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Spotkanie z SołtySami

21 czerwca przedstawiciele władz samo-
rządowych i instytucji spotkali się ze z soł-
tysami.W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
wiceburmistrz Antoni Kalisz, Irena Siwecka 
(Ewidencja działalności gospodarczej), 
Robert Przybysz (prezes WODKOM), Paweł 
Michalski (Policja) Tomasz Haremza i Robert 
Kazimierczak (SM), Sławomir Zakrzewski 
i  Krzysztof Ratajczak (WOŚiR). Przedsta-
wiono stan realizacji inwestycji gminnych. 
Podsumowano konsultacje dotyczące 
zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Omó-
wiono zagadnienia związane z problemem 
szacowania szkód łowieckich. Gościem 
spotkania była także pani kurator Beata Mę-
derek, która przedstawiła zasady na jakich 
skazani mogą wykonywać prace zlecone 
na terenach sołectw. Przedstawiciele firm 
komercyjnych przedstawili oferty związane 
z fotowoltaiką oraz likwidacją odorów po-
chodzenia organicznego. 

podSumowanie prac 
 „metropolii poznań”

W trakcie posiedzenia, które odbyło się 21 
czerwca br., Rada Stowarzyszenia Metro-
polia Poznań jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 r. 
i uchwałę w sprawie sprawozdania finanso-
wego Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia 
2017 do 31 grudnia 2017 r.  
W minionym roku główne działania Stowa-
rzyszenia skupiały się wokół realizacji zadań 
związanych z  pełnieniem roli Instytucji 
Pośredniczącej w dysponowaniu środkami 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Poznania. Środki na realizację 
ZIT w wysokości 196,6 mln euro pochodzą 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Do końca 
grudnia 2017 r. w ramach realizacji Strategii 
ZIT podpisano 72 umowy na łączną kwotę 
dofinansowania UE ponad 536 mln zł. Sto-
warzyszenie pracowało też nad organizacją 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która 10 
czerwca tego roku rozpoczęła funkcjono-
wanie. Pod koniec 2017 roku samorządy 
położone na trasach czterech pierwszych 
linii (do Jarocina, Grodziska Wielkopolskiego, 
Nowego Tomyśla i Wągrowca) porozumiały 
się w sprawie współudziału w finansowaniu 
połączeń PKM. Ważnym wydarzeniem zaini-
cjowanym w 2017 roku przez Stowarzyszenie 

Prosto  
z Ratusza

komBuS z zySkiem

Zgromadzenie wspólników spółki KOM-
BUS obradowało 26 czerwca. Udzielono 
absolutorium zarządowi i  członkom rady 
nadzorczej. Spółka zakończyła rok  z zyskiem 
107.115,22 PLN, który został przekazany na 
fundusz zapasowy spółki. Bezpośrednio po 
zgromadzeniu obradowała rada nadzorcza, 
która wybrała panią prezes Beatę Urbaniak 
na kolejną, 3-letnią kadencję

„Filar” dla BurmiStrza

Tego samego dnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski uczestniczył w Rosnówku w wal-
nym zebraniu członków WOKISS. Miłym 
akcentem obrad było wyróżnienie wójtów 
i burmistrzów 17 gmin tytułami „Filar Samo-
rządu Terytorialnego”. Za „wybitne zasługi 
dla rozwoju samorządności lokalnej w Wiel-
kopolsce oraz aktywną działalność na rzecz 
WOKISS”, tytuł „Filara” otrzymał burmistrz 
Jerzy Lechnerowski.

 „podnieSienie jakości  
uSług edukacyjnych“

28 czerwca 2018 r. została podpisana umo-
wa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem 
Województwa Wielkopolskiego o dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020 projektu pt. „Podniesienie ja-
kości usług edukacyjnych w gminie Kórnik 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej 
– budowę gimnazjum w  Kamionkach”. 
Wniosek o dofinansowanie złożony został 
w 2016 roku. Nowe skrzydło szkoły w Ka-
mionkach wybudowane zostało ze środków 
własnych Gminy Kórnik w latach 2016-2017. 
Na podstawie podpisanej umowy; tytułem 
refundacji poniesionych wydatków; otrzy-
mamy 3.999.728,50 zł. 

 dopłacimy do nauki uczniów 
Szkół artyStycznych 

i Sportowych

Burmistrz Jerzy Lechnerwoski wraz z wice-
prezydentem Miasta Poznania Mariuszem 
Wiśniewskim podpisali 13 lipca umowę 
pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik a Mia-
stem Poznaniem w sprawie dofinansowa-
nia nauki uczniów z  terenu gminy Kórnik 
uczęszczających do poznańskich szkół 
artystycznych i  sportowych. W  tym roku 
zapłacimy 70 tys. zł. 
 

Cd. na str. 4

 

 

 

 

  

 

było też powołanie Metropolitalnej Komisji 
Planistycznej (składa się z 13 członków), 
jako elementu systemu wdrażania Kon-
cepcji Kierunków rozwoju przestrzennego 
Metropolii Poznań. Metropolitalna Komisja 
Planistyczna jako organ doradczy opiniuje 
gminne Studia uwarunkowania i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Do tej 
pory komisja opiniowana kilkanaście zmian 
Studiów. W obradach uczestniczył wicebur-
mistrz Antoni Kalisz.

zakończenie roku Szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 22 
czerwca. Burmistrzowie, radni oraz urzędnicy 
uczestniczyli w akademiach, jakie z tej okazji 
odbyły się w szkołach. Burmistrz Jerzy Lech-
nerowski odwiedził między innymi Szkołę 
Podstawową w Szczodrzykowie, gdzie po-
dziękował za kierowanie placówką dyrektor 
Małgorzacie Siekierskiej, która z dniem 31 
sierpnia odchodzi na emeryturę. 

otwarcie zmodernizowanego 
placu i juBileuSz kok

W sobotę 23 czerwca odbyła się uroczystość 
otwarcia zmodernizowanego Placu Browa-
rowego w Kórniku. Na placu znalazło się 
miejsce na skatepark, plac zabaw, muszlę 
koncertową, fontannę, miejsce naprawy 
rowerów, kilka miejsc parkingowych i toaletę. 
Przecięcie wstęgi było wstępem do obcho-
dów kórnickich „wianków” oraz 10-lecia Kór-
nickiego Ośrodka Kultury (więcej na str. 12).

wSpólny zakup energii

W dniu 26 czerwca wiceburmistrz Przemy-
sław Pacholski wraz z włodarzami innych 
samorządów podpisał porozumienie, dzięki 
któremu 12 podmiotów z  różnych gmin 
Metropolii Poznań wspólnie zakupi paliwo 
gazowe.

inwentaryzuja kumaka

Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w odbywających się w Śro-
dzie Wlkp. konsultacjach w sprawie projektu 
planu zadań ochronnych dla Doliny Średzkiej 
Strugi leżącej w obszarze Natura 2000. Obec-
nie trwa inwentaryzacja siedlisk kumaka 
nizinnego zamieszkującego tę dolinę.

20 lipca  2018 r. 3



Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik informuje, że zakończono inwestycję 
polegającą na budowie ścieżki rowerowej w 
ciągu ul. Śremskiej w Kórniku – Bninie do 
osiedla Przylesie w Błażejewie.
Wykonawcą w/w zadania była firma Kor-
Bud Usługi brukarskie Tomasz Koralewski  
z Sasinowa. Całkowity koszt budowy wy-
niósł:  724.266,00 zł

Szanowni mieszkańcy,
ze względu na pojawiające się wątpli-
wości dotyczące możliwości korzystania  
z wybudowanej ścieżki przez pieszych infor-
mujemy, że ustawa Prawo o ruchu drogo-
wym dopuszcza korzystanie przez pieszych 
z drogi dla rowerów, zabrania jednak 
poruszana się rowerzystom po chodniku. 

Takie przepisy obowiązują poza terenem 
zabudowanym, a z taką sytuacją mamy do 
czynienia. Aby umożliwić korzystanie z wy-
budowanej ścieżki zarówno rowerzystom 
jak i pieszym musieliśmy przyjąć takie roz-
wiązanie. Korzystanie przez pieszych z drogi 
dla rowerów jest dozwolone w razie braku 
chodnika lub pobocza albo niemożności 
korzystania z nich. 

Piesi, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych 
korzystając z tej drogi obowiązani są ustąpić 
miejsca rowerzystom. Życzymy bezpieczne-
go użytkowania wybudowanej ścieżki.

Dla rowerzystów i pieszych

◊  Wydział Inwestycji UMiG Kórnik

W dniu 27 czerwca br. odbyła się XLVIII Sesja 
Rady Miasta i Gminy Kórnik.
Podczas sesji radni podjęli uchwały w spra-
wach:
- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu na zachód od ul. 
Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik 
– etap I
- miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek 
i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w ob-
rębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, 
- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów łącznika ekolo-
gicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach 
geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i 
Borówiec w gminie Kórnik
- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, 
S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik
-  podziału sołectwa Kamionki i utworzenia 
trzech odrębnych sołectw: Kamionki Północ-
ne, Kamionki Stare i Kamionki Przy Lesie 
- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania doraźnej komisji statutowej
-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2027
-  zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Kórnik na 2018 rok
- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania i wykupu
- udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofi-
nansowanie oferty edukacyjnej w obszarze 
samorządowego szkolnictwa specjalnego
-  przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz 
udzielenia bonifikat od cen sprzedaży lokali 
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców 
w trybie bezprzetargowym 
-zbycia w drodze przetargowej nierucho-
mości lokalowej położonej w miejscowości 
Konarskie.
-  zamiany nieruchomości niezabudowanych 
położonych w Kórniku
- zakupu nieruchomości niezabudowanej 
położonej w obrębie Czmoniec.
- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 
położonej w obrębie Koninko, gm. Kórnik.
- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamion-
ki. Ulica Dożynkowa – ma swój początek od 
dz. nr 516/4 i biegnie do dz. nr 517/3, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona działkami 
nr 516/5 i 517/4
-nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik 
obręb Bnin. Ulica Ks. Pawła Steinmetza – ma 
swój początek od ul. Czołowskiej i biegnie do 
działek nr 873 i 324/26, a jej podstawę stanowi 
droga oznaczona działkami nr 876/6, 874/1, 
324/27 i cz. dz. nr 325, 
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Roba-
kowo. Ulica Błotna – ma swój początek od 
ul. Szkolnej i biegnie do działki nr 171/6, a jej 
podstawę stanowi droga oznaczona działką 
nr 171/11.

W dniu 22 czerwca br. w Poznaniu odbyło 
się rozstrzygnięcie konkursu IDOL, organi-
zowanego corocznie przez Fundację Szansa 
dla Niewidomych. W  konkursie co roku 
nagradzane są osoby i  instytucje, które 
wspierają i dostosowują się do potrzeb osób 
niewidomych i słabowidzących. W kategorii 
„Urząd otwarty dla niewidomych” zwyciężył 
Urząd Miasta i Gminy w Kórniku za makiety 
rynku i  zamku. Nominacja za wzorowe 
przygotowanie, a zwłaszcza za społeczną 
wrażliwość na potrzeby osób niewidomych 
i słabowidzących. Dyplom dla Urzędu w Kór-
niku odebrała kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk. 

Sesja RMiG

◊  MH

Wyróżnienie
dla UMiG Kórnik

◊  MMB

Cd. ze str. 3

kupimy nowe SolariSy

W dniu 16 lipca burmistrz Jerzy Lechne-
rowski wraz ze skarbnikiem Katarzyną 
Szamałek oraz dyrektorem ds. sprzedaży 
firmy Solaris, podpisali umowę na zakup 
dwóch autobusów spełniających normy 

emisji spalin EURO6, dostosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych i starszych, 
wyposażonych w  nowoczesne systemy 
informacji pasażerskiej marki SOLARIS 
model Urbino 12, o  pojemności silnika 
10837 cm3, mocy silnika 240 KW. Oferta 
wybrana w przetargu ograniczonym opie-
wa na sumę  2.334.540,00 zł brutto. Zakup 
autobusów dokonany został w ramach re-
alizacji projektu „Budowa Zintegrowanego 
Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej 

Kórnik wraz z zakupem środków transportu 
publicznego” dofinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020. Dofi-
nansowanie niskoemisyjnych autobusów 
wyniesie 1.613.300,00 zł co stanowi 85% 
ich ceny netto.

 

 

 

 

 

  

 

◊  Opr. ŁG
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◊  MMB

 

Rajd współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014-2020 
w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” 

zapraszają na  
I KÓRNICKI RAJD NORDIC WALKING  

zapisy oraz szczegółowe informacje: 
na stronie http://www.kbrkornik.pl/ 

https://www.facebook.com/KBRKornik/ 
 

 

 

Rajd współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014-2020 
w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego” 

zapisy oraz szczegółowe informacje: 
na stronie http://www.kbrkornik.pl/ 

https://www.facebook.com/KBRKornik/ 
 

◊  Opr. ŁG
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Dnia 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci 
spacyfikowali wieś Michniów w woj. Święto-
krzyskim. Mieszkańcy tej wsi zostali okrutnie 
wymordowani a ich zabudowania spalono. 
Sejm Polski, dnia 29 września 2017 r., przy-
jął ustawę ustanawiającą 12 lipca świętem 
państwowym „Dniem Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej”.
Po raz pierwszy świętowano ten dzień 
w  Kórniku w  pow. poznańskim i  Trzebi-
sławkach w pow. średzkim, które należą do 
parafii kórnickiej. Inicjatorami obchodów 
byli: Zbigniew Tomaszewski prezes Stowa-
rzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego, 
Mirosława Katarzyna Kaźmierczak – radna 
Sejmiku Wielkopolskiego oraz ks. Grzegorz 
Zbączyniak - proboszcz parafii kórnickiej.
Do kolegiaty kórnickiej przybyli: Jerzy Lech-
nerowski - burmistrz Kórnika, Antoni Kalisz 
jego zastępca, Julia Bartkowiak – prezes 
gminnego PSL, Bartosz Wieliński skarbnik 
powiatu średzkiego, Aleksander Podemski 
– wójt gminy Nowe Miasto n/Wartą, Bog-
dan Szwanke – wicewójt Gminy Zaniemyśl, 

Alina Frąckowiak – przewodnicząca Rady 
Gminy Zaniemyśl, Wiesław Zając – prze-
wodniczący Rady Gminy Krzykosy, Bożena 
Urbańska – prezes Średzkiego Towarzystwa 
Kulturalnego, przedstawiciele stowarzyszeń 
diabetyków, sołtysów średzkich, Związku 
Batalionów Chłopskich, Związku Sybiraków, 
Stowarzyszenia „Forum Kobiet” Oddział 
Wlkp., sołtysi, poczet sztandarowy Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego z królem 
kurkowym Romanem Fludrą, sztandar 
OSP Kórnik z  komendantem Leszkiem 
Orlewiczem i  prezesem Andrzejem Szy-
cem, sztandar OSP Koszuty, sztandar PSL 
Gminy Środa, sztandar PSL Gminy Kórnik, 
sztandar Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 
Poznańskiego
Mszę św. w intencji ludowców w dniu patro-
na dnia św. Bronona z Kerfurtu odprawiali 
ks. Grzegorz Zbączyniak i ks. dziekan Fran-
ciszek Sikora. Po uroczystości kościelnej 
uczestnicy udali się do wsi Trzebisławki, 
gdzie znajduje się Miejsce Pamięci Narodo-
wej upamiętniające mieszkańców wsi Trze-

bisławek i okolic skupionych w organizacji 
„Dla Ciebie Polsko”. Po przemówieniach 
Mirosławy Kaźmierczak, Julii Bartkowiak 
i Zbigniewa Tomaszewskiego oddano hołd 
bohaterom którzy walczyli w latach 1939-
1942, jako drukarze i  kolporterzy tajnej 
gazetki, początkowo pt. „Młody Demokrata” 
a następnie pt. „Dla Ciebie Polsko”. Na za-
kończenie odśpiewano Rotę.
Wielu mieszkańców wsi na Ziemi Kórnicko-
-Bnińskiej i Średzkiej w czasie okupacji było 
zaangażowanych w walkę konspiracyjną. 
Tutaj wydawano dwa tygodniki: „Dla Ciebie 
Polsko” i „Polska Narodowa” (119 numerów) 
oraz miesięcznik „Bóg i ojczyzna”. Działal-
ność konspiracyjna zakończyła się dekon-
spiracją, licznymi procesami, więzieniami 
i karami śmierci. 
Społeczeństwo wsi naszego regionu, z pełną 
świadomością pamięta o  tych którym za-
wdzięcza przetrwanie ciężkich lat okupacji 
i powrót do niepodległości.
     

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

◊  Kazimierz Krawiarz

W dniu 1-go lipca odbyła się 26. pielgrzymka sołtysów i środowisk 
wiejskich do Lichenia. Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa, 
ponieważ zbiegała się z 100. rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę.
W tym roku również przypadła 15. rocznica śmierci Biskupa Kapela-
na Rolników Romana Andrzejewskiego, który był bardzo związany 
z rolnikami w trudnych chwilach dla rolnictwa. 
Z tej okazji poczty sztandarowe złożyło hołd, a delegacje władz 
złożyły wiązanki kwiatów.
Były też przemówienia, jako pierwszy wystąpił Prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, następnie wice-
marszałek Krzysztof Grabowski i obecny kapelan prałat Ireneusz 
Juszczyński wspominali historię życia biskupa.
Cześć Jego Pamięci!

Na zdjęciu: 
Poczet sztandarowy z Wielkopolski, w składzie:
Józef Bartkowiak gmina Kórnik, 
Wojciech Majszak gmina Kołaczkowo,
Andrzej Łyszkała gmina Pyzdry,
Prezes Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów
 Jarosław Maciejewski

Pielgrzymka sołtysów

◊  JB
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◊  Kazimierz Krawiarz

W słoneczną niedzielę, 17 czerwca w Pierzch-
nie odbył się festyn dla dzieci. 
Na naszych najmłodszych mieszkańców 
czekał szereg atrakcji: słodkości, atrakcyjne 
prezenty i animacje organizowane przez 
profesjonalną firmę eventową. Odbyły się 
między innymi: wyścigi w rzędach, malowa-
nie twarzy, budowanie wież. W przerwach 
między kolejnymi konkursami wszystkie 
dzieci mogły poskakać na dmuchanym pla-
cu zabaw. W to upalne popołudnie bardzo 
dużo radości sprawiła kurtyna wodna, usta-
wiona przez strażaków z OSP Czmoń, którzy 
gościnnie uczestniczyli w naszym Festynie 
i  dzielili się wiedzą z  zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, ale także tego, jak na co 
dzień wygląda praca strażaka – ochotnika.
To była wesoła niedziela.
Do zobaczenia w Pierzchnie!

Festyn 
w Pierzchnie

Dnia 16 czerwca 2018 odbył się Dzień 
Dziecka oraz spotkanie integracyjne miesz-
kańców wsi Dziećmierowo. Zabawę dla 
dzieci obsługiwały „Zaczarowane podróże”  
oraz zjeżdżalnie p. Paczkowskiego. Dzieci 
zbierały nakrętki oraz zużyte baterie, za co 
otrzymały upominki. Za pomoc finanso-
wą lub rzeczową w zorganizowaniu Dnia 
Dziecka serdecznie dziękuję wszystkim 
sponsorom. Dziękuje również bardzo ser-
decznie mieszkańcom, za czynną pomoc  
w zorganizowaniu imprezy. 

Dzień Dziecka to jeden z najbardziej ocze-
kiwanych dni przez nasze maluchy. W tym 
roku dzieci ze Szczodrzykowa obchodziły 
swoje święto 9 czerwca na tututejszym 
boisku sportowym. Na dzieci czekało mnó-
stwo atrakcji. Był plac zabaw z dmuchaną 
zjeżdżalnią, kącik artystyczny gdzie dzieci 
samodzielnie wykonywały własne łapacze 
snów. Były  tańce, akrobacje i malowanie 
buziek. Był wreszcie prawdziwy Indianin 
Kaoh, który uczył dzieci gry na indiańskich 
instrumentach. Atrakcją były przejażdżki 
na koniach oraz wozem strażackim. Dzieci 
uczestniczyły w różnego rodzaju zabawach 
, konkursach i  grach. Zaprezentowany 
został sprzęt używany przez jednostki 
ratunkowo – gaśnicze OSP Kórnik.
Jednak nie samą zabawą się żyje, więc 
przygotowany zostały poczęstunek dla 
najmłodszych w postaci kiełbasek z gril-
la, smacznych lodów a  także różnych 
słodkości upieczonych przez mieszkanki 
Szczodrzykowa.
Organizatorami Dnia Dziecka była Rada 
Sołecka z  sołtysem Janem Tuczyńskim 
na czele. 

Organizatorzy chcieli podziękować spon-
sorom :Spółce JAGROL z Pierzchna, firmie 
MELAGRIS i  HIPROMINE z  Robakowa , 
Panu Jackowi Wieczorkowi z  Dziećmie-
rowa, Panu Tomaszowi Dziewięckiemu 
ze Szczodrzykowa , Panu Hubertowi 
Wyremblewskiemu – sklep spożywczy 
w Szczodrzykowie oraz Pani Ewie Weber 
– cukiernia z Poznania za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe, a OSP Kórnik za uatrak-
cyjnienie festynu. Również podziękowania 
kierowane są dla wszystkich pozostałych 
którzy pomagali w  organizacji imprezy  
przyczyniając się do tego że ten dzień był 
szczególny i zapadł w pamięci wszystkim 
dzieciom.
   

Dzień Dziecka w Szczodrzykowie

W  dniu 23 czerwca 2018 roku na placu 
zabaw „Wesoły Młyn” w sołectwie Roba-
kowo-Wieś odbył się tradycyjnie już orga-
nizowany przez sołtysa i radę sołecką oraz 
grupę odnowy wsi, Piknik Rodzinny. Wśród 
atrakcji dla licznie przybyłych najmłodszych 
przewidziano zabawę w  „zaczarowanym 
autobusie”, przejazdy bryczką oraz karaoke, 
a dla nieco starszych także słodki poczęstu-
nek oraz ognisko. 

Piknik rodzinny w Robakowie-wsi 

Dzień Dziecka w Dziećmierowie
◊  Roman Genstwa

◊  Sołtys

◊  Organizatorzy

◊ MK
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Ciepłe, letnie wieczory sprzyjają poszu-
kiwaniom plenerowych atrakcji. W tym 
roku proponujemy ciekawą alternatywę 
dla tradycyjnego kina - cykl plenerowych 
pokazów filmowych na terenie Gminy 
Kórnik, który jest organizowany jest przez 
Stowarzyszenie Zaangażowani w ramach 
zwycięskiego projektu Budżetu Obywatel-
skiego. Wszystko dzięki Państwa głosom, 
dziękujemy!
 Otwarcie cyklu nastąpiło w dniu 07.07 
projekcją w Borówcu, na której frekwencja 
przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, a 
przed nami jeszcze seanse w Robakowie, 
Kamionkach, Szczytnikach, Błażejewie 
oraz w Czmoniu. Szczegółowy harmono-
gram znajdą Państwo na plakacie. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnic-
twa oraz obejrzenia znanych produkcji 
filmowych w otoczeniu zieleni. Do dys-
pozycji uczestników oddajemy także le-
żaki oraz kocyki, jednak ze względu na ich  

ograniczoną ilość rekomendujemy, w mia-
rę możliwości, zabranie własnych.
Do zobaczenia na kolejnym seansie!

Na początku czerwca w  Zespole Szkół 
w Kórniku odbył się Dzień Kultury Między-
narodowej.  Poszczególne klasy miały zapre-
zentować kulturę i obyczaje wylosowanego 
przez siebie kraju. Pomieszczenia lekcyjne 
zamieniły się w ten dzień w małe ojczyzny 
m.in. Włoch, Japonii, Indii czy Rosji. Można 
było zwiedzać udekorowane sale, w których 
przebrani uczniowie serwowali potrawy 
z danego kraju. Wokół słychać było języki po-
szczególnych narodów, a wspólna zabawa 
stała się świetną odskocznią od codzienno-
ści. Klimat stworzony przez uczniów pozwolił 
w  krótkim czasie poczuć różnorodność 
otaczającego nas świata i stał się świetną 
zapowiedzią zbliżających się wakacji, a być 
może również inspiracją do odwiedzenia 
któregoś z prezentowanych krajów.
Szczególnie podziękowania należą się Sa-
morządowi Szkolnemu za zorganizowanie 
dnia i klasie 1B za pomysł i nadzorowanie 
tego wydarzenia.

Wielokulturowość w Zespole Szkół w Kórniku

◊  ZJ

Letnie kino plenerowe wystartowało!

◊  Sylwia Brzoskowska

W niedzielę, 17 czerwca, chór „Viva la Musi-
ca” ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczył 
w VII Wielkopolskim Konkursie Chórów 
Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska 2018”, 
który odbył się w Auli Stefana Stuligrosza 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. W jury 
zasiedli prawdziwi znawcy muzyki, wykła-
dowcy tutejszej Akademii. Celem konkursu 
było upowszechnianie śpiewu chóralnego, 
popularyzacja pieśni i piosenek kompozyto-
rów polskich, konfrontacja zespołów chóral-

nych i rozwijanie warsztatów dyrygentów.
Chór z kórnickiej Jedynki zaśpiewał trzy 
utwory: „Ach, jak przyjemnie”, Orkiestry 
dęte” i „Ojczyzno ma” i wspaniałym wyko-
naniem tych piosenek zdobył serca jurorów 
- otrzymał Dyplom Złoty i pamiątkową sta-
tuetkę. Wszystkim chórzystom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Złoto dla  „Viva la Musica”

◊  Lidia Jakubowska

nr 13/20188



W dniu 3 czerwca 2018 roku bawiliśmy się 
wspólnie podczas kolejnego już festynu, 
świętując zarówno Dzień Dziecka, jak i zbli-
żające się wielkimi krokami zakończenie 
roku szkolnego. Organizacja festynu – brzmi 
prozaicznie, ale prace nad nim rozpoczęły 
się na długo przed samym czerwcem. Już 
w  lutym powstawał scenariusz i podział 
obowiązków, a od kwietnia wszyscy rodzice 
naszych przedszkolaków ochoczo zbierali 
między sobą i przynosili do przedszkola tzw. 
„fanty”, czyli wspaniałości, którymi obdaro-
wane zostały wszystkie dzieci biorące udział 
w konkurencjach sportowych. 
Kochani Rodzice, dzięki Wam dzieci otrzy-
mały bogate i urozmaicone podarki. Na 
ich twarzach widać było zadowolenie. 
Zanim jednak dostały paczuszki, musiały 
na nie zasłużyć. Na sportowo. Bohaterscy 
rodzice zorganizowali i poprowadzili wiele 
sprytnych konkurencji dla dzieci w każdym 
wieku, a pomagali im kórniccy harcerze. 
Mamy, starsze siostry i nauczycielki malo-
wały twarze w kolorowe wzory, a dookoła 
nich unosiły się ogromne bańki mydlane 
w wykonaniu samych dzieci.
Niesamowita grupa Kolumba – Krainy Małe-
go Odkrywcy zorganizowała urocze zacisze, 
w którym każde dziecko mogło stworzyć 
małe cudo z niesamowitych materiałów 
plastycznych, pomanipulować w baseni-
ku sensorycznym, a  nawet pobawić się 
piaskiem kinetycznym. Firma TwójRobot.
pl pokazała wszystkim, że LEGO to nie 
tylko klocki, ale również sprytne roboty ze 
zdalnym sterowaniem, które cieszą dzieci 
i dorosłych. 
Mimo ciężkiej nocy, po nawałnicy, która 
nawiedziła nasze okolice, swoją obecnością 
zaszczycili nas Strażacy z OSP Kórnik pod 
kierownictwem Pana Prezesa Andrzeja 
Szyca, dzieci miały okazję zobaczyć wyposa-
żenie wozu strażackiego. Strażnicy Miejscy 
z Kórnika pod dowództwem Komendanta 
Tomasza Haremzy i jego zastępcy Roberta 
Kaźmierczaka zorganizowali dla nas pokaz 

szkoleniowy z psem Iberem, który popro-
wadzili Pan Włodzimierz Jujeczka i Grzegorz 
Chmielewski oraz pierwszą pomoc, którą 
zaprezentował nam Pan Marek Templewicz.
Dzieci bawiły się niesamowicie na dmu-
chanych zamkach i ściance wspinaczkowej, 
którą zapewniła firma All We Can, a rodzice 
mieli szansę wygrać ciekawe nagrody pod-
czas turnieju tenisa stołowego.
Kiedy zgłodnieliśmy, ruszyliśmy tłumnie, 
aby posilić się pysznymi kiełbasami z grilla, 
aromatyczną grochówką Pana Zbigniewa 
Gawlika z zajazdu NON STOP, surówkami od 
Państwa Grześkowiak, chlebem z piekarni 
Łobza i smalcem od naszych uzdolnionych 
kulinarnie Mam. Na deser dostaliśmy ich 
najpyszniejsze domowe wypieki, które popi-
jaliśmy słodkim sokiem jabłkowym od Pani 
Kamili Matuszewskiej. Dla najgłodniejszych 
zostały jeszcze sezamki od firmy Product 
Plus oraz popcorn i wata cukrowa od Pana 
Rafała Węglarza.
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2 „Czte-
ry Pory Roku” w Kórniku - Bninie, składa ser-
deczne podziękowania wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do organizacji i ob-
sługi naszego festynu. Szczególne wyrazy 
wdzięczności składamy Rodzicom, których 

nie można przecenić, ponieważ gdyby nie 
ich praca żadne atrakcje nie miałyby szansy 
powitać dzieci. Naszej Pani Dyrektor Iwonie 
Justkowiak oraz jej dzielnym i pracowitym 
Nauczycielkom, które były dosłownie wszę-
dzie, gdzie ich cudowne ręce mogły pomóc 
w każdej chwili przed, w trakcie i po festynie. 
Kłaniamy się w pas!
Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu 
dziękujemy za wszelakie dobre słowo 
i wsparcie, KRCiS OAZA w Kórniku za udo-
stępnienie terenu, a pracownikom obiektu 
na Błoniach za ogromną i fachową pomoc 
we wszystkim: od stolików po piłeczki do 
piłkarzyków. Wydziałowi Promocji Miasta 
i Gminy Kórnik za współpracę i sprzyjanie 
naszym działaniom.
Dziękujemy również wszystkim przybyłym 
na festyn za wspólną zabawę, pomimo 
trwającego długiego weekendu oraz nie-
pewnej pogody. Ta niedziela była roześmia-
na i serdeczna. Dzięki Państwu ponownie 
osiągnęliśmy nasz wspólny cel – radość 
dzieci.
Z wyrazami wielkiego szacunku,

Festyn w Bninie

W dniu 23.06.2018 w Czmońcu odbył się 
festyn dla dzieci na którym gościliśmy stra-
żaków OSP Czmoń, którzy zademonstrowali 
ćwiczenia z ratownictwa medycznego oraz 
gaśniczego. Dzieci mogły również skorzystać 
z dmuchanej zjeżdżalni oraz zjeść coś słod-
kiego. Festyn pomocą finansową wsparli: 
Tartak Czmoniec EOC Sp.z o.o.,Platan Nie-
ruchomości Prezes Dawid Gutowski,GR De-
velopment Prezes Grzegorz Rusin, Quertos 
Prezes Jakub Andrzejczak. Przybyłym dzie-
ciom, rodzicom oraz Strażakom dziękuję. 

◊Rada Rodziców Przedszkola 
 „Cztery Pory Roku” w Kórniku-Bninie

Festyn w Czmońcu

◊  Sołtys Sołectwa Czmoniec 
Zbigniew Tomaszewski
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„Być kobietą, być kobietą…” 
Cóż to znaczy w dzisiejszych czasach dla 
nas, przedstawicielek płci pięknej? Czym 
jest obecnie kobiecość? Czym jest pięk-
no? Przekonać się o  tym mogło dziesięć 
fantastycznych Kobiet, które wzięły udział 
w Warsztatach, prowadzonych przez Kamilę 
Wróblewską. Warsztaty odbywały się we 
wtorki w godz.17.00-18.30 w okresie od 15 
maja do 3 lipca. Na naszych spotkaniach 
mówiłyśmy o tym, co dla każdej z nas zna-
czy BYĆ KOBIETĄ, zastanawiałyśmy się, czy 
czujemy się piękne i co na co dzień możemy 
zrobić dla siebie, aby  poczuć się jeszcze 
piękniej. Rozmawiałyśmy o bieliźnie, która 
jest bardzo ważna dla naszego samopo-
czucia, chociaż jej nie widać ;) Określałyśmy 
swoje typy sylwetki i nauczyłyśmy się, jak za 
pomocą drobnych zabiegów stylizacyjnych, 
możemy zwrócić uwagę na to, co w nas 
najlepsze. Na spotkaniu „z miarą” określa-
łyśmy proporcje poszczególnych części ciała 
względem siebie, dzięki czemu wiemy, jak 
podkreślić nasze atuty, a niedoskonałości 

ukryć. Nie zabrakło również rozmów o kolo-
rach, które najbardziej lubimy i w których się 
najlepiej czujemy oraz o tym, kiedy wypada, 
a kiedy nie, je nosić.  Na ostatnich zajęciach 
natomiast, poznałyśmy swoje style w styliza-
cji  i dowiedziałyśmy się, czym się dany styl 
charakteryzuje. Wreszcie, rozmawiałyśmy 
o tym, co my kobiety - jako Matki - może-
my zrobić, jak przeorganizować pewne 
sprawy, żeby mieć trochę więcej czasu dla 
siebie. Dziękujemy Kamili oraz wszystkim 
Kobietom biorącym udział w Warsztatach 
– za te miłe spotkania, za Wasze zaan-
gażowanie, otwartość i  uśmiechy, które 
prawie wogóle nie znikały z Waszych twarzy!                                                                                                                                          
                 

Objazdowy Bibliotekarz
W dniu 16 czerwca, po raz siódmy, spotkali 
się miłośnicy książek i  rowerów na zor-
ganizowanym przez Bibliotekę Publiczną 
w Kórniku, Kórnickie Bractwo Rowerowe 
oraz Stowarzyszenie „Smartness” rajdzie 
rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”. 
W tym właśnie roku jest Jubileusz obcho-
dów 100 rocznicy Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, dlatego konkursy dla 
dzieci i dorosłych nawiązywały tematycznie 
do tej właśnie rocznicy. 
Nasz rajd rozpoczęliśmy od zbiórki na 
Placu Niepodległości w  Kórniku, gdzie 

każdy z uczestników otrzymał „Odjazdową” 
koszulę, opaskę odblaskową, przypinkę 
pamiątkową, chorągiewki. Wyruszyliśmy 
o godzinie jedenastej zwiedzając poszcze-
gólne miejscowości w naszej Gminie takie 
jak: Trzebisławki, Pierzchno, Szczodrzyko-
wo, Skrzynki i zakończyliśmy jazdę w Kór-
nickim Ośrodku Kultury. W Szczodrzykowie 
dołączyła do nas grupa uczniów ze Szkoły 
z  Robakowa. Tegoroczna trasa liczyła 
sobie 20 km. Po dotarciu na „metę” na 
uczestników Rajdu czekały niespodzianki. 
Osoby dorosłe otrzymały „Wykreślankę” na 
której należało znaleźć 20 ukrytych słów, 
z kolei dzieci miały możliwość wykonania 
Orła z papierów, plasteliny i płatków ko-
smetycznych. Po wykonaniu tych zadań 
każdy uczestnik mógł wysłuchać i obejrzeć 
prezentację Pana Krzysztofa Sobieckiego, 
który opowiedział o swoich wielu pasjach. 
Opowiadał o Tatrach, podróżach, fotogra-
fii, wycieczkach rowerowych, wspinaczce 
górskiej i  niedawno odkrytej pasji, jaką 
jest rodzina. Całość była okraszona foto-
grafiami z  życia podróżnika. Po prelekcji 
na wszystkich uczestników konkursów 
czekały piękne nagrody. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za udział i zapraszamy 
w maju 2019. 

Wakacyjne podróże dookoła świata

Jak co roku biblioteka w  Bninie zorga-
nizowała wakacyjne zajęcia dla dzieci.
W czasie spotkań uczestnicy mieli okazję 
mile spędzić czas na zabawach plastycz-
nych i  poznawaniu kultur wybranych 
kontynentów. 
Panie bibliotekarki przygotowały w for-
mie prezentacji multimedialnej wiele 
ciekawostek dotyczących zwyczajów  
panujących w  Australii, Ameryce, Azji, 
Afryce i  Europie oraz ukazały piękno 
i różnorodność wybranych kontynentów. 
Zdobytą wiedzę dzieci mogły wykorzy-
stać w  czasie rozrywek umysłowych 
w formie krzyżówek.
Informacje o  poszczególnych miej-
scach na świecie ubogacały związane 
tematycznie prace plastyczne. Dzieci 
malowały aborygeńskie obrazy techniką 
kropkową, bawiły się barwami tworząc  
afrykański krajobraz o  zachodzie słoń-

ca, wykonywały japońskie wachlarze 
z papieru, meksykańskie sombrera oraz 
godło Polski. Dzięki zaangażowaniu 
i wytrwałości uczestnicy stworzyli piękne 
prace , z których byli dumni. Wyjątkową 

atrakcją podsumowującą zajęcia był 
występ jednej z uczestniczek-Ani, która 
na flażolecie zagrała utwory z  różnych 
stron świata. Muzyczna  uczta dla du-
cha bardzo spodobała się uczestnikom 

Wieści
z biblioteki

◊   Natalia Rzepka

◊  Kasia
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Chór Castellum Cantans na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Muzycznym„Nadnoteckie Bel Canto”

30. czerwca w kościele pw. Św. Jana Chrzci-
ciela w Trzciance odbył się koncert Misterium 
„Deesis”. Patronat nad nim objął burmistrz 
Trzcianki – Krzysztof Czarnecki, a współ-
organizatorem była Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny.   
Koncert odbył się w ramach Międzynaro-
dowego Festiwalu  Muzycznego  „Nadno-
teckie Bel Canto”, projektu muzycznego 
maestro Tomasza Zagórskiego. Publiczność 
przywitał sam maestro, który przybliżył 
ideę festiwalu oraz przedstawił artystów.   
Następnie głos zabrał dyrektor Biblioteki 
Publicznej i Centrum Kultury, Włodzimierz 
Ignasiński. Część koncertową otworzył Jaro-
sław Bręk (baryton), wybitny śpiewak, podzi-
wiany na największych scenach operowych 
świata. Jarosław Bręk z towarzyszeniem K. 
Leśniewicza (organy) wykonał arię „Libera 
me” z „Requiem” Gabriela Fauré oraz pieśń 
Stanisława Moniuszki „O władco świata”. 
Misterium „Deesis - Wschód i  Zachód 
w  jednej godzinie” - stanowił koncert 
według pomysłu Dariusza Tabisza w  re-
żyserii Michała Łaszewicza z  udzia-
łem trzech zespołów: „Castellum can-
tans”, „Partes” oraz „Cantus solemnis”.   
 

W misterium połączyły się dwie tradycje 
śpiewu liturgicznego. Publiczność miała 
niebywałą okazję usłyszeć te same teksty 
biblijne w interpretacji Kościoła Rzymskiego 
oraz Prawosławnego. Na niesamowity efekt 
muzyczny wpłynęło połączenie dźwięków 
chorału gregoriańskiego, prawosławnych 
śpiewów cerkiewnych i  wielogłosu tra-
dycji zachodniej. Klamrą łączącą utwory 
muzyczne były starochrześcijańskie testy 
wielkopostne recytowane przez Sławomi-
ra Bajewa. Przepiękną puentę koncertu 
stanowiło wspólne wykonanie gregoriań-

skiego Hagios o  Theos, prawosławnego 
Swiatyj Boże oraz polskiego Święty Boże. 
 
Magię tego wyjątkowego wydarzenia 
podkreśliły dźwięki hejnału Międzynaro-
dowego  Festiwalu Muzycznego Nadno-
teckie Bel Canto, skomponowanego przez  
prof. A. Zdrojek–Suchodolską.

Tekst recenzji: 
Katarzyna Hołys
Foto: H. Król - MiG Trzcianka

 „Nadnoteckie Bel Canto”

bibliotecznych zajęć.
Na zakończenie milusińscy otrzymali 
niespodziankę i  uraczeni zostali pysz-
nym, domowym ciastem, za upieczenie 
którego pragnę serdecznie podziękować  
mamie Martynki. 
Zadowolenie i radość na twarzach dzieci 
były potwierdzeniem spędzenia waka-
cyjnego czasu w bibliotece  w miły, ubo-
gacający w wiedzę i kreatywny sposób .
Życzę wszystkim dzieciom bezpiecznych 
i ciekawych wakacyjnych podróży i … do 
zobaczenia w bibliotece.

◊  Kasia

W niedzielę 24 czerwca 2018 roku w Kórnic-
kim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA zago-
ściło trochę sztuki. Mieliśmy bowiem okazję 
podziwiać młode tancerki, które zaprezento-
wały się w pokazie baletowym przed swoimi 
rodzinami, a także kolegami i koleżankami. 
Wśród widowni zasiadł również: dyrektor 
KCRiS OAZA Wojciech Kiełbasiewicz oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lech-
nerowski. Tancerki to uczestniczki kursu 

nauki baletu i latino w Centrum Oaza oraz 
Szkoły Tańca i Baletu „Pas de deux” z Pozna-
nia.  Dziewczęta zapewniły widzom niemalże 
profesjonalne widowisko baletowe, wywo-
łując wiele radości i wzruszeń. Dodatkową 
atrakcją był występ Laury Szelągiewicz 
uczennicy poznańskiej szkoły baletowej oraz 
samego mistrza Rusłana Curujewa. Występy 
taneczne były podsumowaniem całorocznej 
pracy instruktora mgr Rusłana Curujewa, 

reżysera, choreografa. Był to ostatni, poże-
gnalny pokaz pod jego przewodnictwem. 
Rusłan Curujew otrzymał podziękowania  
za ogromne zaangażowanie i pasję, profe-
sjonalizm i perfekcyjność na każdym kroku 
oraz wyjątkowy trud i poświęcenie wkładane 
w pracę z dziećmi nie tylko w KCRiS Oaza 
oraz Kórnickim Ośrodku Kultury.

Baletowe podsumowanie

◊  OAZA

◊  Klaudyna Przybylska-Pawłowska
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Tegoroczna edycja imprezy odbyła się 
w nowo powstałym kompleksie rekreacyj-
nym na placu Browarowym. Rozpoczęła 
się wręczeniem listu gratulacyjnego z okazji 
dziesięciolecia Kórnickiego Ośrodka Kultury 
dyrektorowi Sławomirowi Animuckiemu 
przez Burmistrza miasta i  gminy Kórnik 
Jerzego Lechnerowskiego oraz Przewodni-
czącego Rady miasta i gminy Kórnik Adama 
Lewandowskiego. Następnie przecięciem 
wstęgi dokonano symbolicznego otwarcia 
kompleksu rekreacyjnego.
Od tego momentu rozpoczął się program 
artystyczny. W pachnącej świeżością muszli 
koncertowej wystąpili: Orkiestra Dęta im. 
księcia J. Poniatowskiego, Chóry Magnolie 
i Senioritki, ZPiTZK Władysie.
Opodal miłośnicy rolek, deskorolek, ro-
werów i hulajnog trenowali wszelkie tricki 
w skateparku.
Z kolei miłośnicy kwiatów i  tradycji uczyli 
się pleść wianki pod okiem florystów Kasi 
i Wojtka Pedów. Efektem prac był jeden 
z dwóch głównych wianków wykorzystanych 
w spektaklu. Drugi wianek ufundowała Ka-
tarzyna Greta Szymkowiak.
Czekając na zmrok publiczność mogła ob-
serwować przygotowania do wieczornego 
spektaklu. Wreszcie zrobiło się ciemno.
Zgodnie z tradycją Noc Kupały była jedyną 

nocą w roku kiedy to pary mogły się łączyć 
według tradycyjnych obrządków: wianek 
puszczany na wodę, wyławiany przez uko-
chanego i oddawany wybrance, był symbo-
lem oddania i wyboru partnera, a wspólny 
skok przez ognisko był wyborem wspólnej 
drogi na życie.
Spektakl przygotowany przez artystów Te-
atru Wielkiego w Poznaniu oraz adeptów 
Poznańskiej Szkoły Baletowej w swojej treści 
nawiązywał do tradycji nocy świętojańskiej 
i do odwiecznej walki dobra i  zła. Dzięki 
hipnotycznym tańcom, ekwilibrystycznym 
popisom, ogniowym efektom oraz przepięk-
nym kostiumom udało się stworzyć piekło 
i niebo, diabły i anioły, wodę, wiatr, ogień 
i powietrze oraz zmysłową miłości.
Spektakl kończył niezwykle efektowny prze-
marsz uroczych Panien z wiankami do łodzi, 
z której po wypłynięciu na środek jeziora 
wianki spuszczono na wodę.
Zachwycona publiczność mogła tę część 
spektaklu obserwować z mola i  stamtąd 
zgodnie z tradycją puszczać własnoręcznie 
przygotowane wianki. Na zakończenie 
odpalono napis „X lat KOK”. Oklaskom 
i wspólnym zdjęciom nie było końca. To była 
czarowna noc.

Wianki na nowym Browarowym
Otwarcie zmodernizowanego Placu Browarowego - II Festyn Kórnickie Wianki oraz 
inauguracja obchodów dziesięciolecia Kórnickiego Ośrodka Kultury.

Modernizacja Placu Browarowego zakoń-
czona! Ten zaniedbany niegdyś teren nad 
jeziorem i w samym centrum miasta nabrał 
zupełnie nowego kształtu.
Dla dzieci przeznaczony jest nieźle wy-
posażony plac zabaw. Nieco starsi mają 
szansę spróbować swoich sił na terenie 
skate-parku. O możliwość korzystania z 
boiska do siatkówki plażowej dopytują się 
już przedstawiciele Zespołu Szkół, któremu 
brakuje własnej bazy sportowej. Jest toaleta 
publiczna i kilka miejsc parkingowych. Za-
instalowano też mini-warsztat naprawczy 
dla rowerów.
W muszli koncertowej będzie można or-

ganizować koncerty i przedstawienia. Tyle 
możliwości na tak małym terenie, przy 
wodzie i promenadzie!
Pamiętając jak ten skrawek Kórnika wyglą-
dał jeszcze niedawno można powiedzieć: 
nareszcie!
Wśród wielu pozytywów jest jeden minus, 
który należałoby szybko naprawić. Tuż 
przed muszlą koncertową zaprojektowano 
fontannę. Wyrastający z niej pokaźny „grzy-
bek” zasłania scenę. Jeśli spektakl zgromadzi 
liczniejszą publiczność, ci, którzy nie zmiesz-
czą się przed scena lub po bokach fontanny 
nic nie zobaczą. 

◊  Sławek Animucki

◊  ŁG
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Przez pierwsze trzy dni pobytu od 25 czerw-
ca br. w Krajlevicy na Adriatica Folk Fest 
w Chorwacji Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej Władysie miał próby, a po nich 
aktywnie wypoczywał pływając w Adria-
tyku, zwiedzając Rijekę oraz podziwiając 
przepiękne Jeziora Plitwickie. Nie brakło też 
poważnych dyskusji na ważkie tematy. Opie-
kunowie szczególną uwagę koncentrowali 
na problemach ekologii. Ten błogi nastrój 
ustąpił skupieniu i emocjom w czwartek 
28 czerwca br. Adriatica Folk Fest ruszył na 
dobre. W uroczym nadmorskim miasteczku 
Crikvenica uroczyście powitano zespoły folk-
lorystyczne z Czech, Estonii, Finlandii, Węgier 

i Polski. Nasz zespół występował ostatni, 
co nie przeszkodziło w zajęciu pierwszego 
miejsca. Atmosfera była wyjątkowa, życzliwa 
i pozbawiona zawiści. Wszystkie grupy łączy-
ła przecież radość z pielęgnowania ojczystej 
kultury ludowej. Takie przeżycia pozwoliły 
docenić zarówno własny trud, jak też zaan-
gażowanie wszystkich przyjaciół Władysi.
W piątek 29 czerwca artystyczny wieczór w 
Novi Vinodolski rozpoczęła parada wszyst-
kich zespołów festiwalowych. Polska flaga 
oraz przepiękne stroje naszego zespołu 
przyciągały uwagę nie tylko polskich tury-
stów. Scena usytuowana na tle urokliwej 
wieży, rozświetlona kolorową poświatą 

stała się portalem do innego świata. W 
takiej oprawie nasz ZPiTZK Władysie wy-
padł rewelacyjnie. Dowodem były setki 
zdjęć zachwyconej publiczności i i wielkie 
owacje. Skromność skromnością, ale i tak 
okazaliśmy się najlepsi. W szampańskich 
nastrojach wróciliśmy do hotelu. Ostatniego 
dnia pobytu, odbyła się próba programu 
dożynkowego, a następnie zasłużona wy-
cieczka na wyspę Krk. Powrót do Kórnika 
okazał sie mniej męczący niż myśleliśmy, a 
to dzięki wspaniałym kierowcom Maciejowi 
Puckowi i Markowi Żyto.

Od dziesięciu lat istnienia, KOK organizuje 
letnie warsztaty artystyczne. W tym roku 
skoncentrowano się na projektowaniu 
i aranżacji przestrzeni rekreacyjnej. Powsta-
ły projekty nowych elementów placu zabaw 
oraz ich zdobienia. Pod okiem instruktorów 
Marleny i Andrzeja Filipiaków projekty te 
zostały zrealizowane. Ławki, stoliki, chatka 
i labirynt nabrały nowych kolorów i kształ-
tów. Nie zapomniano również o zaznajo-
mieniu z  technikami ceramicznymi oraz 
malarskimi Wiedzą tą podzielił się artysta 

Piotr Mastalerz. Tematem przewodnim 
drugiego tygodnia zajęć stał się uśmiech. 
Pod kierunkiem artysty Tomasza Akusza 
powstała instalacja „Polaków uśmiech 
własny”. W ten sposób stworzono szósty 
obiekt artystyczny w przestrzeni Prowen-
tu. Dzięki temu otoczenie KOK stało się 
swoistą galerią plenerową. 

„Polaków uśmiech własny” - kolejna 
rzeźba na Prowencie.
Dnia 13 lipca br. na skwerze przed KOK 

na Prowencie odbył się wernisaż instalacji 
pod nazwą „Polaków uśmiech własny”. 
To już trzecia rzeźba, powstała w trakcie 
letnich warsztatów artystycznych Kórnic-
kiego Ośrodka Kultury.
Autorem jest Tomasz Akusz, przy współ-
pracy Piotra Mastalerza, Sławomira Ani-
muckiego oraz uczestników warsztatów.

„Władysie“ w Chorwacji

◊  SA

Letnie warsztaty artystyczne KOK 2018

◊  SA
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◊  Kazimierz Krawiarz

Turniej świętojański odbywa się od 1991 
r. Inicjatorem był Andrzej Niemier, z  za-
wodu inż. leśnik, z zamiłowania myśliwy. 
Warto przytoczyć listę zwycięzców tur-
niejów świętojańskich odnotowanych na 
przechodnim pucharku. Na drewnianej 
podstawie znajdują się nazwiska kolej-
nych zwycięzców i napis: „TURNIEJ ŚWIĘ-
TOJAŃSKI Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego Fundator Pucharku Andrzej 
Niemier”
1991 Andrzej Niemier, 1992 Andrzej 
Niemier, 1993 Zbigniew Kościelniak,1994 
Marian Błaszak, 1995 Henryk Ordanik, 
1996 Kazimierz Krawiarz, 1997 Piotr 
Błaszak, 1998 Jacek Wojciechowski, 1999 
Andrzej Tomiak, 2000 Marek Baranow-
ski, 2001 Marek Nowicki, 2002 Stanisław 
Świerzewski, 2003 Teodor Bałęczny, 2004 
Marian Błaszak, 2005 Andrzej Tomiak, 
2006 Marek Baranowski, 2007 Marian 
Olejnik, 2008 Marek Fludra, 2009 Marian 
Błaszak, 2010 Marek Fludra, 2011 Maciej 
Olejnik, 2012 Zbigniew Tomaszewski, 2013 
Norbert Biniek, 2014 Maciej Łabno, 2015 
Marian Błaszak, 2016 Andrzej Tomiak, 
2017 Norbert Biniek.
Do 27-letniej listy zwycięzców, dnia 23 
czerwca 2018 r. dopisał się Maciej Olejnik. 
Drugie miejsce zajął Wojciech Antczak 
a trzeci był Norbert Biniek.
Największą atrakcją turnieju świętojań-
skiego było strzelanie na dystansie 100 

m. Dziesięciu zawodników którzy uzyskali 
największą ilość punktów w  strzelaniu 
do tarcz papierowych, po zapadnięciu 
zmroku walczyło o okolicznościową tarczę 
„100-lecia niepodległości”, ufundowaną 
przez burmistrza Jerzego Lechnerow-
skiego. W finale wystąpiło dziesięciu naj-
lepszych, którzy po oddaniu jednego 
strzału wyłonili zwycięzcę. Tarczę zdobył 
Maciej Łabno. II i III miejsce zajęli Norbert 
Biniek, obaj z KBBK i Piotr Cuprych z KBS 
z Jutrosina.
W  otwartym turnieju o  „Tarczę święto-
jańską” z Białą Damą, ufundowaną przez 
KBBK zwyciężył Michał Paczkowski, 15-to 
letni uczeń gimnazjum. Drugi był Marek 
Nowicki (KBBK), a  trzecie miejsce zajął 
Tadeusz Marciniak z Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego „Grodu Przemysława”.
Tarczę Memoriałową brata ś. p. Mariana 
Olejnika, ufundowaną przez Macieja i Ra-
fała Olejników zdobył Tadeusz Marciniak 
z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego „Gro-
du Przemysława”. Marek Nowicki i Marek 
Baranowski z  KBBK zajęli II i  III miejsce 
zdobyli cenne nagrody. 
W  strzelaniu do kura zwyciężył Tadeusz 
Marciniak z Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego „Grodu Przemysława”, Maciej Łabno 
był drugi, a  trzecie miejsce zajął Marian 
Błaszak (obaj KBBK Kórnik).
Odnotować jeszcze należy uroczyste wrę-
czenie seniorowi Olgierdowi Śliwińskiemu  

„Krzyża XXX -lecia KBBK”. Tradycja turnie-
jów świętojańskich w Kórniku trwa od 27 
lat i cieszy się powodzeniem. Do Kórnika 
przybyli bracia kurkowi z Poznania i Jutro-
sina. Byli też bibliofile z Wielkopolskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki. W bufecie 
serwowano pyszne dania. Impreza trady-
cyjnie zakończyła się o świcie.
     
  

Turniej Świętojański K-BBK
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Kiedy zaczyna się lato SENIORZY z Borówca 
pakują walizki, gromadzą plażowy ekwipu-
nek, ponieważ jak co roku wyjeżdżają nad 
morze, oczywiście do Rewala. W gościnnym 
pensjonacie Alfa wypoczywa się bowiem 
najlepiej. Do morza jest bliziutko, co ma 
ogromne znaczenie dla ludzi, którzy lata 
młodości mają już za sobą. W Alfie bywa-
my od lat, znamy tu każdy kąt, dobrze się 
czujemy, świetnie wypoczywamy. Znako-
mita kuchnia, urozmaicone posiłki, przemiła 
obsługa i dobre towarzystwo to atuty tego 
miejsca. Wypoczywają też z nami koledzy z 
Kórnika z którymi integrujemy się podczas 
„bankietu” i wieczoru tanecznego.

W Rewalu nikt się nie nudzi, bo każdy 
znajduje dla siebie zajęcie. Tegoroczny 
pobyt zdominowały rozgrywki piłkarskie, 
bo większość wypoczywających to kibice 
piłki nożnej. Był jednak czas na spacery, 
wyprawy do pobliskich miejscowości: Trzę-
sacza, Pustkowa, Pobierowa, Niechorza, czy 
Pogorzelicy. Ci którzy nie chcieli spacerować 
pojechali kolejką wąskotorową, autobusem 
czy meleksem. Mieliśmy też solenizantów, 
były więc życzenia, imieninowa kawa i nie 
tylko. Tradycyjnie już spotkaliśmy się przy 
ognisku, aby smażyć kiełbaski i przypomnieć 
sobie piosenki śpiewane w młodości przy 
harcerskich ogniskach. Dzięki uprzejmości 

pani Oli z grupy kórnickiej, chętni mogli 
pojechać zwiedzić Kołobrzeg. Niewielu 
jednak skorzystało z tej wycieczki, ponieważ 
jadąc do Rewala zatrzymaliśmy się na dwie 
godziny właśnie w Kołobrzegu.
Dziesięć dni mięło jak mrugnięcie oka. Wró-
ciliśmy opaleni, zrelaksowani, wypoczęci, z 
pustymi portfelami, ale co tam, lato jest tylko 
raz w roku. Za rok spotykamy się znowu 
w Rewalu, a we wrześniu ruszamy w góry 
do Karpacza, bo w „Piecuchu” u podnóża 
Śnieżki też nam się świetnie wypoczywa.

Seniorzy z Borówca nad polskim morzem

◊  Barbara Fluder
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Współpraca Kórnicko - Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego z Bractwem Kurkowym Han-
nover Centrum rozpoczęła się w 1993 r. 
najpierw wizytą niemieckich braci kurkowych 
w Kórniku, a następnie rewizytą na Święcie 
Strzeleckim w Hanowerze.
Do Hanoweru wyruszyliśmy o świcie 29 
czerwca 2018 r. i wieczorem uczestniczyliśmy 
w uroczystości otwarcia Święta w Ratuszu. 
Burmistrz Hanoweru Stefan Schostok po-
witał naszą delegację kurkową, burmistrza 
Kórnika Jerzego Lechnerowskiego, Magdale-
nę Matelską-Bogajczyk kierowniczkę Działu 
Promocji Kórnika, oraz Białą Damę 2015 – 
Aleksandrę Maćkowiak. W składzie delegacji 
uczestniczyli również Leszek Taterka z Brac-
twa Kurkowego Poznań 1253, król kurkowy 
KBS z Murowanej Gośliny Marek Krotecki 
oraz 10. braci kurkowych członków KBBK. 
Podczas uroczystość inauguracyjnej wrę-
czono nominacje nowym liderom (bruch-
meister) święta, oraz ponad stu królom pa-
miątkowe łańcuchy. Królem Hanoweru 2018 
został Bernd Radke z BS Nördlicher Statteil, 
z którym to bractwem współpracujemy. Aby 
zdobyć ten tytuł musiał on zwyciężyć w trzech 
konkurencjach: w strzelaniu z wiatrówki, w 
strzeleniu na dystansie 50 m i 100 m. Aby 
wygrać te konkurencje trzeba oddać 600 
strzałów. 
Po ceremonii inauguracyjnej strzelcy kurko-
wi, z orkiestrą udali się na Plac Strzelecki, czyli 
do małego miasteczka, bowiem w tej części 
uroczystości brało udział około dziesięciu ty-
sięcy braci kurkowych. W głównym namiocie 
burmistrz miasta oraz prezydent Związku 
Bractw Hanoweru Paul-Eric Stolle, powitali 
zebranych braci kurkowych. 
Burmistrz Hanoweru Stefan Schostok, odbił 
szpunt pierwszej beczki piwa. Prezes KBBK 

Marek Baranowski i burmistrz Kórnika Je-
rzy Lechnerowski przekazali burmistrzowi 
Hanoweru statuetkę „Białej Damy” oraz 
okolicznościowy plakat 25. letniej współpra-
cy Kórnika z Hanowerem. Wspomnieć tutaj 
należy, że Kórnik wiele zawdzięcza tej współ-
pracy. W 1993 r. dzięki opinii o współpracy 
wydane przez Bractwo Kurkowe z Hanoweru, 
Gmina Kórnik otrzymała z Fundacji Polsko 
Niemieckiej, pierwsze środki pieniężne 
na budowę kanalizacji Kórnika Sobotę 30 
czerwca spędziliśmy na spotkaniu - pikniku w 
siedzibie zaprzyjaźnionego bractwa Bundes 
Schützen Nördlischer Stadtteil z prezesem 
Dirk Blombergiem na czele. Kulminacją 
święta jest parada bractw. Nasza delegacja ze 
względu na fakt, że królem Hanoweru został 
członek bractwa z którym współpracujemy 
znalazła się w czołówce marszu. Zwyczajem 
niemieckich bractw, członkowie bractwa od-
wiedzają króla w jego domu. Z tego powodu 
bractwo kurkowe z orkiestrą udaje się w nocy 
do domu króla, który zaprasza wszystkich 
na śniadaniowy poczęstunek. Wędrówka 
do trzech króli naszego zaprzyjaźnionego 

bractwa trwała od godziny 3:45 do 10:00. 
Przemarsz przez miasto rozpoczął się o 11:00 
i trwał do godziny 15:30 trzy i półkilometrową 
trasą. Na ulice Hanoweru wyruszają również 
mieszkańcy, obserwatorzy tego widowiska. 
W tej części uroczystości uczestniczyło około 
stu tysięcy ludzi. 
Z okazji Święta ukazała się 75 stronicowa 
gazeta Hanowerskich Strzelców „Hanno-
versche Schützenzeitung”, ze wzmiankami 
i zdjęciami braci kurkowych z Kórnika. Było 
też wiele atrakcji strzeleckich. Generalnie, 
Święto Strzeleckie w Hanowerze z wiado-
mych względów, swoim zainteresowaniem 
przebiło Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, 
odbywające się równolegle w Rosji.
Nasz udział w Święcie Strzelców w Hano-
werze będzie kontynuowany. Jesteśmy tam 
rozpoznawalni i mile witani. Współpraca z 
bractwem kurkowym, jest okazją to pozna-
wania miasta. Tym razem zwiedzaliśmy uni-
kalne ogrody oraz hanowerskie delfinarium.
Hanoweranie świętują już od 1529 r. Od 25 
lat z Kórnikiem. Promowanie Gminy i Miasta 
Kórnika należy do jednego z zadań KBBK.
                                                         

Święto strzeleckie w Hanowerze
489 święto strzeleckie w Hanowerze z udziałem delegacji z Kónika,  
XXV-lecie współpracy KBBK Z BS Hanover.

◊Kazimierz Krawiarz

Kolo Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego w Kórniku, 

posiada tabliczki do oznakowania 
grobów powstańców wielkopolskich, 
przygotowane przez Stowarzyszenie 

„Wiara Lecha”. 
Prosimy rodziny powstańcze o składanie 
wniosków w tej sprawie. Formularze 
wniosku są do odebrania w Izbie Pamiątek 
Regionalnych (ratusz w Bninie w godzinach 
urzędowania Izby), oraz w Wydziale Promo-
cji Gminy (u. Plac Niepodległości 4, Kórnik, 
w godz. urzędowania). 

Groby  
bohaterów
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◊Kazimierz Krawiarz

Wzorem poprzednich lat, w niedzielne 
wieczory lipca i sierpnia w Kórnickim Arbo-
retum płyną nuty „Muzyki z Kórnika”.
Za nami już dwa spotkania - otwierający 
festiwal koncert „Kiepura na dobry począ-
tek” oraz spotkanie z  „Piosenką więcej niż 
poetycką”.  
Podczas inauguracyjnego  koncertu, 1 lipca 
zebrani na widowni goście usłyszeli słynne 
arie operowe, operetkowe i szlagiery z fil-
mów, w których grał Jan Kiepura w wykona-

niu trzech tenorów Voytka Soko-Sokolnic-
kiego, Mikołaja Adamczaka i Miłosza Gałaja. 
„Piosenkę więcej niż poetycką”, podczas 
spotkania 8 lipca, wygrał i wyśpiewał dla 
zebranej publiczności zespół Good Staff. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory zain-
spirowane między innymi poezją Leopolda 
Staffa, Adama Asnyka oraz melodie ludowe.
Zespół do wspólnego koncertowania za-
prosił publiczność, dzięki czemu, wszyscy 
obecni mogli poczuć się współtwórcami 

tego wieczoru.
Koncerty „Muzyka z Kórnika” prowadzi 
dyrektor festiwalu Tomasz Raczkiewicz, 
który  wprowadzając nas w klimat wieczoru 
przybliża publiczności osoby wykonawców 
i autorów utworów. 
W najbliższą niedzielę 22 lipca, zaprasza-
my na godzinę 18:00, zagra dla nas Vivat 
orkiestra, nie może zabraknąć naszego 
wiwatowania.

Program 
22 LIPCA 2018 godz.  18:00

WIWAT!  
Orkiestra Vivat!

29 LIPCA 2018 godz. 20:00
KINO W PLENERZE Ponad 

śnieg
KWARTET JORGI

5 SIERPNIA 2018 godz.  18:00
CHOPIN PROfANUM

JAREK KOSTKA
JAN ADAMCZEWSKI

JAKUB OLEJNIK
PRZEMYSŁAW JAROSZ

12 SIERPNIA 2018 godz. 18:00
PIOSENKI ZATRZYMANE W 

KADRZE
KATARZYNA DĄBROWSKA

APERTUS QUARTET

19 SIERPNIA 2018 godz. 18:00
STO LAT! POLSKO

teatrzyk QUI PRO QUO
scena tułacza

Muzyka z Kórnika

◊  MH

KÓRNICKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  AUTOBUSOWE  
„KOMBUS” SP. Z O.O. 62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, 
KÓRNICKA 1
ZATRUDNI  PRACOWNIKA  NA  STANOWISKU
DYSPOZYTOR
MIEJSCE PRACY: ŚRODA WIELKOPOLSKA

WYMAGANIA:
- WYKSZTAŁCENIE  MIN. ŚREDNIE
- MILE  WIDZIANE  DOŚWIADCZENIE  NA  WYŻEJ  WY-
MIENIONYM STANOWISKU  LUB  DZIALE  LOGISTYKI
- PRAKTYCZNA  ZNAJOMOŚĆ  PAKIETU  MS OFFICE

- BARDZO  DOBRA  ORGANIZACJA  PRACY
- PRAWO  JAZDY  KATEGORII  B
- ,UCZESTNICTWO  W  REALIZACJI  ZADAŃ  POWIE-
RZONYCH  PODLEGŁEMU  ZESPOŁOWI
OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE  WARUNKI  WYNAGRADZANIA
- UMOWĘ  O  PRACĘ
- PRACA  W  DYNAMICZNIE  ROZWIJAJĄCEJ  SIĘ  FIRMIE
- SZKOLENIA

Oferty zawierające  CV prosimy kierować na adres 
mailowy magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl ,  

lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe 
„KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnic-
ka  1, z dopiskiem „DYSPOZYTOR”
Dodatkowo informacji telefonicznej udziela Dział 
Kadr  pod numerem 882 597 642.

Prosimy z zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. 
o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu 
rekrutacji oraz archiwizacji.”. 

KÓRNICKIE  PRZEDSIĘBIORSTWO  AUTOBUSOWE  
„KOMBUS” SP. Z O.O. 62-035 KÓRNIK , CZOŁOWO, 
KÓRNICKA 1
ZATRUDNI  PRACOWNIKA  NA  STANOWISKU
MECHANIK  SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIK  SAMOCHODOWY
MIEJSCE PRACY: ŚRODA WIELKOPOLSKA

WYMAGANIA:
- UKOŃCZONĄ SZKOŁĘ ŚREDNIĄ LUB ZAWODOWĄ O 
KIERUNKU MECHANIK SAMOCHODOWY
- MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE NA WYŻEJ WYMIE-

NIONYM STANOWISKU
- PRAWO JAZDY KATEGORII B

OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WARUNKI WYNAGRADZANIA
- UMOWĘ O PRACĘ
- PRACA W DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEJ SIĘ FIRMIE
- SZKOLENIA

Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres 
mailowy magdalena.wlodarczak@kombus.com.pl , 
lub pocztą Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe 

„KOMBUS” Sp. z o.o., 62-035 Kórnik, Czołowo, Kórnic-
ka 1, z dopiskiem „MECHANIK”
Dodatkowo informacji telefonicznej udziela  DZIAŁ 
KADR  pod numerem 882 597 642.

Prosimy z zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Administratora - Kórnickie 
Przedsiębiorstwo Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o. 
o. z siedzibą w Czołowie - moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy w celu realizacji procesu 
rekrutacji oraz archiwizacji.”.
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DOFINANSOWANIA 
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny 
w  Poznaniu realizuje program pn. „Ak-
tywny samorząd” w ramach wsparcia dla 
osób z Niepełnosprawnościami w ramach 
likwidacji barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową. Wnioski można skła-
dać w terminie od 14 maja do 30 sierpnia 
br. Osoby z niepełnosprawnościami mogą 
ubiegać się o:
1) pomoc w zakupie i montażu oprzyrządo-
wania do posiadanego samochodu (Obszar 
A – likwidacja bariery transportowej - zada-
nie 1). Maksymalna kwota dofinansowania 
– 8.000 zł. Udział własny wnioskodawcy jest 
wymagany w tym zadaniu w wysokości co 
najmniej 15 % ceny brutto zakupu/usługi. 
O dofinansowanie mogą ubiegać mogą się 
osoby z dysfunkcją narządu ruchu w znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności lub posiadająca orzeczenie 
o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) w wieku 
do 18 lat lub w wieku aktywności zawo-
dowej lub zatrudnione (dot. osób w wieku 
emerytalnym). W przypadku osób niepeł-
nosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, 
która nie jest przyczyną wydania orzeczenia 
dotyczącego niepełnosprawności, ale jest 
konsekwencją ujętych w orzeczeniu scho-
rzeń  mogą ubiegać się o dofinansowanie 
pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy 
do wniosku zaświadczenie lekarza specjali-
sty potwierdzające, iż następstwem scho-
rzeń, stanowiących podstawę orzeczenia 
jest dysfunkcja narządu ruchu.
2) pomoc w  uzyskaniu prawa jazdy ka-
tegorii B –(Obszar A – likwidacja bariery 
transportowej zadanie 2) -  maksymalna 
kwota dofinansowania 2.200 zł, w tym: dla 
kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł, dla 
pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy 
w  przypadku kursu poza miejscowością 
zamieszkania wnioskodawcy (koszty zwią-
zane z  zakwaterowaniem, wyżywieniem 
i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł. 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany 
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 25% 
ceny brutto zakupu usługi. O dofinansowa-
nie mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu w znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności w wieku 
aktywności zawodowej. Refundacja może 
dotyczyć kosztów poniesionych do 180 dni 
przed dniem złożenia wniosku.
3) pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania 
(Obszar B – likwidacja barier w dostępie do 
uczestniczenia w społeczeństwie informa-
cyjnym - zadanie 1), maksymalna kwota dofi-
nansowania: dla osoby niewidomej – 20.000 
zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 

zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narzą-
du wzroku – 8.000 zł, dla osoby z dysfunkcją 
obu kończyn górnych – 5.000 zł. Udział 
własny wnioskodawcy jest wymagany w tym 
zadaniu w wysokości co najmniej 10% ceny 
brutto zakupu/usługi. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się osoby z dysfunkcją obu 
kończyn górnych lub/i dysfunkcją wzroku 
stanowiącą powód wydania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 
r.ż.) w wieku do 18 lat lub w wieku aktyw-
ności zawodowej lub jest zatrudniona (dot. 
osób w wieku emerytalnym)
4) dofinansowanie szkoleń w  zakresie 
obsługi nabytego w  ramach programu 
sprzętu elektronicznego i oprogramowania 
(Obszar B – likwidacja barier w dostępie do 
uczestniczenia w społeczeństwie informa-
cyjnym - zadanie 2), maksymalna kwota do-
finansowania: dla osoby głuchoniewidomej 
– 4.000 zł, dla pozostałych adresatów ob-
szaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia 
kwoty dofinansowania w  indywidualnych 
przypadkach, maksymalnie o  100%, wy-
łącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji 
narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby 
godzin szkolenia. Udział własny wniosko-
dawcy nie jest wymagany.
5) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym (Obszar C – likwi-
dacja barier w poruszaniu się zadanie 2), 
maksymalna kwota dofinansowania: 3.000 
zł. Udział własny wnioskodawcy nie jest 
wymagany.
6) pomoc w  zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowoczesne rozwią-
zania techniczne (Obszar C – likwidacja ba-
rier w poruszaniu się zadanie 3), tj. protezy 
co najmniej na III lub IV poziomie jakości, 
maksymalna kwota dofinansowania: dla 
protezy na III poziomie jakości, przy am-
putacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedra-
mienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu 
w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie 
podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda 
(także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda 
i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 
zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofi-
nansowania w wyjątkowych przypadkach 
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia 
jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności 
do pracy wnioskodawcy), zostanie zareko-
mendowana przez eksperta PFRON. Udział 
własny wnioskodawcy jest wymagany w tym 
zadaniu w wysokości co najmniej 10% ceny 
brutto zakupu/usługi. Pomoc może być 
udzielona co trzy lata, licząc od początku 
roku następującego po roku, w  którym 
udzielono pomocy.
7) pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy kończyny, w któ-

rej zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne, co najmniej na III poziomie 
jakości (Obszar C – likwidacja barier w po-
ruszaniu się zadanie 4),  maksymalna kwota 
dofinansowania: w zakresie ręki – 2.700 zł, 
przedramienia – 6.000 zł, ramienia i wyłusz-
czeniu w stawie barkowym – 7.800 zł, na 
poziomie podudzia – 4.200 zł, na wysokości 
uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł, 
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 
7.500 zł, z możliwością zwiększenia kwoty 
dofinansowania w wyjątkowych przypad-
kach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwięk-
szenia jakości protezy do poziomu IV (dla 
zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie 
zarekomendowana przez eksperta PFRON. 
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany 
w tym zadaniu w wysokości co najmniej 10% 
ceny brutto zakupu/usługi. Pomoc może być 
udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.
8) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodo-
wej (obszar D) poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (należy przez to rozumieć 
dziecko będące pod opieką wnioskodawcy 
i przebywające w żłobku lub przedszkolu 
albo pod inną tego typu opieką - dziennego 
opiekuna, niani lub w ramach klubu dzie-
cięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 
wychowania przedszkolnego), maksymalna 
kwota dofinansowania: do 200 zł miesięcz-
nie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – 
tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) 
osobą zależną. Udział własny wnioskodawcy 
jest wymagany w tym zadaniu w wysokości 
co najmniej 15 % ceny brutto zakupu usługi. 
Refundacja kosztów poniesionych przed 
dniem zawarcia umowy może dotyczyć 
kosztów poniesiony do 180 dni przed dniem 
złożenia wniosku. O dofinansowanie mogą 
się ubiegać osoby, które posiadają znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, są aktywne zawodowo (zatrudnienie 
lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba 
bezrobotna, albo rejestracja w  urzędzie 
pracy jako osoba poszukująca pracy i nie 
pozostająca w zatrudnieniu) i pełnią rolę 
opiekuna prawnego dziecka.
Więcej informacji można uzyskać w naszej 
gminie w  biurze Gminnego Rzecznika 
Osób z Niepełnosprawnościami (we wtorki 
i w piątki od 11.45 do 15.45 w Ośrodku 
Zdrowia przy ul. Poznańskiej 34 a w Kórniku, 
w pok. 304, lub pod nr tel. 515 229 671). 
Wnioski można pobrać z biura rzecznika 
lub ze strony internetowej PCPR www.pcpr.
powiat.poznan.pl w zakładce Dział ds. osób 
niepełnosprawnych Aktywny samorząd. 
Wnioski z kompletem dokumentów należy 
składać w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
Opracowała:                   
 
                               źródło: www.pfron.org.pl

Aktualności 
dla osób z niepełnosprawnością,
ich rodzin i przyjaciół

◊   Anita Wachowiak
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◊   Anita Wachowiak

Żegnając się z Restauracją „Biała Dama” w Kórniku, zarazem żegnam się ze wszystkimi 
osobami, które miałam przyjemność poznać w czasie 19-stu lat mojej pracy w tym mieście. 
Dziękuję serdecznie wszystkim klientom restauracji, którzy bardzo często okazywali podziw 
i uznanie dla mojej pracy. Jednak uważam, że największe uznanie należą się pracownikom 
restauracji Biała Dama, którzy przez te wszystkie lata pracowali rzetelnie i uczciwie dla 
wspólnego dobra ku zadowoleniu naszych gości. Dziękuję również gorąco wszystkim in-
stytucjom, urzędom i osobom, z którymi współpracowałam przez wiele lat i dzięki, którym 
była to owocna współpraca przynosząca korzyści dla obu stron. Łza się w oku kręci żegnając 
się z mieszkańcami Kórnika, których będę zawsze miło wspominać. W przyszłości chętnie 
będę odwiedzać Kórnik, znajome instytucje, osoby i sklepy.

Podziękowania

◊ Anna Dłużewska

Plaża, kąpielisko to miejsce gdzie w sezonie 
letnim większość z nas spędza czas wolny. 
Przyjemny chłód, możliwość uprawiania 
licznych sportów, pływania albo zwyczajnej 
rekreacji - to wszystko sprawia, że baseny, 
kąpieliska morskie, rzeki i jeziora zapeł-
niają się ludźmi. Niestety, brak wyobraźni, 
alkohol i niefrasobliwość w wodzie mogą 
stać się powodem tragedii, nieszczęśliwych 
wypadków czy śmierci. Nadchodzący 
okres wakacyjny, sprzyjające warunki at-
mosferyczne do wypoczynku nad wodą, w 
cudownej scenerii, otaczającej nas przyrody 
pozwalają odpocząć fizycznie i psychicznie, 
gdy jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta 
z pozoru spokojna i płytka kryje w sobie 
wiele pułapek. Zanim cokolwiek zrobimy – 
pomyślmy! Większość utonięć i podtopień 
jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz 
lekceważenia obowiązujących przepisów, a 
przede wszystkim kąpieli w miejscach nie-
strzeżonych i niebezpiecznych. Optymalne 
do kąpieli i pływania są miejsca odpowied-
nio oznakowane i zabezpieczone – są to 
kąpieliska strzeżone przez służby ratow-
nicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, jak również patrole Policji i 
Straży Miejskiej. Na kąpielisku strzeżonym 
i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się 
początkującym pływakiem, należy pływać 
tylko w strefie kąpieliska ograniczonej czer-
wonymi bojami. Natomiast żółte boje wy-
znaczają strefę kąpieliska, z której korzystają 
wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli 
należy zwracać uwagę na innych kąpiących 
się, ponieważ ktoś może potrzebować po-
mocy. Jeśli zauważy się przypadek tonięcia 
lub wypadek nad wodą, natychmiast należy 
wezwać pomoc – powiadamiając Ratow-
nika WOPR lub funkcjonariusza Policji lub 
Straży Miejskiej. A oto kilka zasad jakich 
należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć 
niebezpieczeństwa: 1. Nie wolno wchodzić 
do wody po spożyciu alkoholu lub środ-
ków odurzających. Najczęściej toną osoby 
znajdujące się pod wpływem alkoholu lub 
pod wpływem takich środków; 2. Nie wolno 
wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na 

słońcu – może to grozić szokiem termicznym 
lub utratą przytomności; 3. Po wejściu do 
wody najpierw należy schłodzić okolicę 
serca, karku oraz twarz; 4. Do wody wcho-
dzimy tylko w miejscach oznakowanych, 
gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik; 5. 
Nie skaczmy do wody na „główkę”, tym 
bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. 
Taki skok może doprowadzić do urazów 
kręgosłupa i kalectwa; 6. Gdy przy kąpielisku 
strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub 
nie jest wywieszona żadna flaga - kąpiel 
jest zabroniona; 7. Rodzice powinni zawsze 
czuwać nad kąpiącym się dzieckiem; 8. Nie 
należy przepływać czy wypływać na otwarty 
akwen bez asekuracji; 9. Nie zaleca się kąpać 
zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać 
przynajmniej pół godziny 10. Do wody naj-
lepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej 
z drugą osobą; 11. Korzystając ze sprzętu 
wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, 
a przebywające na nim dzieci i osoby, które 
nie umieją pływać są we właściwy sposób 
zabezpieczone - mają na sobie specjalne ka-
mizelki; Jednocześnie informuję, że zgodnie 
z par. 4 pkt.2 uchwały Nr XVI/185/ 2016 Rady 
Powiatu w Poznaniu w sprawie zakazu uży-

wania jednostek pływających napędzanych 
silnikami spalinowymi na niektórych jezio-
rach powiatu poznańskiego – Dopuszcza się 
używanie jednostek pływających napędza-
nych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 
5kW, w okresach od pierwszego maja do 
końca grudnia każdego roku, w odległości 
nie mniejszej niż 80 m od brzegu jeziora 
lub kąpielisk, przy spełnieniu określonych 
warunków, na następujących jeziorach: 1) 
Jezioro Bnińskie gm. Kórnik – w godz. od 
14.00 do 20.00 w środy, czwartki, piątki, 
soboty i niedziele: 2) Jezioro Kórnickie gm. 
Kórnik - w godz. od 14.00 do 20.00 w piątki, 
soboty i niedziele , z wykluczeniem używa-
nia skuterów wodnych oraz szybkich łodzi 
motorowych – ślizgaczy: Nad wodą zawsze 
trzeba zachować ostrożność i zdrowy roz-
sądek!!! To nam zapewni bezpieczeństwo. 
Przestrzeganie tych kilku podstawowych 
zasad przyczyni się do zwiększenia naszego 
bezpieczeństwa, a tym samym na pewno 
po weekendowym wypoczynku i wakacjach 
wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni, ze wspa-
niałymi wspomnieniami.

Serdecznie dziękuję 
Organizatorom, 

wszystkim Wolontariuszom 
oraz Darczyńcom, 

którzy podczas „Wielkiego Grillowania” 
zaangażowali się w zbiórkę funduszy na 

leczenie i rehabilitację 
mojej córki Marysi.

Dziękuję za ogrom włożonej pracy, 
poświęcony czas i wsparcie.

L. Pietrzyńska

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

◊  Opr. Wydział Ochrony Środowiska
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W niedzielę 17 czerwca gościliśmy na rynku 
w Kórniku uczestników Pikniku Nekielskiego 
Klubu Miłośników Syren i Warszaw. Był to 
już piąty piknik zorganizowany przez Klub 
Miłośników Syren i  Warszaw z  siedzibą 
w podpoznańskiej Nekli, zrzeszający fanów  
polskiej motoryzacji zarówno z kraju, jak 
i zagranicy. 
Pikniki organizowane są przez klub z Nekli 
co dwa lata w  różnych regionach Polski 
na zmianę z europejskimi rajdami Syren 
i Warszaw. Podczas tych zlotów klubowicze 
kultywują oraz szerzą pamięć i  tradycję 
polskiej motoryzacji. W  piknikach mogą 
brać udział wszystkie marki samochodów, 
które posiadają minimum 25 lat. Takie też 
pojazdy mogli podziwiać mieszkańcy Kórni-
ka i turyści, którzy odwiedzili kórnicki rynek 
w czerwcową niedzielę. Wśród pojazdów 
prezentowanych na rynku były syreny, 
warszawy, polonezy oraz żuk. Przez kilka 
godzin można było oglądać te zabytkowe 
pojazdy i zadawać pytania ich właścicielem, 
a zainteresowanie było bardzo duże. Wśród 
zwiedzających byli i tacy, którym na widok 
syrenki, czy warszawy zakręciła się łezka 
w oku ze wzruszenia. Niektórzy dzielili się 
przeżyciami z czasów, kiedy sami byli wła-

ścicielami takich pojazdów. Byli również 
młodzi ludzie, którzy pierwszy raz w życiu 
widzieli syreny, czy warszawy. Dla nich była 
to okazja, żeby zajrzeć do środka, czy pod 
maskę takiego samochodu. 
Wśród właścicieli zabytkowych pojazdów, 
których gościliśmy na rynku 
w Kórniku został przeprowadzony konkurs 
na najpiękniejszy samochód V Pikniku 
Nekielskiego Klubu Miłośników Syren i War-

szaw. Zwycięzcą został właściciel ponad 
50-letniej syreny 103, który oprócz zwycię-
skiej syreny w swoim garażu ma jeszcze trzy 
inne pojazdy tej marki.
Zwycięzca otrzymał z  rąk wiceburmistrza 
Kórnika Antoniego Kalisza pamiątkową 
statuetkę „Białej Damy”.    

Syreny i Warszawy na rynku
Zlot miłośników zabytkowych samochodów na rynku w Kórniku

Zakończyliśmy pierwszy semestr Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Kórniku. Projekt 
okazał się strzałem w dziesiątkę i  jest po-
wodem naszej dumy i zadowolenia. Ponad 
120 Seniorów z naszej gminy, 30. czerwca 
br. odebrało dyplomy ukończenia naszego 
kórnickiego UTW. 
W dniu 18. czerwca pojechaliśmy licznie do 
Zbrudzewa na piątą Śremską Senioriadę. 
Przejazd został zasponsorowany przez 
Firmę Surówki Grześkowiak. Uczestnicy 
wyjazdu brali udział w następujących kon-
kurencjach: strzelanie z wiatrówki, rzut piłką 
lekarską, kręgle, bieg sprawnościowy przez 
przeszkody, rzut lotką, hokej na trawie, rzut 
ringo, odbijanie piłeczki pingpongowej. 
Współzawodnictwo z seniorami z okolicz-
nych miejscowości było świetną zabawą! Już 
niedługo sami zaprosimy naszych Seniorów 
na kórnicką Senioriadę!
W czerwcu odbyła się również wycieczka 
(zwiedzanie) po Poznaniu, z  najlepszym 
przewodnikiem - Panem Markiem Kacz-
markiem. Mimo deszczu i chłodu, dzielna 
16-osobowa grupa zwiedziła poznańskie 
dworce, okolice zamku oraz placu Adama 
Mickiewicza. Dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawostek oraz odświeżyliśmy swoją wiedzę 
historyczną.
Wybraliśmy się również (13. lipca) na wyjazd 
do Parku Dziejów, gdzie mięliśmy okazję 
wziąć udział w  największym widowisku 

plenerowym w Polsce - Orzeł Krzyż.  Była 
to spektakularna opowieść o losach Polski 
i Polaków od legend i  założenia Państwa 
Polskiego przez tryumfy husarii, Potop 
Szwedzki, aż po odzyskanie niepodległości 
i Solidarność.
Środowa Akademia Seniora, mimo tak wielu 
atrakcji, również nie próżnuje. W dniu 27. 
Czerwca oraz 11.lipca - odbyły się kolejne 
(finansowane z budżetu obywatelskiego) 
zajęcia z  krawiectwa, prowadzone przez 
naszą niezastąpioną Marzenę Kubiak. 
Wcześniej odbyły się również arcyciekawe 
zajęcia z Muzykoterapii (Lidia Jakubowska). 
17. lipca korzystając z pięknej pogody(?), 

zorganizowaliśmy piknik z  Szymborską 
w celu integracji Seniorów oraz degustacji 
i wymiany smakołyków (każdy zabrał ze 
sobą koszyczek słodkości). Przed nami 
(25.07) gimnastyka z seniorami, co by spalić 
te piknikowe przysmaki.
Zapraszamy na zajęcia co środę o 16.30 
(zazwyczaj) w OSP. 
Nie siedź w domu 
– dołącz do nas! Bądź aktywnym seniorem!

Wspaniała Siódemka nie zwalnia tempa

◊  Członkowie Stowarzyszenia 
Wspaniała Siódemka

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy 
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AFISZ
20.07 LETNIE KINO PLENEROWE Robako-
wo, plac przy świetlicy, godz. 21:30

22.07 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, 
Arboretum w Kórniku, „WIWAT! Orkiestra 
Vivat!”, godz. 18:00

24.07 BAJKOCZYTANIE Piaskowy Wilk, Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, godz. 16:15

25.07 AKADEMIA SENIORA –ĆWICZENIA, 
Strażnica OSP Kórnik, ul. 20 Października 
93, godz.16:30

25-26.07 TAJEMNICA CHIŃSKIEGO SMO-
KA Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 
11:00

29.07 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, 
Arboretum w Kórniku, kino w plenerze 
„Ponad śnieg” Kwartet JORGI, godz.20:00

31.07 BAJKOCZYTANIE Świnka Halinka, Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, godz. 16:15

1-2.08 AHOJ! PIRACI NA HORYZONCIE. Bi-
blioteka Publiczna w Kórniku, godz.11:00

04.08 LETNIE KINO PLENEROWE, Kamion-
ki, plac przy Orliku, godz. 21:30

5.08 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, Ar-
boretum w Kórniku, „Chopin Profanum”, 
godz.18:00

8-9.08 AFRYKAŃSKA PRZYGODA, Bibliote-
ka Publiczna w Kórniku, godz. 11:00

12.08 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, Ar-
boretum w Kórniku, „Piosenki zatrzymane 
w kadrze”, godz. 18:00

18.08 LETNIE KINO PLENEROWE, Szczyt-
niki/ Koninko, boisko w Szczytnikach, 
godz 20:30

19.08 DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE, 
Radzewo (więcej na ostatniej stronie)

19.08 FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA, 
Arboretum w Kórniku, „Sto lat! Polsko”, 
godz. 18:00

24.08 LETNIE KINO PLENEROWE, Błażeje-
wo, plac zabaw, godz. 20:30

31.08 LETNIE KINO PLENEROWE, Czmoń, 
plac przy remizie, godz. 20:30

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

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

◊  MH
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Wszystko ma swój czas:
Jest czas zabijania i czas leczenia,
Czas lamentu i czas tańca,
Czas burzenia i czas budowania,
Czas rozrzucania kamieni i czas ich 
zbierania,
Czas milczenia i czas mówienia.
                                      Księga Eklezjastesa 
3, 1-8

Ucho Igielne – miejsce pamięci,  
miejsce święte.
Artykuł, który pojawił się w  „Kórniczani-
nie”, autorstwa Stanisława Duszczaka, do-
tyczący odnalezienia kolejnych elementów 
kórnickiego, żydowskiego kirkutu (cmen-
tarza), przybliża czytelnikowi tragedię 
jaka spotkała Naród Dawidowy poprzez 
prześladowanie nazistów podczas II wojny 
światowej. Jednakże podkreśla kolejną ro-
dzącą się tragedię dzisiejszych czasów – ja-
kim jest brak należytej czci dla wszelkiego 
rodzaju pomników historii i martyrologii 
w tym przypadku żydowskiej. Społecznicy 
i działacze kórniccy niejednokrotnie spo-
tykali się i spotykają wręcz z nieludzkim, 
obrzydliwym traktowaniem nagrobków. 
Dawniej ktoś zauważył jedną z  najcen-
niejszych macew Kohena (żydowskiego 
kapłana), jako element podmurówki psiej 
budy (!), dziś ktoś inny dostrzega język 
hebrajski na kamiennych elementach 
zastosowanych jako krawężniki, czy utwar-
dzenie drogi.
Wczytując się w  krótki opis obecnych 
wydarzeń związanych ze znaleziskiem 
w/w autora, stwierdzam, iż nadszedł czas, 
by przypomnieć czytelnikom i mieszkań-
com Kórnika trochę historii tej dawnej i tej 
nowszej o tajemniczym miejscu pomiędzy 
Bankiem Spółdzielczym, a  kamienicą 
z numerem 30 przy placu Niepodległości. 

Trochę historii w pigułce.

Wiek XVIII – czas tańca
Początki historii żydowskiej w Kórniku się-
gają czasów rodu Górków ok. 1450 roku. 
Złote czasy dla mojżeszowych na ziemi 
kórnickiej rozpoczynają się wraz z  obję-
ciem władzy nad majątkiem kórnickim 
przez  Teofilę z  Działyńskich, Szołdrską, 
Potulicką, czyli „Białą Damę”. Żydzi mają 
całkiem dogodne warunki do rozwoju, 
dzięki wielu przywilejom ze strony ówcze-
snej właścicielki miasta. Kórnik pod jej ręką 
staje się nietypowym miasteczkiem, gdyż 
nie posiada getta – żydzi mieszkają swo-
bodnie między ludnością polską.  Dba ona 
o prawa i wolność żydów, a także sprawuje 
nad nimi bezstronną opiekę sądowniczą 
i zapewnia im wiele udogodnień. Staje się 
też fundatorką obiektu religijnego żydów 
– bóżnicy autorstwa Hilela Benjamina 
z  Łaska.  Stanęła ona w  roku 1768 przy 
dawnym placu Wjazdowym – za wschod-

nią pierzeją rynku.
Dojście do bóżnicy z  rynku wytyczało 
wąskie przejście między domostwami.  
Był to jeden z  najładniejszych i  bogato 
zdobionych obiektów sakralnych w Wiel-
kopolsce.(więcej na temat wyglądu, stylu 
i  wyposażenia bóżnicy można znaleźć 
w monografii kórnickiej pt: Z dziejów Kór-
nika i Bnina red. Fogel J. Wyd. Poznańskie 
Poznań w rozdziale pt: „Architektura i sztu-
ka autorstwa prof. Jacka Kowalskiego. 
Przystępnym językiem i z detalami autor 
szkicuje ten zabytek).

Rok 1939 – czas milczenia
Przed okupacją hitlerowską mieszkało 
w Kórniku 35 starozakonnych w dwunastu 
domostwach. W  żaden sposób nie odnosi-
li się oni do polityki, czy też nie angażowali 
się w sprawy obywatelskie naszego kraju. 
Dlatego też nie manifestowali zastanej sy-
tuacji pamiętnego dnia 10 września 1939 
roku, gdy Niemcy wkroczyli do miasta.
21 września w  związku ze zbliżającym 
się Dniem Pojednania – Jom Kippur – 
hebrajskim świętem pokutnym, jednym 
z  najważniejszych dla Izraelitów, Paul 
Jaroczyński - urzędnik z  zawodu, udał 
się do ówczesnego komendanta miasta, 
majora Ernesta Froscha, by uzyskać zgodę 
na przeprowadzenie uroczystości religij-
nej. Pozwolenie otrzymał bez problemu 
z  zapewnieniem, iż naród niemiecki nie 
walczy z religią. Rzeczywistość wyglądała 
zgoła inaczej. W  czasie modlitw wojsko 
otoczyło budynek sakralny, aresztowano 
wszystkich mężczyzn i  przewieziono do 
miejsca kaźni w  Forcie VII w  Poznaniu, 
gdzie już 28 września większość rozstrze-
lano. Natomiast kobietom nakazano 
niezwłoczne opuszczenie miasta, wyna-
jętymi furmankami do Kalisza. Jednak 
do kaliskiego getta nie wszystkie kobiety 
dotarły. Najprawdopodobniej zostały 

stracone w  podkaliskich lasach. Nikt do 
Kórnika nie wrócił. Nikt znikąd nie wró-
cił. Kórnicka gmina żydowska po pięciu 
wiekach przestała istnieć. Okupant dalej 
postępował zgodnie z  Endlösung der 
Judenfrage (z niem. ostatecznym rozwią-
zaniem kwestii żydowskiej) oraz właściwą 
sobie systematycznością. Rozebrał świą-
tynię, wartościowsze tablice kamienne 
z pobliskiego kirkutu wywiózł w nieznane, 
a powszednimi nagrobkami wyłożył rowy 
melioracyjne, utwardził drogi, chodniki, 
ścieżki, by nic się nie marnowało w świetle 
niemieckiej maksymy ordnung muss sein! 
W 1941 roku po cmentarzu żydowskim na 
Piaskach (na terenie dzisiejszego Zakładu 
Dendrologii PAN) nie pozostał żaden ślad.

Rok 1979  
– czas mówienia, czas zbierania.
W czterdziestą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej i tutejszego holocaustu kórniccy 
społecznicy zainteresowali się pozosta-
łością żydowskiego akcentu w  postaci 
zabytkowej arkady z trzema wieżyczkami, 
wkomponowanej między domy, zwieńcza-
jącej przejście do synagogi. Postanowiono 
ją odrestaurować, odsłaniając tym samym 
spod warstwy starego tynku tablicę in-
skrypcyjną upamiętniającą – jak wskazy-
wała data – budowę bóżnicy. W  języku 
hebrajskim i niemieckim (codzienny język 
Żydów wielkopolskich, pozostających pod 
silnym wpływem kulturalnym diaspory 
niemieckiej) ukazały się następujące sło-
wa: „To jest brama Odwiecznego, wchodzą 
tędy sprawiedliwi”. A nad tablicą odkryto 
wyrytą w tynku „koronę Dawida” - symbol 
Tory. Natomiast mieszkaniec Kórnika, 
mecenas Stanisław Michałowski – jeden 
z przywódców Polski Podziemnej, sądzony 
w procesie 16 w Moskwie – rzucił hasło, 
by nazwać ten wąski, ażurowy pasaż 
„Uchem Igielnym”, nawiązując tym samym 
do aforyzmu Jezusowego: „Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, 
niż bogaczowi wejść do Królestwa Boże-
go”. Nazwa także ma związek z wysnutą 
hipoteząprzez archeologów biblijnych 
(choć bez potwierdzenia) , iż Mistrz obja-
śniając swym Uczniom wielką wagę cnoty 
ubóstwa, użył paradoksu odnoszącego się 
do małego, wąskiego przejścia w murach 
obronnych starożytnej Jerozolimy, czegoś 
w rodzaju furty.
Dwa lata później, w  1981 roku podczas 
przebudowy ulicy Ogrodowej (dzisiejszej 
Reja), robotnicy zaczęli wyciągać spod 
warstwy ziemi dużą ilość fragmentów 
macew. Wydarzenie to pozwoliło mło-
demu stowarzyszeniu – Kórnickiemu 
Towarzystwu Kulturalnemu na wytyczenie 
celu, jakim jest ocalenie od zapomnienia 
podobnych, niemych świadectw historii, 
rozrzuconych po okolicy. Pomysłodawcą 
i  twórcą urządzenia lapidarium macew 
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w  synagogalnym pasażu był ówczesny 
prezes KTK Jerzy Fogel. Współtwórcami, 
czynnie przyczyniającymi się do tworze-
nia nowej historii byli członkowie KTK 
w osobach: Adamski D., Gorzelanny W., 
Grzegorowski A., Majewski J., Noskowiak 
J., Nowaczyk A., Pohl St., Robiński J. i inni. 
Nieocenioną pomocą służyli w tej inicja-
tywie dyrektorzy: Instytutu Dendrologii 
PAN pan Bugała W. oraz Zakładów Kór-
nickich pan Waligóra J., udostępniając 
pracowników i ciężki sprzęt do wydobycia 
i przetransportowania macew do miejsca 
pamięci. W sumie lapidarium pomieściło 
kilkanaście całych nagrobków i ponad sto 
fragmentów.
Wszystkie posiadają dwujęzyczne napisy, 
w  górnej części napis modlitewny po 
hebrajsku. W  dolnej części tablicy dane 
biograficzne w  języku niemieckim. Moc-
no zróżnicowane stylistycznie, bogatsze 
i  skromniejsze. Pokryte ornamentyką 
i  mnogą ilością motywów geometrycz-
nych. Emblemat figuralny występuje 
w kórnickim zbiorze tylko raz. Wyrzeźbio-
ne ręce ułożone w  charakterystycznym 
geście modlitewnym oznaczają, iż grób 
należał do Kohena – ich kapłana. 
Owe nagrobki pochodzą z przełomu XIX 
i  XX wieku. Niektóre nazwiska żydów 
przykuwają uwagę swoją oryginalnością 
np.: „Kurniker”. Żydzi z  terenów Europy 
mieli w  zwyczaju w  drodze asymilacji 
tworzyć swoje nazwiska od nazw miejsco-
wości (Warschauer, Poznański, Krakowski, 
Breslauer).
Zwyczaje i  tradycje związane z  pochów-
kiem, ogrom symboliki zawarty w   ży-
dowskich nekropoliach jest niezwykle 
ciekawym zagadnieniem wartym uwagi.

Lata 80-te i 90-te czas leczenia.
Reakcja społeczności lokalnej na po-
wstanie lapidarium (pierwszego tego 
typu obiektu w Wielkopolsce) była różna. 
Jedna część odbiorców rozumiała szacu-
nek i cześć oddaną obywatelom naszego 
miasta, czy podkreślenie okrucieństwa II 
wojny światowej. Jednak znaleźli się wśród 
kórniczan antysemici podkreślający swą 
nienawiść polaniem bramki lapidarium 
farbą, permanentnym zaśmiecaniem 
miejsca, czy też ciężkim pobiciem opieku-
na (bez poniesienia konsekwencji karnej). 
Jednak zaświeciło światełko nadziei, tole-
rancji w tym ciemnym tunelu. Świeczka na 
progu lapidarium i tabliczka głosząca: „ś.p. 
Hilda Jüttner, lat 14, nasza koleżanka z kla-
sy VI zamordowana przez hitlerowców 
w 1939 – Cześć jej pamięci!”. Także kolejne 
katolickie Święta Zmarłych akcentowane 
przy Uchu Igielnym światełkiem płonącym 
w zniczu zrozumienia.

Czasy obecne.
Akcent troski kórnickiego radnego pana 
Duszczaka, przejawiającej się w ochronie 
od zapomnienia i nadaniu godnego sza-
cunku pomnikom konfesji i historii daje 

jasny sygnał, iż założenie nieżyjącego 
już pomysłodawcy lapidarium nie poszły 
na marne. Natomiast wysiłki i  szeroko 
zakrojone działania pro–kulturalne i spo-
łecznikowskie Kórnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego pomogły ukształtować od-
powiedzialność za historyczny porządek 
i tolerancji dla obcych nacji w mieszkań-
cach naszej małej ojczyzny.
W  tym momencie wydaje się ważnym, 
by przytoczyć słowa założyciela, który 
jasno mówił, iż: (...)” wnętrze lapidarium 
udostępnia się tylko w wyjątkowych sytu-
acjach. Nie ma ono charakteru muzealne-
go, a już w szczególności nie pretenduje 
do miana atrakcji turystycznej. Jest za to 
skromnym, spokojnym, godnym schronie-
niem dla nielicznych żałobnych okruchów 
– świadków pewnego nieodłącznego frag-
mentu historii Dwumiasta”.

Lapidarium w XXI wieku.
Wdowa po zmarłym prof. Jerzym Foglu 
skierowała pismo do burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego, celem zadecydowania 
o  dalszym losie miejsca pamięci oraz 
ustalenia opiekuna. Podczas spotkania 
z włodarzami miasta ustalono:
1. Pełnoprawnymi opiekunami powoła-
no Irenę Fogel oraz syna Łukasza Fogla. 
Odpowiadają oni za porządek, posiadają 
klucze w celu ewentualnego udostępnia-
nia obiektu, bądź jego powiększania.
2. Prezes WODKOM, otrzymuje drugi 
komplet kluczy celem nadzoru nad kon-
serwacją podziemnej instalacji wodnej 
i porządkowej.
3. Wszystkie remonty obiektu, pokrywane 
są z kasy miejskiej.
Latem zeszłego roku, pani Marta Fogel 
w  charakterze społecznikowskim pod-
jęła się profesjonalnej renowacji tablicy 
umieszczonej na arkadzie bramy Ucha 
Igielnego.
Obecnie opiekunowie nawiązali współpra-
cę ze znalazcami kolejnych nagrobnych 
pamiątek żydowskich w  okolicach Kro-
molic. Jednocześnie są otwarci na wszelką 
współpracę z każdą osobą pochylającą się 
nad problemem tematu. W najbliższych 
tygodniach nadejdzie znów „czas zbiera-
nia porozrzucanych kamieni.”

◊  FeŁe
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Kto może przystąpić do programu 
prewencyjnego „Poznański rower 
– bezpieczny rower”?
 • do programu przystąpić może 
wyłącznie osoba pełnoletnia, 
mieszkająca na terenie Poznania 
i Powiatu Poznańskiego,
 • dopuszcza się oznakowanie 
roweru osobie nieletniej  pod 
warunkiem uczestniczenia w tej 
czynności jej rodziców, opiekuna 
prawnego lub innej pełnoletniej 
osoby, której tożsamość została 
stwierdzona na podstawie dowo-
du osobistego – w tym przypadku 
rower zostaje zarejestrowany 
na osobę pełnoletnią, natomiast 
nieletni zostaje wskazany jako 
użytkownik roweru.

 Zespół Profilaktyki Społecznej  
i Wykroczeń 
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W pierwszym dniu maja b. roku w Warsza-
wie, zmożony ciężką chorobą, przyjąwszy 
sakrament, zakończył życie Tadeusz Majew-
ski –wybitny specjalista i naukowiec, człowiek 
o niespożytej energii, urodzony 24.02.1931 
r. w Kórniku. Zmarły był bliskim krewnym 
starych rodów kórnickich – Majewskich, 
Lehmannów oraz Głowackich, i mieszkał 
u nas do 19-tego roku życia. Pomimo, że 
od dawna przebywał w Warszawie, przez 
cały czas był uczuciowo i rodzinnie bardzo 
związany z naszym miastem, będąc przy 
tym dobrze pamiętanym przez starsze po-
kolenie rodowitych Kórniczan. Ponieważ śp. 
pan Tadeusz, jako człowiek wysoce ceniony 
w swojej dziedzinie i pod wieloma względami 
ponadprzeciętny, a tym samym przynoszący 
chlubę Kórnikowi, zasłużył by zaprezentować 
jego sylwetkę na łamach naszego pisma.
Otóż ten zasłużony Kórniczanin jako doktor 
psychologii był wysokiej klasy specjalistą 
i uznanym autorytetem w dziedzinie rehabi-
litacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
w zwłaszcza w zakresie problematyki niewi-
domych i głuchoniewidomych. W przypadku 
tej ostatniej dysfunkcji, należał do zaledwie 
kilku jej znawców w Polsce. W trakcie swo-
jego bardzo aktywnego i pracowitego życia 
zajmował się pracą naukową, badawczą i dy-
daktyczną dotyczącą powyższych zagadnień, 
jak również praktyczną organizacją systemu 
rehabilitacji zawodowej w kraju i zagranicą.

Oto przebieg jego kariery w skrócie:
Jako absolwent psychologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego pan Tadeusz roz-
poczyna swoją zawodową drogę w słynnym 
i zasłużonym Zakładzie dla Niewidomych 
w  Laskach k. Warszawy w  charakterze 
psychologa i  wychowawcy. Następnie 
zostaje pracownikiem Zakładu Rehabili-
tacji Podstawowej i Społecznej Polskiego 
Związku Niewidomych. Na podstawie pracy 
„Rehabilitacja psychiczna ociemniałych” 

uzyskuje w 1969 roku stopień doktora Nauk 
Humanistycznych ze specjalnością w psy-
chologii defektologicznej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W  latach 1963-81 pracuje 
w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Departamencie Rehabilitacji, gdzie w 1977 
r. zostaje naczelnikiem Wydziału Rehabilitacji 
Zawodowej. Od 1976 r. jest już wykładowcą 
m.in. Centrum Kształcenia Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 
w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersy-
tetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
a  także Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie. Uczestniczy w wielu konferen-
cjach naukowych krajowych i zagranicznych 
(m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Szwajcarii, Austrii, Norwegi, Iranie, Finlan-
dii, Szwecji, Nowej Zelandii itd), na których 
zawsze wygłasza referaty. Często w  ich 
trakcie pełni rolę tłumacza dla specjalistów 
z Polski. Po każdym wyjeździe zamieszcza 
w branżowych periodykach obszerne relacje, 
które wzbogacają krajową wiedzę dotyczącą 
niepełnosprawności o naukowe zdobycze 
na Zachodzie, przez co wydatnie przyczynia 
się do przyspieszenia rozwoju systemu 
rehabilitacji w Polsce. Wreszcie w wyniku 
posiadanych kompetencji i bardzo dobrej 
znajomości języka angielskiego, a  także 
szerokich kontaktów międzynarodowych, 
zostaje ekspertem Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy ONZ, by z ramienia tej agendy or-
ganizować poradnictwo zawodowe w Iranie, 
gdzie pisze w jęz. angielskim specjalistyczne 
poradniki (tłumaczone na język miejscowy) 
przeznaczone dla tamtejszych pracowników 
rehabilitacji zawodowej. Niedługo potem – 
w latach 1981-87, z ramienia MOP zostaje 
doradcą rządu w Kenii, gdzie działa bardzo 
ofensywnie organizując system rehabilitacji 
zawodowej od podstaw i szkoląc tamtejszy 
raczkujący personel. W Nairobi organizuje 
również Afrykański Instytut Rehabilitacji, 
którego zadaniem jest kształcenie rehabi-
litantów z większości krajów afrykańskich. 
Niestety długie pobyty zagranicą uniemoż-
liwiają mu przeprowadzenie przewodu 
habilitacyjnego, który otworzyłby mu drogę 
do profesury. W ciągu całej swojej kariery 
zawodowej w  kraju, pełni wiele funkcji. 
Jest m.in. członkiem Rady Naukowej przy 
Polskim Związku Niewidomych; założy-
cielem i  wieloletnim członkiem Zarządu 
Głównego Towarzystwa Pomocy Osobom 
Głuchoniewidomym, a  także członkiem 
i wieloletnim działaczem Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. 
Pełni też funkcję członka Społecznej Rady 
TWK i eksperta TWK do spraw rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych i głuchoniemych, 
oraz do spraw kontaktów zagranicznych. 
W 2004 r. zostaje odznaczony Medalem 
Twórcy Polskiej Rehabilitacji, przyznanym 
przez TWK. Doktor Majewski był autorem 33 

prac naukowych (w tym wydanej przez PWN 
książki o  fundamentalnym i akademickim 
znaczeniu, pt. „Psychologia Niewidomych 
i Niedowidzących”), a także autorem ponad 
400 artykułów naukowych poświęconych 
edukacji i  rehabilitacji osób niewidomych, 
niedowidzących, głuchoniewidomych oraz 
ogólnie osób niepełnosprawnych. Jako wy-
kładowca wykształcił całe zastępy magistrów 
– specjalistów od rehabilitacji.
Jak twierdzi rodzina, osiągnięcia pana Ta-
deusza były wynikiem jego szczególnych 
zdolności, jak również cech charakteru 
i walorów moralnych. Jak zauważył jego śp. 
ojciec – Marian Majewski, Tadeusz już od 
wczesnego dzieciństwa przejawiał bardzo 
ważne predyspozycje wyjściowe: silną wolę, 
pracowitość, aktywność, obowiązkowość, 
systematyczność i samodyscyplinę. Jak twier-
dzą świadkowie jego życia, cechowały go 
również: znaczna wydolność psychofizyczna, 
odporność psychiczna, operatywność, zarad-
ność, punktualność, stanowczość; bardzo 
uregulowane i poukładane życie. Wszystkie 
te, prawdopodobnie w większości wrodzone 
cechy, stanowiły mocną podbudowę dla Jego 
zdolności umysłowych, obejmujących znacz-
ną sprawność intelektualną i dobrą pamięć. 
Cechy te wraz z posiadanym przez Niego 
poc++zuciem rzeczywistości, umiejętnością 
dokonywania trafnych wyborów, znajdo-
wania prostych rozwiązań, pragmatycznym 
podejściem do rzeczywistości, skutecznością, 
a przede wszystkim z umiejętnościami or-
ganizacyjnymi, które były Jego szczególnie 
mocną stroną, stanowiły dlań podstawę 
zawodowego sukcesu. W tym miejscu na-
leży podkreślić, że w sferze umiejętności 
organizacyjnych, Zmarły był bardzo dobrym 
uczniem „poznańskiej szkoły wychowania”. 
Cechowały go umiejętności dokładnego 
planowania, prawidłowej oceny podejmowa-
nych zadań, niezawodność, konsekwencja, 
roztropność i ostrożność w postępowaniu 
itd. Posiadał on również szczególnie cenną 
zdolność przekuwania projektów w czyn 
i stosowania na co dzień jakże trudnej dla 
wielu zasady: „jeśli masz coś zrobić – nie 
zwlekaj – zrób to od razu”. Zmarły odznaczał 
się też wysokimi walorami etycznymi. Nale-
żał do ludzi bardzo uczciwych, rzetelnych, 
sumiennych i słownych.
 Jak zauważa zięć zmarłego, jeśli dokładnie 
przyjrzymy się wymienionym tu zaletom 
pana doktora, możemy stwierdzić, że wiele 
z nich stanowi cechy typowe dla etosu tzw. 
„mieszczaństwa”, czyli mówiąc inaczej – ”kla-
sy średniej”. Może więc nie jest przypadkiem, 
że zmarły posiadał te wszystkie cnoty, wszak 
pochodził właśnie z klasycznej, utalentowa-
nej rodziny mieszczańskiej, osiadłej w XIX 
wieku w Kórniku. Zapewne podobne zalety 
posiadał już jego znakomity dziadek Antoni, 
założyciel kórnickiej „dynastii” rodu Majew-
skich, który został zauważony i doceniony 
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przez samego właściciela dóbr kórnickich 
– Władysława hrabiego Zamoyskiego – wy-
bitną postać w historii Polski. Ten mądry 
i wysoce uświadomiony magnat, rozumiejąc 
potrzebę wspierania polskiej przedsię-
biorczości, był jej prawdziwym akuszerem, 
prowadząc świadomy nabór zdolnych i wy-
kwalifikowanych rzemieślników oraz kupców 
polskiego pochodzenia do swojej posiadło-
ści, z zamiarem wyrównania im szans wobec 
konkurencyjnych nacji. Musiał znakomity 
dziadek Antoni posiadać jakieś szczególne 
walory, skoro po przypadkowym i krótkim 
spotkaniu mającym miejsce ok. 1880 roku, 
wzbudził zaufanie Kórnickiego Protektora na 
tyle, że ten bez dłuższego namysłu, zatrud-
nił go na stanowisku zarządcy dużej firmy 
handlowej prowadzącej sprzedaż maszyn 
i sprzętów rolniczych, a następnie wspomógł 
go pożyczką na budowę domu w centrum 
miasta. W tymże domu, rzutki i pracowity An-
toni rozwinął własny warsztat produkujący 
wyroby metalowe na potrzeby gospodarstw 
domowych w okolicy. Zakład ten później 
rozwinął na większą skalę, z pomocą swojego 
równie przedsiębiorczego i solidnego syna 
– Mariana Majewskiego – ojca Tadeusza. 
W tym środowisku ludzi pracowitych i zor-
ganizowanych wyrastał przyszły psycholog. 
Jego wczesne dzieciństwo upływało w wa-
runkach dostatku, w bezpiecznej i przyjaznej 
atmosferze rodzinnej, w otoczeniu kocha-
nego rodzeństwa… lecz przyszła wojna. 
Wówczas dziesięcioletni Tadzio, by chronić 
się przed wywózką do Rzeszy, musiał pod-
jąć zatrudnienie w prywatnym warsztacie 
stolarskim należącym do Niemców. Miast 
beztrosko przeżywać dzieciństwo i odbierać 
właściwą edukację, mały Tadeusz przez kilka 
lat musiał wykonywać półniewolniczą pracę 
trwającą dziesięć godzin dziennie, będącą 
ponad siły dziecka, a przy tym, jako najstar-
szy syn, musiał jeszcze pomagać własnej 
rodzinie. On jednak z właściwą sobie odpor-
nością i pracowitością sprostał tym ciężkim 
zadaniom, które wydawały się przekraczać 
możliwości małego chłopca. Jak wspominają 
członkowie rodziny p. Tadeusza z tej ciężkiej 
sytuacji wyniósł On, oprócz umiejętności 
w zawodzie stolarza, również dobrą szkołę 
hartu fizycznego i psychicznego, przydatną 
w całym późniejszym życiu. Gdy cała rodzina 
Majewskich szczęśliwie przetrwała wojenną 
zawieruchę, młody Tadeusz ze swoimi pre-
dyspozycjami zapewne stałby się godnym 
kandydatem na następcę dziadka i ojca w roli 
przedsiębiorcy. Jednak zmiany ustrojowe 
oraz niszczenie przez nową władzę pry-
watnej inicjatywy, zniweczyły tę możliwość. 
Tadeusz musiał szybko nadrobić wojenny 
czas uzupełniając podstawowe i  średnie 
wykształcenie. Niebagatelną rolę w życiu 
młodego człowieka odegrał ksiądz Edmund 
Majkowski – ówczesny proboszcz kórnickiej 
parafii. Zmotywował on kilku ministrantów, 
w  tym ich prezesa Tadeusza do dalszej 
nauki, jednocześnie chroniąc ich przed 
indoktrynacją ideologiczną, jaką na szeroką 
skalę prowadziły władze komunistyczne. 

Dzięki jego wstawiennictwu pan Tadeusz 
rozpoczął studia w seminarium duchow-
nym w Gnieźnie, i co ciekawe, nawiązał tam 
przyjaźń z  Józefem Glempem – przyszłym 
Prymasem Polski, z którym później będzie 
utrzymywał bliski i osobisty kontakt. Jednak 
po pierwszym roku studiów, Tadeusz, w zgo-
dzie z własnym sumieniem, stwierdził, że nie 
ma powołania, i że nie jest predestynowany 
do roli księdza. Przeniósł się więc na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, gdzie rozpoczął studia 
w zakresie psychologii. Niebagatelny wpływ 
na wybór tego kierunku nauki przez pana 
Tadeusza, mieli ciocia i wujek – rodzeństwo 
mamy z  rodziny Głowackich. Oboje byli 
prawie niewidomi od urodzenia, a mimo 
to otoczeni opieką rodziny funkcjonowali 
całkiem normalnie. Uzdolniony artystycznie 
wujek był nawet profesjonalnym, koncer-
tującym muzykiem. Zainspirowany losem 
doświadczonych przez los członków rodziny, 
świeżo upieczony student KUL-u zajął się 
z powodzeniem problematyką psychologii 
ludzi ociemniałych, zaś dalsza jego kariera 
zawodowa potoczyła się już drogą opisaną 
na wstępie.   
Pan Tadeusz z poświęceniem przepracował 
50 lat w służbie rehabilitacji, czerpiąc z tej 
pracy wiele zadowolenia. Nie przeszkadzało 
mu to spełniać się również w życiu prywat-
nym. Przede wszystkim miał bardzo udane 
życie rodzinne, tworząc szczęśliwy związek 
małżeński z Wielkopolanką Czesławą z d. 
Ratajczak, będącą doktorem medycyny. Para 
ta stanowiła bardzo zgodne i synergetyczne 
małżeństwo. Małżonkowie pasowali do sie-
bie charakterem i temperamentem. Oboje 
należeli do ludzi energicznych, zorganizo-
wanych i pracowitych, którzy dają z siebie 
więcej niż otrzymują. Oboje byli pogodnego 
usposobienia, optymistycznie i pozytywnie 
nastawionymi do życia towarzyskimi eks-
trawertykami z poczuciem humoru, które to 
cechy niewątpliwie pomagały im efektywnie 
funkcjonować. Małżonkowie posiadali córkę 
– osobę o bardzo łagodnym i opiekuńczym  
charakterze, która przejęła po rodzicach 
wiele zdolności i zalet i która sprawiała im 
wielką satysfakcję. Ukochana Hania była 
dla nich wielką podporą w okresie starości. 
Rodzina p.p. Majewskich mogła stanowić 
wzorzec zgodnego współżycia. Dając moc-
ne oparcie i poczucie bezpieczeństwa jej 
członkom, stanowiła niezbędny fundament 
ich udanego życia i większości osiągnięć. 
Życie p.p. Majewskich nie przebiegało mo-
notonnie. Dzięki ich inicjatywie towarzyskiej, 
oraz ochocie do spędzania czasu w miłym 
i kulturalnym towarzystwie, nie mogli oni 
narzekać na nudę. Ich życie charakteryzowa-
ła istotna równowaga pomiędzy wytężoną 
pracą, a umiejętnością korzystania z uroków 
kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
Ponieważ pan Tadeusz potrafił mądrze – po 
poznańsku – gospodarować zarobionymi 
zagranicą środkami finansowymi (nie trwo-
niąc ich na zbędny luksus, którego nie cenił), 
mógł skutecznie zadbać, nie tylko o dostatnie 
i godne warunki życia dla najbliższych, ale 

i spożytkować je na realizację rodzinnych 
zamiłowań i namiętności, bowiem obok zain-
teresowań zawodowych, posiadali oni  kilka 
ekscytujących pasji poznawczych, w których 
bardzo spełniali się. Do nich m.in. należały 
turystyka i etnografia. Odbywszy z córką 
dziesiątki podróży, nawet do najdalszych 
krajów na wszystkich kontynentach, potrafili 
zrealizować z wielką konsekwencją roman-
tyczne marzenia młodości. Swoimi osiągnię-
ciami na polu turystyki bardzo zaimponowali 
otoczeniu. Z tych licznych podróży, zwłaszcza 
z  pobytu w  Kenii, miała nawet powstać 
książka opisująca osobiste wrażenia. – Jaka 
szkoda, że tego zamiaru pan Tadeusz nie 
zdążył zrealizować. Inną pasją małżonków, 
a zwłaszcza pana Tadeusza była muzyka, 
a w jej ramach szczególnie opera i operet-
ka. Ta namiętność miała w jego przypadku 
charakter legendarny. Wychowany w mu-
zykalnej rodzinie, już jako dziecko połknął 
muzycznego bakcyla, stając się w dorosłym 
życiu wręcz fanem opery i operetki. Przy oka-
zji niemal każdej podróży zagranicznej nie 
omieszkał skorzystać z lokalnego repertuaru 
operowego, bądź operetkowego. W dzie-
dzinie muzyki operowej osiągnął wysoki 
poziom kompetencji. Biegłość ta sprawiła, 
że swego czasu mógł on wraz z żoną zostać 
laureatem głównej nagrody w tej dziedzinie 
w prestiżowym i zarazem bardzo trudnym 
konkursie pt. „Wielka Gra”. W  jego domu 
miały miejsce regularne seanse muzyczne 
dla rodziny i znajomych z repertuaru jego 
prywatnej, bardzo obszernej fonoteki. 
Zwłaszcza w ostatnim czasie muzyka działała 
na pana Tadeusza terapeutycznie i sprawiała 
mu największą przyjemność, niemal do 
ostatnich dni.
Niemal do ostatnich dni zmarły podtrzymy-
wał też intensywne kontakty z jego ukochaną 
i zacną rodziną w Kórniku – Lehmannów 
i Majewskich – z którą przez całe dorosłe 
życie, spędzone głównie w Warszawie, łączyły 
go bardzo silne więzi. Przez cały ten czas, 
silne więzi łączyły Go też z jego rodzinnym, 
pełnym pamiątek z dzieciństwa miastem, 
które darzył wielkim sentymentem, i które 
często wspominał z wielkim rozczuleniem. 
Stale też nasłuchiwał nadchodzących stam-
tąd wieści, tyczących się samej miejscowości, 
jak i znanych mu z dawnych czasów miesz-
kańców. – Mieszkańców z  Jego pokolenia, 
których niestety już tak niewielu pozostało 
w tym uroczym i  jakże ważnym dla Niego 
miejscu. Niestety, znów  musimy pożegnać 
jednego z nich. 

     Publikacja opracowana w oparciu o ob-
szerny tekst nadesłany w dn. 12.07.2018, 
przez

 Janusza Szostakowskiego  
– zięcia Tadeusza Majewskiego. 
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12 sierpnia odbędzie się 4 edycja zmagań 
triathlonowych w naszym mieście. Po trzech 
edycjach które odbyły się na rynku władze 
miasta wraz z organizatorami postanowili 
sprawdzić jak wyglądać może triathlon 
rozgrywany na Błoniach. 
Dzięki tej zmianie zawody będą na pewno 
dużo bezpieczniejsze oraz przysporzą mniej 
problemów mieszkańcom centrum miasta.
Jak na tą zmianę zareagują zawodnicy, kibice 
oraz mieszkańcy dowiemy się już w drugą 
niedzielę sierpnia.
Mamy nadzieję, że Błonia dzięki swojej  
infrastrukturze pozwolą na świetne roze-
granie zawodów, a nowe trasy: rowerowa 
w kierunku Mosiny i na obwodnicy oraz 
biegowa na terenie parku zwierzynieckiego 
spodobają się zawodnikom i ich kibicom.
Na listach startowych jest już ponad 600 
osób, będzie to więc jedna z największych 
imprez triathlonowych w Wielkopolsce.
Zawody sporym zainteresowaniem cieszą 
się również wśród mieszkańców naszej gmi-
ny, których bardzo wielu zapisało się na dwa 
dystanse: 1/4 IM (0,95 m pływania, 45 km 
jazdy na rowerze, 10,5 km biegu) oraz 1/10 
IM (dystans specjalnie przygotowany dla 
osób które chcą rozpocząć swoją przygodę 
z triathlonem - 0,38 m pływania, 18 km jazdy 
na rowerze, 4,2 km biegu) oraz sztafety.
Nadal można zapisać się na zawody na 
stronie internetowej zawodów greatman.
pl, a organizatorzy przygotowali specjalne 
rabaty dla mieszkańców naszej gminy.
W tym roku odbędą się również zawody dla 
najmłodszych.  O godzinie 12:00 będą się 
ścigać dzieci w wieku 0-15 biegnąc i jadąc 
na rowerze.

Przypominamy również o utrudnieniach 
w ruchy podczas niedzielnych zawodów. 
Przez całą niedziele zamknięta będzie droga 
od skrzyżowania ul. Poznańskiej i Woźniaka 
do granic Mieczewa, a także część obwod-
nicy od ronda do ul. Konarskiej.
Nam pozostaje zaprosić Was, mieszkańców 
gminy, do startu w zawodach oraz kibico-
wania ludziom z żelaza, bo tak zwykło się 
nazywać triathlonistów.
Szczegółowe informacja o utrudnieniach 
w ruchu: od godziny 9:15 do godziny 17:00 
zostaną całkowicie wyłączone z ruchu ulice: 

- ul. Woźniaka od skrzyżowania z ul. Poznań-
ską (skrzyżowanie będzie przejezdne) do 
granic Mieczewa,
- obwodnica Kórnika od ronda do ul. Konar-
skiej (ul. Konarska będzie przejezdna)
Objazd do Mosiny zostanie poprowadzony 
przez: Bnin, Konarskie, Radzewice, Świątniki
Objazd do Śremu zostanie poprowadzony 
przez: Bnin.
Dojazd i wyjazd z Czołowa możliwy będzie 
przez Konarskie i dalej objazdami.

Kórnik Triathlon 2018 już za niespełna miesiąc

◊  Paweł Kotas

30 czerwca na brzegach kórnickiego jeziora po raz kolejny kór-
nickie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego uczciło zawoda-
mi wędkarskimi rocznicę urodzin Noblistki z Kórnika Wisławy 
Szymborskiej. Szymborska wielokrotnie ze swoim partnerem 
Kornelem Filipowiczem przyjeżdżali do Wielkopolski na waka-
cje, podczas których często wędkowali. Zawody wędkarskie są 
nawiązaniem do związków pani Wisławy z naszym regionem 
i dobrym przypomnieniem o miejscu urodzenia Noblistki. 
Głównymi nagrodami dla najlepszych wędkarzy były m.in. 
statuetki kotów (na cześć kota z wiersza „Kot w pustym miesz-
kaniu”) ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, 
zarząd Koła i prezesa Koła Mirosława Grewlinga.
Poniżej publikujemy wyniki zawodów: 
Kategoria kobiety - Nowakowska Helena. 
Kategoria juniorzy 1. Bukczyński Maciej, 2. Stypczyński Szy-
mon, 3. Jasińska Zuzanna. 
Kategoria seniorzy: 1. Smoliński Jacek, 2. Kuźma Marcin, 3. 
Grewling Mirosław, 4. Nowaczyk Andrzej. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom przygotowania 
profesjonalnych zawodów. 

Zawody wędkarskie z kotem w tle

◊  Robert Jankowski
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Zawodnicy Kotwicy 2 czerwca zakończyli bar-
dzo udany sezon 2017/2018. Zajęli 4 miejsce 
w grupie północnej IV ligi. Zespół zdobył 56 
punktów wygrywając 9 meczy z rzędu, a tylko 
z Wartą Międzychód przegraliśmy 1:2, po 
błędzie trójki sędziowskiej. Były to jedyne 
zawody, w których poziom sędziowania nie 
był adekwatny do poziomu obu zespołów. 
Zespół trenera Tomasza Nawrota stanowił 
monolit i miał duży potencjał. Trener miał 
do dyspozycji 23 zawodników, co stawiało 
go w komfortowej sytuacji, bo zawodnicy 
musieli rywalizować, aby dostać się do me-
czowej osiemnastki. 
Drużyna Kotwicy miała w  tym sezonie 
w kadrze 9 zawodników młodzieżowców, 
ale również doświadczonych zawodników, 
grających w niedalekiej przeszłości w ze-
społach trzecioligowych. Bramki dla Kotwicy 
zdobywało aż 15 zawodników, co świadczy 
o dużych możliwościach drużyny. 
Najwięcej bramek zdobył Błażej Wieśko – 10, 
Michał Stańczyk – 7 i Adam Rogowski oraz 
Patryk Bordych po 5, Dawid Kowalewski i Mi-
chał Nowak po 4. Po rundzie jesiennej zespół 
opuścił Aleksander Giczela, a przybyli Alek-
sander Nowaczek (bramkarz) oraz zawodnicy 
z pola Daniel Załęski, Maciej Kaczmarkiewicz 
i Maciej Skrzypczak. 
A  co wydarzyło się w  międzyczasie? Na 
początku maja stadion na Błoniach został 
poddany modernizacji, która potrwa do 
końca tego roku. Zawody w nowej jednej 
czwartej lidze Kotwica rozegra jako gospo-
darz w Szczodrzykowie (boisko musi spełniać 
wymogi licencyjne) albo rundę jesienną 
2018 będziemy grali na wyjazdach. Jak już 
wspomniałem powstała jedna czwarta liga, 
która obejmuje całą Wielkopolskę i w sezonie 
2018/2019 będzie składała się z 20 zespołów. 

Decyzja Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
miała na celu zlikwidowanie baraży między 
zwycięzcami grupy północnej i południowej 
w awansie do III ligi oraz podniesienie po-
ziomu rozgrywek. Dla klubów to duże obcią-
żenie finansowe – np. podróż Lubuszanina 
Trzcianka do Polonii Kępno to pawie 280 
km w jedną stronę. Kotwica jest w tej lepszej 
sytuacji, że geograficznie leży w środku Wiel-
kopolski, ale mimo wszystko koszty podróży 
wzrosną, bo wyjazdy do Kępna, Ostrowa, 
Opatówka, Koła to odległości od 130 do 170 
km w jedną stronę. Do rozpoczęcia rozgry-
wek jest jeszcze trochę czasu, zobaczymy co 
się jeszcze wydarzy. 
W rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu 
okręgu poznańskiego zawodnicy Kotwicy 
dotarli do półfinału, przegrywając decydujący 
mecz z Mieszkiem Gniezno 5:2 (który w finale 
przegrał z Polonią Środa 2:1). Piłkarze Miesz-
ka Gniezno wygrywając grupę północną wy-
grali dwukrotnie w barażu z Victorią Września 
i awansowali do III ligi. Serdecznie gratulu-
jemy zawodnikom, trenerom, działaczom 
Mieszka jednocześnie życząc powodzenia na 
tym szczeblu rozgrywek. Warto zaznaczyć, że 

nasze kluby łączą przyjacielskie więzy. 
Do nowego sezonu zawodnicy Kotwicy 
zaczną treningi 10 sierpnia. W planie jest 
rozegranie 5 meczy sparingowych. Naszymi 
przeciwnikami będą: 
14.07 GKS Dopiewo
18.07  Kania Gostyń 
19.07 Świt Skolwin Szczecin
21.07 TPS Winogrady
28.07 Victoria Września

Przed nami nowe wyzwania. Promocja Kór-
nika przez piłkarzy Kotwicy obejmuje Wiel-
kopolskę od północy po południe regionu. 
Pełni nadziei wierzymy, że władze Kórnika nie 
zapomną o klubie który ma już 92 lata. Tym 
bardziej, że mamy się czym pochwalić – na-
sze dziewczyny awansowały do I ligi, a poza 
tym w klubie trenuje około 250 zawodników 
i zawodniczek w różnych kategoriach wieko-
wych. Na koniec dziękujemy  nielicznej, ale 
wiernej grupie sympatyków, którzy podążają 
za zespołem na każdy mecz wyjazdowy. 

Udany sezon
Kotwicy

W  dniu 16 czerwca 2018 roku w  Nowej 
Rudzie (województwo dolnośląskie) odbyły 
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików w łucznictwie. Bardzo dobrze spisał 
się zespół chłopców UKS Jedynka Kórnik. 
Co prawda indywidualnie do miejsc me-
dalowych trochę zabrakło: 8 miejsce Jakub 
Sobiech, 9 Wojciech Radziejewski, 15 Dawid 
Krych, ale jako zespół chłopcy uplasowali 
się na wysokiej, drugiej pozycji. Wyrównali 
tym samym najlepsze osiągnięcie w historii 
startów naszej sekcji w  tych zawodach. 
Nieco gorzej spisały się dziewczęta Pau-
lina Buczyńska i Gabriela Kmiecik, które 
zajęły miejsca poza pierwszą dwudziestką. 
Pierwszą połowę sezonu zakończyliśmy II 
Łuczniczym Turniejem Eleganta, w którym 
inaczej niż zawsze – nie można było star-
tować w sportowym stroju. Zwycięzcami 

poszczególnych kategoriach zostali: Nadia 
Jańczak, Nikodem Nowicki, Zuzanna Ba-
necka, Paulina Bukczyńska i Jakub Sobiech. 
Okolicznościową statuetkę za najlepszy 

wynik na 15 i 10 metrów otrzymała Zuza, 
a takie samo wyróżnienie, ale w strzelaniu 
z 30 metrów wręczono Kubie.

Łucznicy ze srebrem
◊  KN

◊  Paweł Kotas

◊  Wiktor Stempowski 
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Turniej o Puchar Burmistrza Kórnika w Ta-
ekwondo Olimpijskim  na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez sportowych dla dzieci. 9 
czerwca 2018 roku w kórnickiej Oazie odbyła 
się jego dziesiąta edycja!  O tym, że turniej 
cieszy się popularnością niech świadczy 
fakt, że w konkurencjach sprawnościowych 
wystartowało 170 dzieci z 11 klubów.
W konkurencjach sprawnościowych dzieci 
zostały podzielone na kategorie wiekowe, 
a swoje umiejętności sprawdzały na torze 
przeszkód, w timo ap chagi, dollyo,  w „za-
wieszonej”.  Najmilszym momentem dla 
małych sportowców  jest zawsze dekoracja 
na podium, której dokonywali wiceburmistrz 
Antoni Kalisz i pani Magdalena Matelska –Bo-
gajczyk z Wydziału Promocji Urzędu Gminy. 
Organizatorzy turnieju zatroszczyli się jednak  
o każdego uczestnika turnieju wręczając 
wszystkim pamiątkowe medale i dyplomy 
za uczestnictwo i sportową postawę w czasie 
rywalizacji.
W klasyfikacji drużynowej Turnieju o Puchar 
Burmistrza pierwsze miejsce zajęli  gospoda-
rze (UKS TKD Kórnik),drugie przypadło UKS 
Fighters Mosina, trzecie zajął Muks Spartan 
Rokietnica.
Najmłodszymi zawodnikami z  UKS TKD  
Kórnik w czasie turnieju opiekował się tre-
ner Piotr Mikołajczak, który nie krył dumy 
z osiągnięć swoich podopiecznych z sekcji 
w Kórniku i Kamionkach.
W tym samym dniu rozegrane zostały zawo-

dy IV Wielkopolska Cup , w których zawodnicy 
taekwondo sprawdzili swoje umiejętności 
w walce sportowej. Do udziału w tej części 
sobotnich zmagań zgłosiło się 13 klubów. Dla 
wielu zgłoszonych zawodników był to debiut 
na macie, ponieważ w zawodach mogły wziąć 
udział dzieci od rocznika 2010 (kategoria 
miniors).  Klasyfikację drużynową w walce 
sportowej wygrał MUKS Białe Tygrysy z Jaro-
cina, drugie miejsce przypadło UKS Hwarang 
Września, trzecie zajął UKS 10 Bydgoszcz. 
W czasie trwania turnieju wyłoniono również 
najlepszych zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Najlepszym w ka-
tegorii miniors został Jonasz Drews z UKS 

10 Bydgoszcz, w kategorii  pupils – Mate-
usz Drews, najlepszą kadetką okazała się 
zawodniczka UKS TKD Środa Wielkopolska 
– Małgorzata Janeczko, a Jakub Wawrowski  
z UKS Hwarang Września otrzymał statuetkę 
najlepszego juniora.
UKS TKD Kórnik za wsparcie finansowe 
i pomoc w organizacji turniejów  pragnie 
gorąco podziękować Gminie Kórnik, Fundacji 
Zakłady Kórnickie, firmie „Bar-Trans” Bartosz 
Baranowski, Pizzerii Piccolo, pani Annie Ru-
belek. Na szczególne  słowa uznania zasłużyli 
wszyscy rodzice, bez zaangażowania których 
turnieje również nie mógłby się odbyć.  

O Puchar Burmistrza Kórnika i  Wielkopolska Cup

◊  UKS TKD

W  dniu 23 czerwca br. w  miejscowości 
Tarnowo Podgórne odbyły się kolejne „XIII 
Powiatowe zawody sprawnościowe drużyn 
ratownictwa ogólnego Obrony Cywilnej”.
Głównym organizatorem zawodów był 
Starosta Powiatowy p. Jan Grabkowski 
– Szef Obrony Cywilnej Powiatu Poznań-
skiego. Celem zawodów było pogłębienie 
praktycznych i  teoretycznych wiadomości 
i  czynności, niezbędnych do właściwego 
prowadzenia działań ratowniczych, a po-
nadto popularyzacja obrony cywilnej wśród 
społeczności lokalnej.

Konkurencje, jakie podlegały sprawdzeniu to: 
• Dowodzenie działaniami drużyny podczas 
akcji ratowniczej;
• Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach;
• Posługiwanie się sprzętem gaśniczym;
• Postępowanie w przypadku zagrożenia 
powodziowego;
• Pokonanie terenu w warunkach ograniczo-
nej widoczności;
• Odgruzowywanie terenu zniszczonego;
W zawodach udział wzięło 12 drużyn z te-
renu powiatu. Naszą Gminę reprezentował 
zespół w następującym składzie:

1. Gozdziak Artur;
2. Kudla Grzegorz;
3. Kudła Patryk;
4. Michałkiewicz Łukasz – dowódca drużyny;
5. Michałkiewicz Maciej;
6. Rumiński Łukasz;
7. Waszczuk Piotr – rezerwowy;
8. Henryk Iwaszczuk – kierownik drużyny;
Po zakończeniu zawodów zebrała się Ko-
misja sędziowska, która po podsumowaniu 
rezultatów ( punkty dodatnie i ujemne oraz 
czas ) ogłosiła wyniki zajętych miejsc przez 
następujące składy drużyn: 

V  miejsce gm. Mosina – 188 pkt
IV miejsce gm. Tarnowo Podgórne; – 190 pkt
III miejsce gm. Kleszczewo; – 192 pkt
II  miejsce gm. Kostrzyn; -194 pkt
I   miejsce  gm. Kórnik – 197 pkt

Przy tej okazji jeszcze raz gratuluję i składam 
podziękowania mojej drużynie OC za wspa-
niałą postawę i zaangażowanie.

Inspektor Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych

Zespół z Kónika najlepszy

   
 

 
 

◊  Marek Kaczmarek
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Szachowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
Podobnie jak w poprzednim roku, w ostat-
nim tygodniu roku szkolnego zorganizo-
wane zostały Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów w  Szachach. Po raz pierwszy 
Mistrzostwa zostały zorganizowane w Syp-
niewie -  na skraju naszego województwa. 
Po eliminacjach rejonowych w Kostrzynie 
- do finału Mistrzostw w tym roku awans 
wywalczyło dwóch zawodników MUKS 
Wieża Kórnicka.
Zagrali w nim Samuel Kątny w grupie chłop-
ców do lat 13 i Tymoteusz Kątny w grupie 
chłopców do lat 11. W finale we wszystkich 
grupach zawodnicy grali 9 rund po 90 min 
na zawodnika.
Jak co roku na finał przyjechało mnóstwo 
dobrych zawodników i od początku było 
wiadomo, że o każdy punkt będzie trzeba 
mocno walczyć.
W grupie chłopców do lat 11 wystartowało 
49 zawodników. Grający tam Tymoteusz 
już w 2 rundzie trafił na faworyta zawodów 
i późniejszego zwycięzcę i niestety po 3 go-
dzinnym pojedynku poniósł swoją pierwszą 
porażkę. Udało się jednak wygrać kolejnych 
kilka rund i po 7 rundach był tuż za podium.
Niestety ostatnie 2 rundy – zakończyły się 
porażką i ostatecznie Tymoteusz spadł na 
17 pozycję. 

Nieco mniej, bo 35 zawodników wystarto-
wało w grupie chłopców do lat 13 – grający 
w tej grupie Samuel, na czołówkę zawod-
ników trafił w 3 rundzie. Świetnie radząc 
sobie z najlepszymi graczami – Samuel po 4 
rundzie został liderem i utrzymał fotel lidera 
do 8 rundy. Niestety nie udało się wytrzymać 
do końca presji, jaka spoczywała na liderze 
i w ostatniej – 9 rundzie zanotował swoją 
jedyna porażkę.

Ostatecznie Samuel zajął 3 miejsce w Mi-
strzostwach Wielkopolski, zgarniając puchar 
oraz uzyskując awans na turniej międzywo-
jewódzki, w którym we wrześniu będzie wal-
czył o awans do Mistrzostw Polski Juniorów.
Zawodnikom gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w kolejnych startach.

Rewelacyjnie spisały się dziewczęta z UKS 
Radzevia Radzewo, które w dniach 16-17 
czerwca rywalizowały w Łochowie k. War-
szawy w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Dzieci w Unihokeju (roczniki 2006 i młodsi). 
Co prawda pierwszy mecz z UKS Dragons 
Płoskinia nie potoczył się po naszej myśli. 
Przegraliśmy 0:2. Kolejne mecze udo-
wodniły jednak, że w Radzeviankach jest 
moc i olbrzymi potencjał. Zwycięstwa 3:1 
nad Trzebinią oraz 8:0 z Gdynią pozwoliły 
nam zakończyć tę fazę turnieju na drugim 

miejscu w grupie. O awans do ćwierćfinału 
przyszło nam walczyć z drużyną z Chudka. 
Po trudnym początku uzyskaliśmy zdecydo-
waną przewagę i odnieśliśmy zwycięstwo 
5:0. Stawką kolejnego meczu miał być półfi-
nał i walka o medale. Rywalem UKS Jedynka 
Orzysz, weteran unihokejowych parkietów. 
Przeciwnik przekonany, że wygra po łatwym 
i przyjemnym meczu. Myli się. Niestety 
wygrywa, ale po twardym i bardzo wyrów-
nanym spotkaniu. Wynik 1:3 nie przynosi 
nam wstydu. Wręcz przeciwnie. Zyskujemy 

status drużyny, z którą trzeba się liczyć. Ra-
dzevianki sklasyfikowane na piątym miejscu 
w Polsce to: Zuzanna Banecka (kapitan, 9 
bramek + 3 asysty), Zofia Brylewska (4+1), 
Aleksandra Ogórkiewicz (4+2), Agata Błasz-
kowiak (0+2), Anna Ogórkiewicz (0+1), Lena 
Flieger (0+1), Monika Fiedorczyk, Gabriela 
Ukleja, Urszula Wiśniewska, Klaudia Rumiń-
ska oraz Aleksandra Wróbel (bramkarka).
K. Niemier
(foto: K. Brylewska)

Radzevia na Mistrzostwach Polski
◊  MUKS Wieża Kórnicka

◊  UKS TKD
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praca

 Mała firma z okolic Gądki Jaryszki 
przyjmie portiera. Dobre warunki 
pracy i płacy. Tel. 888-048-975
 Zatrudnię osoby do prac wykoń-

czeniowych – ocieplanie, szpachlo-
wanie, malowanie. Wysokie zarobki. 
Tel. 507-555-135
 Zatrudnię malarza – pracow-

nika robót wykończeniowych.  
Tel. 601-774-205
 Operator Produkcji (wykrawanie, 

gięcie, montaż) firma RENZ w Gąd-
kach (skrzynki pocztowe). 16PLN 
brutto/1h. Tel . 693-309-733
 Ekol Logistics w Koninku zatrud-

ni Magazyniera. Wyślij aplikację:  
rekrutacja.poland@ekol.com
 Salon Faktoria SPA zatrudni na 

stanowisko KOSMETYCZKA.  Poznań 
bud. Kinepolis. Tel. 513-991-193
 Pilnie zatrudnię murarzy z do-

świadczeniem i pomocników mu-
rarzy. Tel. 604-422-606 
 Zatrudnię pracownika gospo-

darczego (obsługa samojezdnej 
maszyny sprzątającej) na pełen etat 
w Dziećmierowie. Tel. 605-997-054
 Zatrudnię do sprzątania biurow-

ca w Dziećmierowie 4 h dziennie 
(pon- pt, między 16-22 do wyboru) .  
Tel. 605-997-05
 Zaopiekuję się ogrodem, cięcia 

opryski, koszenie i inne prace.  
Tel. 883-801-653

 Sprzedam 2 letnie dziecięce 
meble PINO kolekcja MARSYLIA.  
Tel. 515-607-207
 Sprzedam mieszkanie 2 poko-

jowe 52m², z działką, budynkiem 
gospodarczym w Pierzchnie.  
Cena do negocjacji. Tel. 504-891-644. 
 Sprzedam wózek dziecięcy VIP 3 w1  

niemieckiej  marki  HARTAN.  
Tel. 515-607-207

 Sprzedam rowerek biegowy 
PUKY i kosiarkę dziecięcą STIGA.  
Tel. 510-245-672
 Sprzedam suknię ślubną rozmiar 

38 kolor ecru z kryształkami typu 
SWAROVSKY. Tel. 515-607-207
 Sprzedam działkę budowlaną 

780m², Błażejewo. Tel. 609-677-656
 Sprzedam trampki Lacoste, roz-

miar 37 dla dziewczynki 6-8 lat, 
tanio oraz suknię ślubną rozmiar 36.  
Tel. 603-059-955
 Oddam za darmo meblościan-

kę z szafą. Transport własny.  
Tel. 503-533-349
 Sprzedam 5 okien skrzynio-

wych oszklonych. 2,10m/ 1,4 m.  
Tel. 782-513-000
 Sprzedam drzwi prawe i lewe 

(10szt) 80cm. Tel. 782-513-000
 Sprzedam nadproża okien 6szt, 

2,4m . Tel. 782-513-000
 Kupię zegar stojący lub wiszący. 

Tel. 603-434-448
 Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną w Kórniku, blisko cen-
trum, 700 m². Tel. 668-151-151
 Sprzedam działkę w ROD Moście-

nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 668-151-151
 Szukam mieszkania do kupna 

BON. Tel. 505-110-269
 Szukam niedrogiego domu Kórnik 

i okolica BON. Tel. 505-921-833
 Pilnie potrzebny dom na wy-

najem Kórnik i Okolica BON.  
Tel. 505-921-833
 Dom na sprzedaż DACHOWA 

(3-letni) BON. Tel. 505-921-833
 Dom na sprzedaż OSTROWITE 

BON. Tel. 505-921-833
 Dom na inwestycję LUBOŃ 

 sprzedam BON. Tel. 505-110-269
 Sprzedam pralkę, lodówkę. 

Tel.511-120-011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537-394-398

 Na sprzedaż działka budow-
lana w Skrzynkach, 135 000 zł.  
Tel. 501-645-055
 Na sprzedaż dom w Kamionkach. 

Tel. 501-645-055
 Na sprzedaż działki w okolicach 

Kórnika. Tel. 501-645-055
 Na sprzedaż dom nad jezio-

rem, blisko lasu, 399 000 zł.  
Tel. 517-120-127
 Kupię grunt w gminie Kórnik i 

okolicach. Tel. 517-120-127
 Kupię mieszkanie w Kórniku i 

okolicach. Tel. 690-313-107
 Kupię dom w Kórniku i okolicach. 

Tel. 690-313-107
 Kupię działkę budowlaną w Kór-

niku i okolicach. Tel. 690-313-107
 Sprzedam tanio wózek spacerowy, 

2 foteliki samochodowe, nosidełko 
dla niemowlaka. Tel. 608-022-344
 Wynajmę mieszkanie: Kórnik, 1 

piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazien-
ka, balkon. Tel. 884-830-744
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 604-989-218
 Sprzedam kryształową  karafkę, 

cena 50 zł. Tel.724-009-743
 Sprzedam w dobrym stanie dwie 

meblościanki, jasną wysoki połysk, 
oraz ciemny brąz, 300 i 200 zł oraz 
jasne biurko w bardzo dobrym 
stanie 120x60x78,-80zł.odbiór Bnin. 
Tel. 796-856-944
 Biuro rachunkowe zaprasza do 

współpracy . Doświadczenie 25 
letnie. Miła atmosfera. Ceny przy-
stępne. Tel 690-003-563.
 Meble na wymiar : kuchnie, zabu-

dowy, szafy, komody, garderoby. 
Tel. 723-882-617
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572-386-490
 Moskitiery, siatki przeciw owadom 

na okna Tel. 663-830-415

 Kupię stary motocykl WSK, WFM, 
KOMAR. Tel. 509-449-141
 Sprzedam dom jednorodzinny  

w Robakowie. Tel. 506-396-693
 Sprzedam przyczepkę samo-

chodową bez dokumentów.  
Tel. 607-443-351
 Sprzedam cegłę białą „żabinka” 

Tel. 607-443-351
 Sprzedam żeliwną tarcz do szat-

kowania kapusty wraz z dwoma 
kompletami noży. Tel. 607-443-351
 Sprzedam oś przyczepki samocho-

dowej. Tel. 607-443-351
 Sprzedam małą sztywną oś pod 

koła, 13 cali. Tel. 607-443-351
 Sprzedam dwie butle do wina,  

25 litrów w koszu plastikowym, cena 
za sztukę 25zł. Tel. 609-666-689
 Sprzedam dwie kolumny summit, 

firmy Eltax, 4-8 Ohm, cena za sztukę 
60zł. Tel. 609-666-689
 Wykonuję montaż, stolarkę drzwi  

i okien i inne roboty stolarskie.  
Tel. 690-020-056
 Kupię stare zdjęcia i pamiąt-

ki dotyczące Kórnika i Bnina.  
Tel. 606-723-385
 Sprzedam butle gazowe, 20 szt,  

2 kg, cena za 8 zł. Tel. 601-746-930
 Sprzedam tapczanik dziecię-

cy, IKEA kolor grafit, cena 110zł.  
Tel. 601-746-930
 Do wynajęcia  lokale w centrum 

Kórnika, tel. 695 113 046
INNE
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Uwaga - w dniu Dożynek uruchomiony zostanie dodatkowy kurs autobusu: 
Kórnik Plac Niepodległości (przystanek przy „Tęczy”) - wyjazd godz. 12:15, Bnin Rynek -12:18, Bnin SKR - 12:20, Konarskie - 12:27, Radzewo. 
Powrót z Radzewa do Kórnika około godz. 22:00.

DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE W RADZEWIE
GMINA KÓRNIK   

POWIAT POZNAŃSKI

19 SIERPNIA 2018

 

Kórnik

 PROGRAM:                                       

                      12.30 KOROWÓD DOŻYNKOWY

                  13.00 MSZA ŚW.

          14.15 POWITANIE - OFICJALNE OTWARCIE DOŻYNEK

   14.30 CZĘŚĆ OBRZĘDOWA W WYKONANIU

             ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI KÓRNICKIEJ

14.40 DZIELENIE CHLEBEM

15.00 WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ DLA ROLNIKÓW GMINY KÓRNIK

          ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

          NA WIENIEC DOŻYNKOWY

15.15 PRZEMÓWIENIA

15.45 WYSTĘP ORKIESTRY HARCERSKIEJ

16.10 WYSTĘP ZPiTZK WŁADYSIE

16.40 GWÓŹDŹ PROGRAMU

17.00 BLOK DISCO POLO

21.00 ZABAWA TANECZNA


