniana trylogia 1863. Traugutt-Grottger-Olszak”), która poszerza niektóre
z poruszonych wówczas zagadnień, dając
pełen wgląd w biografie i relacje uczestników
walk, nie omijając kórnickich bohaterów. Zapraszam na spotkanie.
Jacek Kowalski

Do zdobycia trzy egzemplarze nowego
„Przewodnika” wydanego przez Bibliotekę
Kórnicką.
Pytanie konkursowe brzmi:
„Jak miał na imię ojciec
hrabiego Tytusa Działyńskiego?”.
Odpowiedzi można wysyłać:
- pocztą elektroniczną na adres korniczanin@kornik.pl (jako temat wiadomości
należy wpisać „Przewodnik BK PAN”)
- pocztą tradycyjną do Redakcji: Plac
Niepodległości 41, 62-035 Kórnik
- odpowiedź na piśmie można złożyć
także osobiscie w siedzibie Redakcji.
Na odpowiedzi czekamy do 31 marca
2017 r. Wśród osób, które nadeślą do tego
dnia prawidłową odpowiedź rozlosujemy
trzy egzemplarze „Przewodnika”.
Zapraszamy do zabawy!
Prawidłowa odpowiedź w konkursie
z poprzedniego numeru brzmi: pierwszą
stolicą powiatu śremskiego był Kórnik.
Książkę „Dawny Śrem w źródłach
historycznych” otrzymał pan Marian
Świejkowski.
Gratulujemy!
ŁG
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8 marca przypadał Dzień Kobiet, ale tego
dnia panie zrzeszone w Kole świętowały swoje
święto w gronie rodzinnym, natomiast w sobotę 11 marca w świetlicy w Borówcu spotkali
się członkowie Koła SENIOR, żeby świętować
razem. Przy suto zastawionym stole zebrało
się liczne grono pań, byli też panowie, ale
niestety w mniejszości. Uroczystość ku czci
kobiet uświetnił przybyły z niedalekiego Kleszczewa zespół: KLESZCZOWIANIE. Muzyczno
wokalna grupa działa przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Kleszczewie. Zespół liczy
13 osób, dyrygentem jest Michał Sergiusz
Mierzejewski, kierownikiem muzycznym
Bogdan Joachimiak a administracyjnym Halina
Jeger. Repertuar jaki prezentuje grupa, jest

...w ROBAKOWIE
W dniu 11 marca 2017 roku, Rady Sołeckie Robakowa-Osiedla i Robakowa-Wsi
zorganizowały uroczyste spotkanie dla Pań z
okazji ich Święta. Podczs występu młodzieży z
Gimnazjum w Robakowie oraz pokazu zdrowej
żywności, którą zaprezentował Mikołaj Lasek,
Panie mogły skosztować ciasta i wypić symboliczną lampkę wina. W trakcie uroczystości
wszystkie chętne Panie mogły podać sie darmowemu badaniu składu ciała oraz konsultacji
dietetycznej. Cały wieczór minął w sympatycznej atmosferze, a na koniec Panie tradycyjnie
zostały obdarowane kwiatami.
Organizatorzy

... W Borówcu

bardzo różnorodny, od pieśni patriotycznych,
religijnych, przez utwory biesiadne i ludowe.
Zespół wielokrotnie występował na różnych
przeglądach i koncertach, między innymi
w Zaniemyślu, Kostrzynie, Trzemesznie,
Stęszewie, Swarzędzu, Kwidzyniu, Kutnie.
KLESZCZOWIANIE występują też w kościołach swojej gminy, szczególnie w okresie
Bożego Narodzenia śpiewając kolędy, umilają
też czas pensjonariuszom domów dla ludzi
starszych i chorych.
Zgromadzeni w świetlicy seniorzy mieli
prawdziwą ucztę duchową. Wielu się prawie
wzruszyło słysząc muzykę płynącą z nieco
już zapomnianego akordeonu. Chórzyści
pokazali cały swój kunszt, wykonując gamę

różnorodnych utworów. Tego dnia było wesoło,
radośnie, odświętnie, tym bardziej, że w gronie
znalazło się kilka solenizantek, którym też
składano muzyczne życzenia. Do zespołu muzycznego dołączył pan rotmistrz Włodzimierz
Rocławski ze śpiewem piosenek żołniersko
biesiadnych. Podczas przerw w śpiewaniu
wszyscy zebrani objadali się domowymi
wypiekami i popijali kawę. Wspólna zabawa
trwała do wieczora. Ten Dzień Kobiet panie z
Borówca zapamiętają na długo.

SOŁECKIE WIEŚCI

SOŁECKIE WIEŚCI

Dzień Kobiet ...

Barbara Fluder

... w Biernatkach
Dnia 8 marca 2017r., z racji Dnia Kobiet odbyło się u nas spotkanie integracyjne. Oprócz kwiatka, życzeń i pysznych ciast Panie miały możliwość
zaznajomić się z technikami wykonania odpowiedniego makijażu. Nasza
mieszkanka Pani Karolina zaprezentowała jak powinien wyglądać makijaż
dzienny. Oprawę muzyczną przygotował Pan Jan - grając na akordeonie.
Podziękowanie dla wszystkich za udział i miłą atmosferę spotkania. Podziękowanie także dla Rady Sołeckiej za pomoc w przygotowaniu imprezy.
Sołtys sołectwa Biernatki
Stanisław Dubiel

... W dębcu
W sobotę 11 marca w naszej świetlicy
został zorganizowany przy kolacji i kawce
Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. Z okazji tego
świętowania zaprosiliśmy Panią masażystkę,
która wykonała kilka masaży dla niej i dla niego
oraz uczyła nas, jak te masaże się wykonuje.
Każda z Pań otrzymała piękny bukiet tulipanów.
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim za
pomoc w przygotowaniu tej imprezy, a także za
mile spędzony czas w dobrym towarzystwie.
Katarzyna Szafraniak

... W SZCZODRZYKOWIE

... W Prusinowie

W sobotę 4 marca 2017r. w świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie z inicjatywy sołtysa Jana Tuczyńskiego i Rady Sołeckiej odbyła się impreza
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet , w której uczestniczyło 50 Pań.
Sołtys powitał bardzo serdecznie Panie i złożył im w imieniu wszystkich mężczyzn Szczodrzykowa życzenia – tradycyjnie zdrowia oraz
spokoju i wytrwałości w przezwyciężaniu i rozstrzyganiu problemów dnia
codziennego.
Była przygotowana przez Panów kawa, smaczne ciasta, tradycyjny
toast i piękne kwiaty dla pięknych Pań.
Serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej , Pana Sołtysa oraz
wszystkich pozostałych , którzy pomagali w organizacji imprezy.

Dnia 8 marca br. w świetlicy w Prusinowie z inicjatywy
Pani Sołtys odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego
8 marca - Dnia Kobiet. Mieszkanki Prusinowa przy kawie
i ciastku w przemiłej i wesołej atmosferze świętowały ten
dzień. Właśnie miła atmosfera, jaka panowała podczas
spotkania, pozwoliła Paniom na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków. Czego życzymy? Życzymy aby
Dzień Kobiet trwał cały rok!
						
Krystian Kazyaka

Roman Genstwa

... w Mościenicy

W niedzielę 12 marca jak co roku spotkałyśmy się w gospodarstwie
p.Ziętów,aby świętować Dzień Kobiet.Tym razem tematem przewodnim
imprezy były kuchnie świata - a konkretnie jedna, kuchnia japońska.
Na środku sali stanął fantastycznie udekorowany stół, na którym pojawiły
się naczynia w stylu azjatyckim, pałeczki,laleczki kokeshi,oraz dodatki używane w kuchni japońskiej.Całość klimatu dopełnił parawan z zawieszonymi
na nim lampionami.
W czasie kiedy większość z nas przy kawie i ciasteczkach oddawała się
babskim pogaduszkom stery w kuchni przejął Pan Maciej, który zgodził się
poprowadzić dla nas warsztaty z przyrządzania tradycyjnego japońskiego
sushi. Miałyśmy zatem okazję spróbować sushi maki z łososiem,tuńczykiem
i krewetkami,sushimi z łosososia oraz nigiri. Znalazły się również chętne do
samodzielnego kręcenia rolek pod czujnym okiem pana Macieja.
Impreza spotkała się z dużym aplauzem ze strony mieszkanek Mościenicy, dlatego już planujemy gorące popołudnie w hiszpańskim klimacie.
Mieszkanki Mościenicy
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Od samego rana w SP nr 2 wielki ruch
i rwetest. Niby nie ma w tej informacji nic niezwykłego, bo przecież tak się dzieje każdego
ranka w szkole, ale tym razem jest to rzeczywiście wiadomość nietypowa, bo chodzi o wolną
sobotę. Któż więc tego dnia przyszedł do szkoły
i w jakim celu? Ano przyszli rodzice szukający
szkoły dla swoich dzieci rozpoczynających
naukę, przyszli także rodzice, których życiowe
losy przygnały do Kórnika i wybierają szkołę dla
kontynuacji dziecięcej nauki, przyszli również
rodzice naszych uczniów przyglądający się
rozwojowi talentów swoich dzieci, w murach
szkoły gościliśmy też kandydatów na zerówkowiczów, pierwszoklasistów, a także naszych
uczniów i absolwentów. Jaka okazja zgromadziła ich wszystkich w szkole w słoneczny sobotni
poranek 11 marca? Otóż tego dnia w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kórniku odbywał się Dzień
Talentów i Drzwi Otwarte Szkoły.
Szkoła przygotowała się do tego dnia
w szczególny sposób, przybrawszy odświętny
wystrój witała miłych gości kolorowymi, wesołymi dekoracjami i wystawami prac uczniowskich. Po szkolnych korytarzach dyskretnie
snuła się nasza patronka, Teofila z Działyńskich
Szołdrska–Potulicka, która ofiarowywała przybyłym folder zawierający najważniejsze informacje o szkole, będący jej swoistą wizytówką.
Zapraszamy do odbycia z nami wędrówki
przez szkołę, trasą, jaką przebyli nasi goście.
Udajmy się więc ich śladem…Najpierw
wszystkich zebranych bardzo serdecznie powitała w szkolnej auli pani dyrektor Zofia Talarczyk
i zaprosiła do obejrzenia występu teatralnego
pt. „Z wizytą u Białej Damy” przygotowanego
przez zespół „Kleksik” i koło teatralne klas IV-VI.
Potem sympatycy doświadczeń chemicznych
mieli okazję uczestniczyć w pokazach „Chemia
w roli głównej”, prowadzonych przez instruktorów „Małego Inżyniera”, dzięki którym takie pojęcia jak: pasta dla słonia, sok z gumijagód, chemiczna ciuchcia czy sztuczna krew i ogniowe
kule przestały być czarami alchemików, a stały
się chemicznymi reakcjami. Mieszczące się
obok auli sale oddziałów przedszkolnych były
dosłownie oblegane przez rodziców ze swymi
pociechami. Wychowawcy „zerówek” w swoich kolorowych salach przedstawiali program
rozwijania dzieci sześcioletnich nagrodzony
przez Ministra Edukacji Narodowej w 2013 r.
Idąc tropem naszych gości opuszczamy aulę
i udajemy się do sali gimnastycznej, gdzie
natrafiamy na zajęcia rekreacyjno – sportowe
i ćwiczenia na ergometrach wioślarskich oraz
pokazy, jak udzielać pierwszej pomocy w ramach programu WOŚP „Ratujemy i uczymy
ratować”. Po drodze na korytarzu przy sali
gimnastycznej odbywa się prezentacja zasad
gry w szachy i warcaby oraz rozgrywki szachowe. Po ominięciu szachowego przystanku
znajdujemy się w sali informatycznej, w której
odbywają się zajęcia kodowania, warsztaty
bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera oraz warsztaty matematyczno – informatyczne z wykorzystaniem platformy Learning
Apps. To dopiero półmetek naszej wędrówki
przez szkołę, bo dopiero teraz udajemy się do
budynku głównego. A tam na gości w każdej
sali lekcyjnej czekają nauczyciele gotowi do

rozmów, konsultacji, prezentacji programów,
systemu oceniania, warsztatu pracy, tablicy
interaktywnej, multibooków, strony internetowej szkoły. Dla najmłodszych – obecnych
i przyszłych uczniów - nauczyciele przygotowali
różne warsztaty plastyczne (papierowe drzewa,
malowanie kolorową solą, origami) i językowe
(polonistyczne zagadki, quizy, memory i inne
układanki po niemiecku,angielsku i francusku).
Po wejściu na piętro trafiamy na warsztaty chemiczne, podczas których uczniowie produkowali chemiczny żel, robili kolorowe drinki i malowali
na mleku. Ciekawi odkrywania dalszych praw
natury trafiali na warsztaty przyrodnicze, gdzie
produkowano mydło, badano pH roztworów,
wykonywano i obserwowano barwione preparaty mikroskopowe, poznawano tajemnice magnetyzmu, elektryzowania i przepływu prądu.
Najwytrwalsi uczestnicy naszej wędrówki przez
szkołę dotarli zapewne na II piętro do szkolnej
biblioteki, gdzie mogli zapoznać się z zasobami
biblioteki multimedialnej, biogramami sławnych
Wielkopolan oraz stołówką. W drodze powrotnej zahaczyli zapewne o dolny hol, gdzie mieli
swoje punkty konsultacyjne szkolny pedagog
i logopeda, którzy prezentowali założenia
programu wczesnego wspomagania rozwoju,
a także wychowawcy świetlicy i dietetyk. Po
odbyciu spaceru na przełaj przez szkołę nadszedł czas odpoczynku przy kawie i słodkich
smakołykach upieczonych przez mamy i babcie
naszych uczniów. Czas przy kawce umilały
występy rozśpiewanej „Załogi św. Wojciecha”,
laureatów Konkursu Piosenki Dziecięcej oraz
zespołu wokalnego „Tremolo”, który przygotował dowcipny program słowno – muzyczny
nawiązujący do Dnia Kobiet.
(...)
Ewa Nowaczyk

Udana akcja
„Wiosennego Wietrzenia Szaf”
11.03.2017r. w Szkole Podstawowej nr 2
w Kórniku odbyła się już druga edycja akcji
„Wiosenne Wietrzenie Szaf”. Akcję zorganizowała Rada Rodziców i polegała ona na
wymianie lub sprzedaży używanej odzieży
damskiej, męskiej i dziecięcej, zabawek
oraz rękodzieła w postaci wiklinowych
koszy oraz biżuterii.
Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem zarówno ze strony wystawców jak
i kupujących , była również niepowtarzalną
okazją do nabycia unikalnych rzeczy i zabawek . Podczas zakupów wszyscy odwiedzający naszą imprezę mieli okazję do
spotkań, rozmów i skosztowania pysznych
wypieków przygotowanych przez rodziców
naszych uczniów.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, za
przepyszne ciasta i pomoc w prowadzeniu kawiarenki, informujemy również, że
dochód ze sprzedaży waszych wypieków
zasilił konto RR i w całości zostanie przekazany na dzieci z SP 2
Rada Rodziców pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom,
którzy upiekli ciasta do naszej kawiarenki,
również mamom, które pomogły nam w jej
prowadzeniu ( Magda Kozłowska, Kamila
Andrzejewska, Karolina Naskręt, Maria
Kuźma, Jola Jankowiak). Dziękujemy
naszym sponsorom (Marcin Grześkowiak,
Ewa Mazurkiewicz) oraz wszystkim pracownikom szkoły za pomoc w przygotowaniu
imprezy.
Rada Rodziców SP nr 2
w Kórniku

Czwartkowe
spotkania
w Gimnazjum
w Kórniku
Najbliższe miesiące to czas trudnych,
odpowiedzialnych i ważnych decyzji
uczniów klas trzecich Gimnazjum w Kórniku, a także ich Rodziców.
Tradycją naszej szkoły jest, wsparcie
trzecioklasistów w wyborze dalszej drogi
kształcenia i zawodu. W ramach doradztwa
zawodowego prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące zainteresowań, pasji, roli samooceny i temperamentu
w trafnym wyborze zawodu. W każdy
czwartek w naszej szkole odbywają się
spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z Poznania oraz powiatu
śremskiego. Często prezentacji szkoły wraz
z nauczycielami dokonują nasi absolwenci.
Dotychczas odwiedzili nas osoby reprezentujące: Zespół Szkół Mechanicznych
w Poznaniu, Zespół Szkół Handlowych
w Poznaniu, Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Poznaniu, Zespół
Szkół Rolniczych w Grzybnie, Zespół Szkół
Technicznych w Śremie.
Planowane są kolejne spotkania zarówno dla uczniów jak i ich Rodziców.
5 kwietnia 2017r. zapraszamy Rodziców
uczniów klas trzecich na godzinę 17.30.
Zachęcamy również do udziału w XXI
Targach Edukacyjnych w Poznaniu pod
hasłem: „Wiedza zaczyna się od pytań”.
Targi Edukacyjne odbędą się w dniach od
24 do 26 marca 2017r, w godzinach od
10.00 do 18.00, w niedzielę od 10.00 do
16.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonach: 7, 7A, 8A.

GALA ZŁOTYCH BOGIŃ
Człowiek od początku nie był samotny. Bóg stworzył człowieka – najpierw Mężczyznę, a potem Kobietę. I tak zaczęły się ich dzieje…
13 marca 2017 r. w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego, odbyła się GALA ZŁOTYCH BOGIŃ. Podczas tego niezwykłego
wydarzenia młodzież z Gimnazjum w niecodzienny sposób przybliżyła gościom istotę Dnia Kobiet.
Tematyczne występy taneczno-wokalne zaprezentowali uczniowie: Iwona Szalczyk, Marta Dziubek,
Maja Zjawin, Kacper Zieleniak, Patrycja Ochowiak i Paulina Sobieralska.
Występy uczniów towarzyszyły wyborom ZŁOTYCH BOGIŃ w poszczególnych kategoriach.
Już podczas niedawnej Gali Walentynkowego Tanga przedstawiliśmy nominacje do siedmiu
wspaniałych tytułów. Nominowane panie prezentowały swoje wdzięki i talenty przed srogim Jury,
które po długich obradach przyznało: tytuł Bogini Mądrości - Julii Frankiewicz, Bogini Wdzięku Alicji Kochańskiej, Bogini Stylu - Zuzannie Hozie, Bogini Uśmiechu - Patrycji Siebert, Bogini Głosu
- Magdalenie Kozak, Bogini Talentu - Esterze Skrzypczak, a inteligentnej, życzliwej i opiekuńczej
Bogini Junony - pani Ewie Otto. Jury postanowiło przyznać także dodatkowy ósmy tytuł, Bogini
Dobrostanu, pani dyrektor Bożenie Czerniak.
Za sprawą Gali w naszym Gimnazjum święto Pań trwało o kilka dni dłużej, przypominając tym
samym panom, że to właśnie One czynią świat piękniejszym i lepszym.
Przemysław Koliński
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Dzień Talentów w SP nr 2

D.H., J.M.
UWAGA RODZICE !
Przypominamy, że trwa rekrutacja
do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form
wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2017/2018.
Infrmacje na ten temat
dostępne są
na stronie internetowej
www,kornik.pl
w zakładce Strefa Nauki
oraz w Wydziale Oświaty UMiG Kórnik
pod numerem telefonu:
61 8301 014
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OBRAZY LICZONE ROMANA OPAŁKI
9 marca 2017 r. uczniowie klasy 1b z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich Robakowie wzięli udział w niecodziennej lekcji muzealnej, która odbyła się
w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Podczas lekcji zatytułowanej: „Jak patrzeć na dzieło sztuki?” uczniowie zaznajomili się z przestrzeniami muzealnymi, eksponowanymi dziełami sztuki oraz poznali podstawowe zagadnienia
z zakresu malarstwa. Celem lekcji było uświadomienie uczniom złożonego charakteru budowy
dzieła plastycznego oraz jego odbioru. Finałem tego niezwykłego spotkania była swobodna
interpretacja omawianych dzieł sztuki, w tym obrazów liczonych światowego artysty – Romana
Opałki, po wcześniejszym wprowadzeniu w twórczość malarza. Niebywałą wiedzą z zakresu
historii sztuki zaskoczył wszystkich uczestników wycieczki Jędrzej Góźdź.
W programie wycieczki było również zwiedzanie wystawy czasowej pt.: Erozja tradycji, erozja
obecności Jerzego Wierzbickiego w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a także przedstawienie architektury Starego Rynku w Poznaniu z uwzględnieniem renesansowego Ratusza Jana
Baptysty Quadro wraz z poznaniem zabawnej legendy o koziołkach.
Aneta Starosta, Przemysław Koliński
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Uczniowie klas V i VI – italianiści ze Szkoły
Podstawowej w Kamionkach, na kilka godzin
zamienili się w prawdziwych studentów filologii
włoskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na specjalne zaproszenie
z Instytutu Filologii Romańskiej udaliśmy się
na organizowany tam Dzień Szkół. To spotkanie osób zainteresowanych
kulturą krajów języków romańskich cieszy się wielką
popularnością wśród gimnazjów oraz liceów, a w tym
roku po raz pierwszy udział
w wydarzeniu wzięli również
uczniowie szkoły podstawowej. Zaproszeni goście
– wielbiciele języków romańskich – uczestniczyli
w krótkich wykładach oraz
warsztatach dotyczących
języków włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i rumuńskiego.
Wykładowcy, lektorzy oraz
studenci italianistyki podczas ciekawych zajęć językowych wprowadzali w arkana pracy
filologicznej i przekazywali wiele cennych wiadomości o języku. Nasi uczniowie dowiedzieli
się, że języki romańskie wywodzą się z łaciny
ludowej, która była powszechnym sposobem
komunikacji na rozległych terytoriach dawne-

żeństwem Drogi Krzyżowej na terenie boiska
szkolnego. Mamy nadzieję, że tak wyjątkowo
rozpoczęty Wielki Post, przygotuje każdego
i każdą z nas na świętowanie Uroczystości
Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Siostra Judyta
DZIEŃ KOBIET
8 marca 2017 r. z okazji Dnia Kobiet klasa
II b przygotowała przedstawienie dla całej społeczności szkolnej. Podczas występów śmiechu było co niemiara. Dziewczynki na początku
wykonały taniec z wachlarzami zastanawiając
się, gdzie są ci prawdziwi panowie? Na szczęście ku naszym oczom wyłonili się oni ubrani,

go Imperium Rzymskiego. Obecnie językami
romańskimi jako ojczystymi posługuje się 750
milionów ludzi.
Podczas zajęć „Pomachaj do mnie” poszerzyliśmy zasób gestów włoskich, niezbędnych
w codziennej komunikacji. Wiemy, w jaki sposób Włosi pokazują, że są głodni, znudzeni
i zdenerwowani, jak „machają”, żeby się przywitać, a jak, żeby dać do zrozumienia, że nie
chcą kogoś widzieć. Na zajęciach praktycznej
nauki języka włoskiego z Włochem Giuseppe,
uczniowie popisali się świetnym słuchem języ-

kowym rozwiązując w mig zadania i śpiewając
nowo poznaną piosenkę. Podczas kolejnych
warsztatów studentki italianistyki opowiedziały
o dwudziestu włoskich regionach i najsłynniejszych potrawach, które z nich pochodzą.
Mimo zmęczenia, nasi uczniowie nie
chcieli zrezygnować z udziału w seminarium.

jak prawdziwi mężczyźni w koszule, szelki,
muchy oraz kapelusze i zatańczyli zaskakujący
taniec do muzyki z filmu „Vabank”. Kobiety w
podziękowaniu wykonały dla chłopców taniec
z pomponami w rytm piosenki Urszuli Dudziak
„Papaya”. Na koniec wszyscy razem zatańczyli
piosenkę „Let`s Twist Again”, podczas której
było pełno obrotów i innych zakręconych figur.
Dodatkowo klasa II b rozdała wszystkim kobietom prezenty w postaci oryginalnych kwiatków,
które zostały wykonane wcześniej przez kółko
plastyczne „Radzewskie zdolniachy”, a „małym
kobietkom” lizaki.
Paulina Kaźmierczak

Prelegenci zarezerwowali dla nich zaszczytne
miejsca w pierwszych rzędach sali wykładowej,
a atmosfera i poruszana tematyka pozwoliła
poczuć się prawdziwymi studentami filologii.
Posłuchaliśmy ciekawych wykładów o pracy
filologa i tłumacza, o odkryciu Brazylii, o założeniu Kanady i „innym” języku francuskim,
a także o Dantem i jego podróży w zaświatach
opisanych w „Boskiej Komedii”.
Cieszymy się, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu - jako
jedyni przedstawiciele szkół podstawowych!
Uczniowie z entuzjazmem
i żywiołowością godną prawdziwych italianistów uczestniczyli w zajęciach, a jednocześnie świetnie odnaleźli
się wśród starszych kolegów
z innych szkół i swobodnie
czuli się wśród wykładowców
– jako jedyni odpowiadali
na pytania prelegentów na
forum kilkudziesięciu osób!
Po raz kolejny uczniowie przekonali się, że nauka języka służy nie tylko
komunikacji, ale jest także
środkiem do poznania
innych kultur, zwyczajów,
ludzi. Nie można nauczyć się języka bez
poznania charakteru prawdziwych mówców.... a nasi uczniowie powoli ten włoski
charakter przyswajają...
Magdalena Bartosik
nauczycielka języka włoskiego
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Piątek 17 lutego 2017r. pomimo szarej
i ponurej aury okazał się całkiem ciekawym
dniem, który klasa 6c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku zapamięta na zawsze.
Z pewnością emocje wrócą za każdym
razem, gdy usłyszymy z głośników w domu,
czy w samochodzie dźwięki Radia Merkury
lub MC Radio. Siedzibę tych właśnie rozgłośni mieliśmy okazję zwiedzić, poznając „od
kuchni” pracę dziennikarzy, prezenterów
oraz realizatorów technicznych.
Okazały gmach jedynej publicznej stacji
w Poznaniu znajdujący się przy ul. Berwińskiego ma bogatą historię, gdyż jeszcze za czasów
II wojny światowej pełnił funkcję mieszkalną.
Rezydował tam namiestnik III Rzeszy Arthur
Greiser. W późniejszych latach budynek został
zaadaptowany na potrzeby radia, natomiast
specyficzny klimat czyni go drugim domem dla
pracujących tam osób.
O bogatej 90 letniej historii, misji, funkcjach,
audycjach i technicznych ciekawostkach
opowiadała nam niezwykle pasjonująco pani
Elżbieta Lachman.
Mieliśmy okazję zobaczyć i dotknąć sprzęt
znajdujący się w dźwiękoszczelnym studio,
w którym nagrywa się audycje, wywiady, słuchowiska, reportaże. Dzięki konsolecie lub jak
kto woli mikserowi można rejestrować dźwięk
z różnych źródeł np. mikrofonów, telefonu, instrumentów muzycznych i tworzyć z nich spójny
materiał, który o wybranej porze jest emitowany
na antenie. W ten sposób powstają audycje,
które odtwarza się, mówiąc żargonem radiowców „z puszki”. Jednak to co najciekawsze,
odbywa się na antenie na żywo. Byliśmy obecni
w studiu emisyjnym, gdzie prezenter w czasie
rzeczywistym prowadzi audycję. Polega to na
różnego rodzaju zapowiedziach (np. piosenek),
przedstawieniu prognozy pogody, rozgrywaniu
konkursów dla słuchaczy. Mikrofon prezentera

oraz dziennikarzy przedstawiających wiadomości, muzykę, oprawę (tzw.jingle) oraz relacje
telefonicznych reporterów koordynuje realizator
dźwięku, który musi nad tą złożoną całością
zapanować. Obsługuje on konsoletę przypominającą pulpit w kabinie statku kosmicznego.
W przypadku błędu mamy do czynienia z wpadką antenową, co paradoksalnie urozmaica
program i bynajmniej nie odstrasza słuchaczy.
Zwiedzając radio poznaliśmy szefa muzycznego Marcina Żyskiego, który zdradził nam
tajniki układania tzw. playlisty, czyli zestawu
piosenek na każdy dzień. Dzięki tej znajomości
wybraliśmy utwór, który wraz z pozdrowieniami
pojawił się w radiu w poniedziałkowy poranek
(20 lutego) o godzinie 7.26. Zresztą jeszcze
będąc na miejscu na tyle oczarowaliśmy
panie prezenterki miejskiego MC Radio oraz
regionalnego Merkurego, że pozdrowienia od
naszej 6c dla Kórnika, rodziców i znajomych
błyskawicznie „poleciały” w świat. Tak tak, radio
jest dostępne nie tylko na falach FM lokalnie,
ale również dzięki internetowi właściwie na całej
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REKOLEKCJE SZKOLNE
W dniach od 1 do 3 marca 2017 roku
nasi uczniowie uczestniczyli w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych na terenie szkoły.
Był to czas wyjątkowy, także z tego powodu,
że rekolekcje zaczęły się w Środę Popielcową. Nasze przygotowanie do świętowania
Paschy Jezusa rozpoczęliśmy Eucharystią
z posypaniem głów popiołem. Każdy z nas,
zaczynając od najmłodszego „zerówkowicza”,
po nauczycieli, pracowników administracji i
obsługi oraz dyrekcję szkoły, usłyszał słowo:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Tego dnia na warsztatach artystycznych
dzieci wykonały tzw. baterię wielkopostną, na
której umieściły swoje postanowienia. Minus
oznacza podjęte wyrzeczenie, natomiast plus
dodatkowe dobro, które dziecko chce podjąć.
A wszystko po to, by światło Bożej Łaski w
sercu świeciło jak najjaśniej. Drugiego dnia
gościliśmy zastępcę redaktora naczelnego
Radia Emaus oraz przedstawicielkę redakcji
Małego Przewodnika Katolickiego. Panie
pokazały nam misję ewangelizacyjną w/w mediów. My pokazaliśmy paniom pracę redakcji
naszej szkolnej gazetki „Janek”. Trzeci i ostatni
dzień posumował temat przewodni rekolekcji:
„Jestem uczniem Maryi”. Podczas warsztatów
artystycznych wykonaliśmy plakaty na ten
temat, które ozdobią klasy w Wielkim Poście i
będą przypominały treści przeżytych rekolekcji.
Święty czas rekolekcji zakończyliśmy nabo-

Być jak
filolog
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Radioaktywna wycieczka, czyli z Merkurym za pan brat

WIEŚCI ZE SZKOŁY W RADZEWIE

kuli ziemskiej.
Gdyby ktoś nie usłyszał na żywo, ma szansę w przyszłości to nadrobić, gdyż najciekawsze
materiały są archiwizowane. Zobaczyliśmy
fonotekę, której zasoby zajmują całkiem spore
pomieszczenie, a najstarsze nagrania liczą
kilkadziesiąt lat.
W ten sposób dzięki magii radia teraźniejszość łączy się z historią w ponadczasową
całość.
Fantastycznie było doświadczyć klimatu,
w którym osoby z pasją, zaangażowaniem
i wielkim profesjonalizmem każdego dnia
tworzą radio dla nas wszystkich, aby nie tylko
uprzyjemniać czas, ale także informować
o najważniejszych wydarzeniach, korkach
w mieście, a nawet transmitować mecze
drużyny, której kibicujemy od pokoleń, czyli
poznańskiego Kolejorza.
Paul Pospiech, 6c
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

Nieziemski apel z okazji Dnia Kobiet!
Jak twierdzą zgodnie wszystkie
kobiety, ich święto powinno być obchodzone codziennie. Dotychczas istnieje jednak zaledwie jeden, oficjalnie
uznawany, dzień, w którym mężczyźni
traktują damy swego serca w sposób
szczególny, oddając im należytą cześć
i hołd ich niezwykłej urodzie.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku postanowiliśmy przełamać tę tradycję
i świętować również następnego dnia.
Uczniowie z szkolnego Koła Teatralnego, pod opieką Pani Magdaleny
Gorzelańczyk i Jolanty Kluczyńskiej,
przygotowali na tę okoliczność niezwykłe przedstawienie. Na scenie zagościli,
pomysłowo przebrani, kosmici, wnikliwie analizujący przyczyny istnienia
kobiet w ziemskim ekosystemie. By
poznać odpowiedzi na nurtujące ich
pytania, cofnęli się w czasie aż do epoki
kamienia łupanego, a nawet samego
raju. Publiczność mogła zapoznać się
ze zwyczajami godowymi jaskiniowców,

24 marca 2017 r.

ich sposobem zdobywania żon i podejściem do obowiązków domowych. Miała
także okazję poznać „prawdziwą” wersję
wydarzeń w Raju.

Aktorzy znakomicie wcieli się w
swoje role. Całości dopełniła muzyka,
gra świateł i piękne dekoracje, przygotowane przez Panią Beatę Godlewską.
Jolanta Kluczyńska
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Zofia Jackowiak z Zespołu Szkół
w Puszczykowie oraz Livia Breś i Wojciech
Król z Zespołu Szkół w Kórniku, po poniedziałkowym, powiatowym etapie Olimpiady
Wiedzy Konsumenckiej, z pewnością
spokojnej będą robić zakupy, pewniej
podpisywać umowy na zakup telefonu
komórkowego, a w przyszłości… domu.
Wszyscy wygrali bowiem eliminacje do
wielkopolskiego finału XIII Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.
Powiatowy etap olimpiady odbył się
w 13 marca w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu. O przejście do finału wielkopolskiego rywalizowało 35 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu poznańskiego. Konkurs objęty został patronatem
honorowym starosty poznańskiego, Jana
Grabkowskiego.
- Z pewnością wiedza o podstawowych
prawach konsumenckich, którą będziecie
za chwilę mieli okazję sprawdzić, jest ściśle praktyczna i przydatna w codziennym
życiu - witał uczestników olimpiady Tomasz
Łubiński, wicestarosta poznański.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością podstawowych definicji z zakresu
prawa konsumenckiego oraz wiedzą na
temat gwarancji, prawa do reklamacji
i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom
rynkowym. W oparciu o ustawę o prawach
konsumenta, młodzież musiała też znać
przepisy dotyczące umów konsumenckich,
obowiązków organizatora imprezy turystycznej, działalności Inspekcji Handlowej,

Afisz

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

29.03 - POEZJA BARDÓW - KONCERT
TOMASZA SZWEDA. Biblioteka Publiczna w
Kórniku, godz.: 19:00. Rezerwacja miejsc tel.
61 8170 021.

8.04 - PIERWSZY KROK W MODELINGU
– nabór modelek i modeli na warsztaty fotografii
artystycznej. Godz. 18:00 Kórnicki Ośrodek
Kultury, ul. Prowent 5

1.04 - KRAKOWSKI SALON POEZJI. Gościem będzie Anna Cieślak. Zamek w Kórniku,
godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł do nabycia w
sekretariacie Pałacu Działyńskich w Poznaniu
oraz kasie Zamku w Kórniku.

9.04 - MUZYKA I WINO W HOTELU
DAGLEZJA. Alosza Awdiejew z zespołem „Koncert jubileuszowy”. Hotel Daglezja, godz.:
18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są w
recepcji hotelu, Centrum Informacji Miejskiej w
Poznaniu i na www.bilety24.pl.

2.04 - KOLOROWA NIEDZIELA. KOLUMB Kraina Małego Odkrywcy Kórnik-Bnin
ul. Jeziorna - początek promenady. Start: od
godz.: 15:00.
5.04 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA.
„Wielkopolska - cudze chwalicie, swego nie
znacie...” - Aleksandra Warczyńska. KCRiS,
restauracja „Ventus”, godz.: 19:00. Zapisy tel.
61 8170 021.

jak i zagadnienia związane z kredytem
konsumenckim.
- Najtrudniejsze dla mnie były odnośniki
do artykułów, skróty wymagające znajomości ustaw i niezrozumiały język tych ustaw
– mówiła Zofia Jackowska, zwyciężczyni
powiatowego etapu olimpiady, która podobnie - jak pozostała dwójka laureatów
- startowała w konkursie po raz pierwszy.
- Do olimpiady przygotowywałem się
głównie korzystając z informacji znajdujących się na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta - mówił
po ogłoszeniu wyników Wojciech Król z Zespołu Szkół w Kórniku, laureat III miejsca.
Livia Breś przyznała, że całą wiedzę
czerpała z internetu. - Przecież tam jest

wszystko – mówiła zdobywczyni II miejsca.
W promowanie wśród młodzieży wiedzy
z zakresu prawa konsumenckiego zaangażowany był Marek Radwański, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów, który po zakończeniu zmagań każdemu uczestnikowi
olimpiady, wręczył, w imieniu Starosty Poznańskiego, drobne upominki.
Troje najlepszych uczniów zmierzy się 5
kwietnia w wielkopolskim finale olimpiady,
której patronuje Prezes UOKiK i Marszałek
Województwa Wielkopolskiego.

26.03 - OTWARTE MISTRZOSTWA WSI
DZIEĆMIEROWO W SZACHACH -Klub Rolnika w Dziećmierowie, godz.: 13:00. Zapisy
drogą elektroniczną (e-mail: jzszachy@o2.pl)
lub w dniu rozpoczęcia zawodów (w godz.:
12:40-13:00).
28.03 - BAJKOCZYTANIE - „BILLY”.
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.: 17:30.

5.04 – „ZDROWY KRĘGOSŁUP” bezpłatne zajęcia dla seniorów i nie tylko w Sensual
Fitness & Dance godz. 20.00 Zapisy telefoniczne w godz. 16.00 - 21.00 lub smsowe pod
nr tel. 510 564 637. Informacja na stronie www.
sensualfitness.pl w zakładce „O nas”
7.04 - „CYPR WSTRZĄSNIĘTY NIE
ZMIESZANY” - spotkanie z podróżnikiem
Andrzejem Pasławskim. godz. 19:00. Kórnicki
Ośrodek Kultury, ul. Prowent 5.

SZTUKA ZAGOŚCIŁA W QQ!RYKU

Katarzyna Wozińska-Gracz
Dyrektor Wydziału Gabinet
Starosty, Rzecznik Prasowy
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10.04 SPOTKANIE ROZWIJALNI KOBIET BIZNESU w Kórniku, godz. 18:00-21:00,
miejsce: QQ Ryku w Kórniku, zapisy pod nr
504-366-789, więcej inf na FB/Rozwijalnia
Kobiet, bilety 59zł.
20.04 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. „Spacerując wsród gwiazd czyli rok w Hollywood” - Patrycja Gabska. KCRiS, restauracja
„Ventus”, godz.: 19:00. Zapisy tel. 61 8170 021.
Wiesz o czymś ciekawym?
Poinformuj nas o tym:
kultura@kornik.pl
Opr. Zofia Fludra

Serdeczne podziękowania
kieruję dla firm
Surówki Grześkowiak
oraz
Surówki Sznura
za pomoc
w zbiórce nakrętek
dla niepełnosprawnego Adasia.

„Poznać sztukę”
Szkoła to nie tylko ławki, tablice, książki.
Szkoła to także kontakt ze sztuką, w każdym tego słowa znaczeniu. Zarówno nasza
szkoła w Szczodrzykowie jak i inne szkoły
staramy się dostarczyć tych niezapomnianych wrażeń naszym uczniom. Aby tego
dokonać wystarczy wybrać się do Teatru
Wielkiego w Poznaniu. W bieżącym roku
szkolnym klasy trzecie już po raz drugi
zasiadały w przepięknym gmachu teatru.
Pierwszą sztukę, która obejrzeliśmy był
„Dziadek do orzechów”. Część dzieci po raz
pierwszy mogła zobaczyć ten przepiękny
świat sztuki. Świat, w którym pamiętamy
o kulturalnym zachowaniu i odpowiednim
ubiorze. Po raz kolejny w dniu 16.03
(czwartek) dzieci mogły tym razem wraz
z rodzicami czas spędzić w Operze na
przedstawieniu „Królowa śniegu” Było to
kolejne spotkanie w ramach projektu „Aktywnie działamy, czas dla siebie mamy”
Była to pełna rozmachu, niezapomniana
inscenizacja, która rozbudzała nieograniczoną wyobraźnię widza. Blasku dodawał
występ dzieci ze szkoły baletowej Anny
Niedźwiedź. Interesujące rozwiązania
inscenizacyjne, częste zmiany scenografii
i kostiumów to główne walory tego przed-

KULTURA

OŚWIATA

Zosia, Livia i Wojtek to powiatowi finaliści
XIII Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

Dziękuję także wszystkim innym
instytucjom i osobom prywatnym,
którzy zbierają nakrętki dla Adasia,

stawienia. Przedstawienie było cudownym
przeżyciem zarówno dla rodziców jak i
dzieci, co potwierdza tezę, że sztuka może
łączyć pokolenia. Mamy nadzieję, że będzie

więcej takich przeżyć w teatrze i będą one
dla dzieci ogromną przyjemnością.
Agnieszka Goślińska – Steinitz
Katarzyna Szymkowiak
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Dzięki współpracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu po raz drugi kawiarnia QQ!ryku w Kórniku
zamieniła się w galerie sztuki, a w jej wnętrzach zagościła wystawa fotograficzna „ Dotykając
drzewo pośrodku ogrodu”.
Na wystawie swoje prace prezentuje prof. Piotr Chojnacki - kierownik IV Pracowni Fotografii
w Katedrze Fotografii oraz Dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Wernisaż otwierający wystawę fotograficzną miał miejsce 17 marca 2017 r i przyciągnął wielu
miłośników fotografii. Podczas wernisażu prof. Piotr Chojnacki wprowadził zgromadzonych w magiczny świat fotografii, komentując treść swoich prac mówił bardzo wiele o chaosie i apokalipsie.
Niosą one jednak zdecydowanie więcej wątków twórczości i możliwości rozwoju, aby je odkryć
zapraszamy do odwiedzenia QQ!rykowej kawiarni i wystawy, która będzie otwarta dla wszystkich
odwiedzających do 10 kwietnia.
QQ!ryku, UAP oraz WBPiCAK planują w najbliższym czasie kolejne wydarzenia kulturalne,
na które już dziś serdecznie zapraszamy.
O wszystkich planowanych przedsięwzięciach dowiecie się odwiedzając profil FB: www.
facebook.com/qqrykuwkorniku/ „Dotykając drzewo pośrodku ogrodu”
Piotr Chojnacki
Ekspozycja: 17.03-10.04.2017r.
QQ!ryku w Kórnikuul. Reja 2, 62-035 Kórnik

24 marca 2017 r.

Dzięki Wam Adaś
może kontynuować
rehabilitację na basenie.
Koordynator zbiórki
Jan Nowaczyk
Uwaga!
Dwie wejściówki na spotkanie
ROZWIJALNI KOBIET BIZNESU
w Kórniku,
(QQ Ryku w Kórniku 10.04.2017 r.
godz. 18:00-21:00)
rozlosujemy spomiędzy osób,
które do 31 marca br.
na adres korniczanin@kornik.pl
nadeślą prawidłową odpowiedź
na pytanie:
ile obecnie jest
kobiet radnych
w Radzie Miasta i Gminy Kórnik?
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W  niedzielę 12 marca o godz 18:00
zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiego Maratonu Pływackiego „Otyliada”.
W  tym roku wzięło udział 46 pływalni
z całej Polski. Na pływalnię do KCRiS
„OAZA” zgłosiła się rekordowa liczba
zawodników - 89!
Jak obserwowaliśmy w poprzednich
edycjach, dla jednych Otyliada jest okazją
do zabawy w wodzie, dla innych sprawdzianem swoich możliwości pływackich. To
właśnie dla tych, którzy stawiali sobie tak
ambitne cele i planowali przepłynąć duże
dystanse, stając jednocześnie do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami w Polsce,
w porozumieniu z Organizatorem zaproponowaliśmy udział w maratonie w niedzielę
od godziny 6:00 do 18:00.
Podczas sobotnich zawodów wystartowało 52 zawodników, w niedzielę 12
godzinną walkę o najlepszy dystans podjęło
15 osób. Nasi uczestnicy dwudniowego
maratonu pokonali razem dystans 824
625 metrów (o 529 175 metrów więcej niż
w zeszłym roku!).
Dodatkowym zaszczytem dla kórnickiej
Oazy jest przyznanie naszemu najlepszemu zawodnikowi – Panu Piotrowi Figlowi– II

MIEJSCA spośród wszystkich uczestników
biorących udział w imprezie w całej Polsce! Pan Piotr uzyskał niesamowity wynik
42,2km!

-najmłodszy uczestnik
– Wiktor Szymkowiak (9 lat)
-najmłodsza uczestniczka
– Anna Płusa (9 lat)

Poniżej przedstawiamy wyniki „Otyliady”
przeprowadzonej w „Oazie” w 2017 roku:

Dodatkowe wyróżnienie przysługuje
Pani Viktorii Petik, która uzyskała wynik
23,55km i była jedyną kobietą wśród 12
uczestników, którzy przepłynęli ponad
20km.

-najdłuższy dystans I MIEJSCE
- Piotr Figiel 42,2km (o 21,2km więcej
niż zeszłoroczny zwycięzca!)
-najdłuższy dystans II MIEJSCE
- Marek Dembiński 34,3 km
-najdłuższy dystans III MIEJSCE
- Tomasz Szymanowski 34,3 km
Ponieważ regulamin Otyliady nie przewiduje zajęcia miejsc ex aequo, dlatego
też o ostatecznej kolejności zadecydował
czas pokonania dystansu i liczba przerw
podczas pływania.
- najliczniejsza rodzina
- Piotr Płusa, Roman Płusa,
Dorota Płusa i Anna Płusa.
Cała rodzina przepłynęła w sumie
36,6 km!
-najstarszy uczestnik
-Tomasz Duczmal (65 lat)

Osoby wyszczególnione w powyższych
kategoriach zapraszamy w dniu jutrzejszym
tj. 14 marca po odbiór dyplomów i nagród
do Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu
„Oaza” o godzinie 18:00 (hol główny).
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za udział w „Otyliadzie” i gratulujemy uzyskanych wyników!
Dziękujemy za pomoc w organizacji
Nocnego Maratonu Pływackiego wszystkim wolontariuszom i osobom, które
pomagały przy sędziowaniu. Dzięki tak
licznej drużynie Otyliada przebiegała
bardzo sprawnie!
KCRiS OAZA

NA SPORTOWO UCZCIŁY ŚWIĘTO KOBIET

To już kilkunastoletnia tradycja kiedy Panie:
absolwentki LO Kórnik, uczennice ZS-LO Kórnik i sympatyczki szkoły spotykają się w marcu
na Turnieju Siatkówki. Siatkarskie zmagania
zorganizowała w salce Zespołu Szkół w Kórniku
nauczycielka wychowania fizycznego - Iwona
Rauk. Turniej szkolny sponsorowany przez
Radę Rodziców ZS wygrały „Dzikie gołębie”:
Natalia Szymczak, Karina Bugzel, Ewelina
Czerniak, Emilia Łopatka przed zespołem „Orki
z Majorki”: Ewa Szymaniak, Karolina Hołderna,
Natalia Radziejewska, Julia Łabudek, Sandra
Templewicz. W turnieju głównym zespoły Pań
przyjęły nazwy związane z wiosną, tym razem

ptaków. Zwyciężczyniami zostały „Bociany”,
które wgrały wszystkie mecze: Weronika
Karpińska, Karina Bugzel, Ewa Szymaniak
, Karolina Hołderna. Kolejne miejsca zajęły:
„Sikorki Bogatki”: Olga Stelmach, Alicja Justkowiak, Jolanta Jakubowska, Julia Kuczkowska ,
3 miejsce zajęły najstarsze Panie „Kawki”: Alicja
Piekuta, Anna Rauk, Zofia Kozłowska, Arleta
Rauk i Iwona Rauk a 4 miejsce „Łabędzie”,
które za czasów szkolnych wyfrunęły z gniazda
swojej wychowawczyni A.Rauk: Anna Gorzelanna, Ewelina Domagała, Aneta Nowicka
i Marzena Wartecka. Wszystkie Panie w miłej
atmosferze, z wzajemnym dopingiem uświetniły

swoje święto. Dzięki niezawodnym sponsorom
wracały z imprezy z niespodziankami, które
sponsorowali : Promocja UM i KCSiR OAZA,
Hurtownia Kosmetyków pp. Powąsków, Kwiaciarnia „Stokrotka” p. Katarzyny Taciak oraz p.
Zbigniew Michalkiewicz-stoisko na targowisku
w Kórniku. DZIĘKUJEMY!
Do ciekawostek na imprezie należy to, że
w grze w siatkówce integrowały się Panie: nastolatki, 40+, 50 +, 60 + i co jest godne podziwu
Panie 70 +! Już teraz wszystkie zapowiadały ,że
gdy zdrowia i sił starczy zgłoszą się na kolejny
turniej w roku przyszłym.
ARA

SPORT
KULTURA
SPORT

SPORT

ZAWODNIK KÓRNICKIEJ OAZY ZAJĄŁ II MIEJSCE W POLSCE!

ZŁOTA HALA W RADZEWIE

mistrzostwa powiatu
w mini – siatkówce
27 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół w Mosinie zorganizowano mistrzostwa powiatu
w mini – siatkówce chłopców. W rozgrywkach wzięło udział 16 zespołów, zwycięzców
rozgrywek gminnych. Walczono w czterech grupach, z których do finału wchodził tylko
jeden zespół. Gra wszystkich zespołów była wyrównana, często walczono w tie-breaku
o ostateczny wynik. Gminę Kórnik reprezentował zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2
w składzie: Maks Pogonowski, Szymon Stypczyński, Bartek Tomczak, Kuba Loga, Mateusz
Krawczyk, Filip Maciejewski, Mikołaj Koprucki, Wojtek Skrzypczak, Tymon Włodarczak
i Patryk Michałowski. W losowaniu trafiliśmy do grupy siatkarzy z Kostrzyna, Swarzędza
i Niepruszewa. Pierwszy mecz rozegrany z kolegami z Kostrzyna zakończył się wynikiem
2:1 dla przeciwników. Emocje utrudniły grę i chłopcy zagrali poniżej swoich możliwości.
Szczególnie drugi zespół nie potrafił nawiązać walki. Następne mecze były już zdecydowanie lepsze. Ze Swarzędzem wygraliśmy 2:1 w setach i tutaj z kolei w pierwszym
secie słabiej zagrał pierwszy zespół. Z reprezentantami z Niepruszewa podjęliśmy walkę
i dopiero koniec trzeciego seta zadecydował o przegranej naszego zespołu. Ostatecznie
zajęliśmy IX miejsce. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Szymon Stypczyński, który
dzięki swoim umiejętnościom ratował wielokrotnie zespół z opresji i motywował do gry.
Gratulacje dla wszystkich.
M. Iszkuło

20

Wiosenny marsz
Nordic Walking
w Borówcu!
Gorąco zachęcamy
do wzięcia udziału
w wiosennym marszu z kijkami
w Borówcu!
Termin: 01.04.2017 r.
Start: godz. 11:00
Miejsce:
skrzyżowanie
ul. Zapomnianej/Spółdzielczej
w Borówcu
Udział wydarzeniu jest bezpłatny
Organizatorzy:
Sołtyski i Rady Sołeckie z Borówca,
Stowarzyszenie Zaangażowani
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12 marca 2017 roku w Radzewie odbyły
się Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Łucznictwie Młodzików, tj. młodzieży w wieku 13-15
lat. Była to już druga w historii tego typu impreza,
organizowana przez nasz klub, ale pierwsza
pod dachem. Zawody okazały się sukcesem
organizacyjnym i co cieszy – także sportowym.
Łucznicy Stowarzyszenia UKS – Jedynka Kórnik wywalczyli bowiem komplet złotych medali.
Indywidualnymi Mistrzami Wielkopolski w poszczególnych kategoriach zostali: Dominika
Frąckowiak, Michał Najewski, Roksana Toboła,
Wojciech Radziejewski. Zwycięstwo w konkurencji mikstów odnieśli Dominika oraz Michał,
a w rywalizacji zespołowej zwyciężyli Michał,
Wojtek oraz Jakub Sobiech. Ponadto srebrne
medale zdobyli: indywidualnie Marta Mazanka
i Kinga Banecka, w mikstach Roksana i Wojtek,
a w drużynie Dominika, Marta i Roksana. Na
najniższym stopniu podium stanęli: indywidualnie Jakub Sobiech i Gabriela Kmiecik,
w mikstach Marta i Jakub, a w drużynie Kinga,
Gabrysia i Tomasz Frąckowiak. W kończących
zmagania pojedynkach o tytuł „Supermistrza
Wielkopolski” zwyciężył Michał Najewski, który
jako jedyny zdobył tego dnia 3 złote medale.
W zawodach oprócz gospodarzy wzięła udział
reprezentacja poznańskiego klubu „Surma”.
Zawodnicy oprócz medali, dyplomów i statuetek
otrzymali także nagrody rzeczowe, ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Wręczali
je burmistrz Antoni Kalisz oraz prezes klubu
Maciej Brylewski. Zawody prowadziła trójka renomowanych sędziów z panią Alicją Walkiewicz
na czele – sędzią klasy państwowej. Podczas
dekoracji podsumowano także cykl „Łucznicza

24 marca 2017 r.

Zima 2017 w Radzewie”. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła Dominika Frąckowiak, która nie
wygrała żadnego z trzech turniejów, ale zawsze
była w ścisłej czołówce. Drugie miejsce zajęła
Kinga Banecka, a trzecie Roksana Toboła.
Dziewczyny zatem górą, bowiem w tym cyklu
nie było podziału ze względu na płeć.
11 marca wzięliśmy udział w piątej, finałowej
rundzie Halowego Pucharu Bydgoszczy. Był
to udany występ. Po raz kolejny wróciliśmy
z trzema medalami. Tym razem zawisły one
na szyjach: Wojciecha Radziejewskiego, Roksany Toboła i Zuzanny Baneckiej, która znów
zaczęła strzelać jak na Mistrzynię Wielkopolski

przystało. Nieco gorzej tym razem wypadła
Dominika Frąckowiak, chociaż początkowo
znajdowała się w czołówce, ostatecznie jednak
zajęła siódmą lokatę. W klasyfikacji generalnej
całego cyklu drugie miejsce zajęła Roksana
Toboła, trzecia miejsca wywalczyli: Kinga Banecka i Wojciech Radziejewski. Tuż za podium
znalazła się Zuzanna Banecka.
To już końcówka sezonu halowego, tak
bardzo w tym roku rozbudowanego dla zawodników naszej sekcji. Pozostały nam już tylko
starty w Mistrzostwach Polski…
Karol Niemier
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Klasa o profilu piłki nożnej pod patronatem Akademii Piłkarskiej Reissa
startuje już od września w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie. Wszyscy miłośnicy futbolu z klasy czwartej będą mieli okazję zdobywać wiedzę
i kształtować własny charakter pod okiem profesjonalistów.
Postanowiliśmy zapewnić młodym adeptom piłki nożnej z Szczodrzykowa możliwość kształcenia się w klasie o profilu piłki nożnej. Jesteśmy
przekonani, że zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego pozytywnie
wpłynie na rozwój dzieci, które w przyszłości będą stanowić o sile polskiego
futbolu – mówi trener Dariusz Śmigielski.
Podopieczni w swoim planie lekcji będą mieli aż 10 godzin wychowania
fizycznego. Jak podkreśla patron Klubu, uczęszczanie do klasy sportowej
to gwarancja ciągłego rozwoju.
Szkółka piłkarska Piotra Reissa patronując klasie o profilu piłki nożnej:
zapewni możliwość rywalizacji w Wielkopolsko-Lubuskich Ligach Piłkarskich
oraz Turniejach Reiss Cup, wyposaży klasę w sprzęt treningowy i stroje
meczowe, wesprze organizację obozów sportowych, zapewni badania
w WPSL i bezpłatne konsultacje w Rehasport
Naszym głównym celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do
aktywności fizycznej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży – podkreśla Piotr Reiss.
Uczniowie klasy sportowej będą mogli nie tylko korzystać z profesjonalnego sprzętu oraz metodologii szkolenia Klubu, ale i brać udział w Turniejach
organizowanych przez Akademię Piłkarską Reissa. Każdy uczeń klasy
o profilu piłkarskim otrzyma własny strój szkółki. Dla wszystkich fanów
piłki nożnej, których marzeniem jest zdobycie piłkarskiego doświadczenia,
zostaną przeprowadzone treningi przygotowujące do klasy piłkarskiej.
Głównym celem kadry trenerskiej, jest zapewnienie fachowej opieki, która
w niedalekiej przyszłości będzie stanowić o przydzieleniu dzieci do klasy
o profilu sportowym. Akademia, udzielając wsparcia merytorycznego kadrze
trenerskiej, odpowiedzialnej za kształcenie uczniów klasy piłkarskiej, zapewni
nauczycielom udział w stażach oraz konferencjach.
Jeśli marzysz o piłkarskiej przygodzie, a unikatowa metoda szkolenia nie
jest ci obojętna, koniecznie dowiedz się więcej o naborach do klasy o profilu
piłki nożnej pod patronatem Akademii Piłkarskiej Reissa. Więcej informacji
u koordynatora lokalizacji – Mateusza Kaczora, pod nr tel.: 508670326.
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Pierwszy turniej przedwiosenny był turniejem warcabowym, został rozegrany na
dystansie 7 rund. Turniej sędziował Ryszard
Bartkowiak.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji general-

nej turnieju, z kompletem punktów zdobył
Stanisław Glura (Studzianna). Na miejscu
2 turniej ukończył Robert Kątny, a miejsce
3 zajął Samuel Kątny (obaj z Radzewa).
Wyniki najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych:

Praca
*Przyjmę fryzjerkę. Tel. 730 302 244
*Zatrudnię pracowników ochrony w Robakowie na umowę o pracę. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności. Tel. 509 091 593
*Zatrudnimy do pracy operatorki maszyn do zgrzewania folii, umowa o pracę, Gądki. Tel. 613 067 777 (pon.-pt.)
*Zatrudnimy mechanika w firmie produkcyjnej, umowa o pracę, Gądki. Tel. 613 067 777 (pon.-pt.)
*Zlecę otynkowanie budynku gospodarczego ok. 270 m². Tel. 605 734 616
*Poszukuje do pracy w firmie ogólnobudowlanej, może być obcokrajowiec. Tel. 691 291 313
*Zatrudnimy pracownika produkcyjnego w Robakowie, praca pełnoetatowa od poniedziałku do piątku 8.00-16.00. Tel. 605 438 427

Inne

Kórnicka Liga Szachowo - Warcabowa
Ruszyła VII edycja Kórnickiej Ligi Szachowo Warcabowej.
Nowa edycja wystartowała w nieco
odnowionej formie. Turnieje obywają się
już nie w Szkole Podstawowej w Radzewie
– jak to było w poprzednich
sezonach, ale w świetlicy
OSiR-OAZA/BŁONIE przy
ulicy Leśnej 6 w Kórniku, a
trudy organizacji przejął w całości MUKS Wieża Kórnicka.
Pierwszy turniej, który
odbył się w sobotę 5 marca,
zgromadził na starcie 16
osób.
Pojawiło się sporo młodych twarzy, ale i nie zabrakło
dotychczasowych wymiataczy .
Podobnie jak w poprzednim sezonie – zostanie rozegranych 5 turniejów, z
których do klasyfikacji końcowej liczone będą 4 najlepsze wyniki. Więc
jeśli ktoś przegapił pierwszy turniej – to
jeszcze nic straconego. Za udział w cyklu
udekorowani pamiątkowymi medalami będą
wszyscy uczestnicy, bez względu, kiedy
dołączą do rozgrywek.

Ogłoszenia DROBNE
OGŁOSZENIA

SPORT

Powstanie klasa o profilu piłki nożnej
w Szczodrzykowie

Mężczyźni:
1. Stanisław Glura (Studzianna)
2. Robert Kątny (Radzewo)
3. Dawid Miszczak (Błażejewo)
Kobiety:
1. Agnieszka Głogińska
(Studzianna)
Juniorzy:
1. Samuel Kątny (Radzewo)
2. Tymoteusz Kątny (Radzewo)
3. Mateusz Szymański (Bnin)
Juniorki:
1. Weronika Szymańska
(Bnin)
2. Malwina Bartkowiak (Kórnik)
3. Helena Sibilska (Kórnik)
Następny turniej – szachowy odbędzie się 29 kwietnia
o godzinie 16:00. Serdecznie
zapraszamy do udziału.
Zadanie wspiera Miasto i Gmina Kórnik,
bezpośrednim wykonawcą jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Wieża
Kórnicka.
RK
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*Sprzedam garnitur młodzieżowy (z białą koszulą) firmy H&M, granatowy, rozmiar 170, stan bardzo dobry. Tel. 534 303 035
*Angielski - nauka korepetycje dzieci i dorośli, Kórnik, Borówiec, Kamionki i okolice. Tel. 661 340 589
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Sprzedam Daewoo Lanos 2001 r. , przebieg 147.000 km, pierwszy właściciel. Tel. 602 526 500
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam tuszki królicze z chowu ekologicznego. Tel. 607 786 551
*Sprzedam aparat Krokus Color 69s. Tel. 783 590 330
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Sprzedam dom do remontu w Bninie na ul. Jeziornej. Tel. 793 575 038
*Sprzedam używany telewizor DV, stan dobry. Cena 100 zł. Tel. 516 793 319
*Masaż leczniczy, rehabilitacja domowa, rehabilitacja osób starszych i dzieci. Tel. 601 592 707
*Korepetycje z matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Tel. 603 783 453
*Biuro podróży, Sklep Prezencik upominki okolicznościowe, gadżety bilety Lecha Poznań - Plac Niepodległości 5, Kórnik. Tel. 515 585 763
*Wertykulacja trawników (od 40gr/m²), koszenie i inne prace ogrodowe. Tel. 604 379 025
*Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, zabudowy dekoracyjne, montaż paneli. Danskan Bygg. Tel. 722 079 235
*Wykończenia wnętrz, szpachlowanie, malowanie, płytki, adaptacja poddasza, miła i fachowa obsługa. Tel. 661 455 915
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Przyjmę ziemie. Tel. 666 363 610
*Lokal do wynajęcia 61 m² parter, os. Wyszyńskiego, Środa Wlkp. Tel. 602 890 629
*Domofony, alarmy, kamery. Monitoring sklepów, posesji, firm. Montaż – serwis. Tel. 509 490 402
*Poszukujemy mieszkań, domów, lokali do kupna lub wynajmu dla zdecydowanych klientów. Golden Elo. Tel. 608 092 266
*Profesjonalna wycinka-przycinka drzew i krzewów. Tel. 667 423 567
*Sprzedam łóżko piętrowe, metalowe z biurkiem Ikea. Tel. 663 008 013
*Sprzedam 4 nowe opony Continental, 195x65x15, 700 zł, gwarancja 2 lata. Tel. 602 214 931
*Usługi Stolarskie firma STOL-MAR (www.stol.mar.com.pl) oferuje -tarasy, elewacje, podłogi drewniane, drzwi, schody, kuchnie. Tel. 693 067 105
*Zgubiono tablet w rejonie ulic Katowickiej, Dworcowej, Krasickiego. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Czeka nagroda! Tel. 501 922 373
*Sprzedam Kia Picanto 2004, stan idealny, 57 tys. przebiegu, książka serwisowa, cena 7 tysięcy. Tel. 784 825 329

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