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W spraWie drogi  
gądki-szczodrzykoWo

W dniu 10 sierpnia wiceburmistrz Przemy-
sław Pacholski był gościem wicestarosty 
Tomasza Łubińskiego. Dyskutowano na 
temat zakresu przebudowy drogi powiato-
wej Gądki-Szczodrzykowo. Zdecydowano 
o podzieleniu realizacji na dwa etapy. Do 
dnia 15 września złożony zostanie wnio-
sek o dofinansowanie modernizacji drogi 
powiatowej na odcinku od ul. Inżynierskiej 
w  Dachowie do drogi wojewódzkiej 434 
w Szczodrzykowie.
W dniu 27 sierpnia wicestarosta oraz wi-
ceburmistrz spotkali się w Urzędzie Miasta 
i Gminy Kórnik z przedstawicielami firm 
i instytucji, od których pozyskano grunty 
pod poszerzenie drogi i usytuowanie me-
diów. Dyskutowano na temat propozycji 
zrzeczenia się odszkodowań. 

dożynki Wielkopolskie

W dniu 26 sierpnia na terenie poznańskiej 
Malty odbyły się wojewódzko-archidiece-
zjalne Dożynki Wielkopolskie. W  dożyn-
kach uczestniczył burmistrz Jerzy Lechne-
rowski oraz delegacja z Parafii Bnińskiej. 
Ozdobą dożynek była wystawa wieńców, 
spośród których wyróżniał się wieniec 
Dekanatu Kórnickiego.

Prosto  
z Ratusza

Podstawowej w  Sczodrzykowie od dnia 
1 września jest pani Marzena Dominiak. 
W  ostatnich miesiącach odbyły się jesz-
cze dwa inne konkursy na stanowiska 
dyrektorów. Zgodnie z ich wynikami pani 
Zofia Talarczyk i  pani Iwona Justkowiak 
nadal będą pełnić funkcje dyrektorek od-
powiednio: Szkoły Podstawowej w Bninie 
i Przedszkola w Bninie. 

rozmoWy z pkp

W  dniu 4 września wiceburmistrz Prze-
mysłąw Pacholski spotkał się z  Aliną 
Stachowiak z PKP. Dyskutowano na temat 
przejęcia terenu pod dworzec kolejowy 
w Gądkach.

79. rocznica Wybuchu 
ii Wojny śWiatoWej

W dniu 31 sierpnia mieszkańcy Kórnika, 
Bnina i okolic oraz delegacje: kombatan-
tów, samorządu, organizacji, instytucji, 
firm, szkół i  środowisk upamiętniły przy-
padającą 1 września rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. Pod tablicą pamięci  roz-
strzelanych mieszkańców przez niemiec-
kich okupantów złożono wiązanki kwiatów.

W dniu 1 września burmistrz Jerzy Lech-
nerowski wziął udział w  zorganizowanej 
przez Wojewodę Wielkopolskiego uroczy-
stości rocznicowej pod pomnikiem Armii 
Poznań.

inauguracja 
roku szkolnego 2018-2019

W dniu 3 września we wszystkich szkołach 
naszej gminy zainaugurowano nowy rok 
szkolny. Gośćmi uczniów i  nauczycieli 
na uroczystych akademiach z okazji roz-
poczęcia roku byli m. in. burmistrzowie 
i radni. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski podzię-
kował dotychczasowej dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 Ewie Szybiak-Lewan-
dowskiej za 5 lat bardzo dobrej pracy 
na rzecz szkoły i kórnickiej oświaty  oraz 
współpracy z samorządem gminy. Przywi-
tał także panią Elżbietę Wypijewską, której 
od dnia 1 września powierzył na okres 5 lat 
stanowisko dyrektora tej placówki.
Przypomnijmy, że dyrektorem Szkoły 

Mieszkańcy trzech nowych sołectw powsta-
łych z podziału sołectwa Kamionki wybrali 
swoich przedstawicieli. 
Sołtysem Kamionek Starych została dotych-
czasowa pani sołtys Kamionek Magdalena 
Kosakowska. Członkami Rady Sołeckiej 
Kamionek Starych zostali: Dominik Baran, 
Anna Jarczyńska, Eliza Krzeszkiewicz, Hele-
na Świderska, Jerzy Walczyk.
Sołtysem Kamionek Przy Lesie został pan 
Damian Zawieja. Wspomagać go będą 
członkowie Rady Sołeckiej: Iwona Kołata, 
Maria Muszyńska, Łukasz Stachowski, Alek-
sandra Szymańska, Liliana Wawrzyniak.
Sołtysem Kamionek Północ została pani 
Aneta Prętka-Kulka. Radę Sołecką dla tej 
części kamionek tworzą: Michał Adamiak, 
Iwona Klejny, Krawczak-Lebioda Paulina, 
Piotr Michałek, Krzysztof Wolski.

Nowi sołtysi
i rady sołeckie

◊  Opr. ŁG

◊  Opr. ŁG

Wieniec 
Dekanatu
Kórnickiego
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Podczas Festynu Ekologicznego, który odbę-
dzie się 22 września od godz. 10:00 do 15:00 
na kórnickim rynku (Plac Niepodległości) 
można będzie w zamian za baterie i mały 
sprzęt RTV/AGD otrzymać sadzonki roślin 
ogrodowych.

Zasady wymiany baterii i akumulatorków
od 0,5 kg do 1,0 kg - 1 sadzonka
od 1,1 kg do 1,5 kg - 2 sadzonki
powyżej 1,5 kg – 3 sadzonki *
* Limit sadzonek na osobę: 3.

Zasady wymiany małego sprzętu RTV/AGD  
(np. suszarka, mikser, czajnik, radio)
1 szt. – 1 sadzonka

Będzie też możliwość bezpłatnego oddania 
zużytych: kabli, przewodów, ładowarek, 
żarówek, świetlówek, telefonów.

Podczas Festynu Ekologicznego będzie 
także można wymienić nakrętki plastikowe 
(i inne plastikowe elementy) na rośliny 
ogrodowe („Akcja dla Adasia”).
Aby otrzymać jedną roślinę, należy dostar-
czyć około 2 kg wyrobów plastikowych. 
Ilość roślin ograniczona.

Zapraszamy wytwórców produktów regio-
nalnych do bezpłatnego wystawania w
czasie IV Festyny Ekologicznego, który od-
będzie się 22 września 2018 r. na
kórnickim rynku. Informacje szczegółowe: 
Wydział Promocji - Pl.
Niepodległości 41, tel. Robert Jankowski 
515 229 684.
Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacjina temat Festynu na str. 28

Sadzonki za baterie i nie tylko

◊  ŁG

Podczas niedawnego rajdu rowerowego 
współorganizowanego przez UMiG oraz 
Kórnickie Bractwo Rowerowe wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski zaproponował wpro-
wadzenie od przyszłego roku na terenie 
Kórnika, Bnina i okolic systemu rowerów 
miejskich.

Na żywo zaprezentowano rower miejski 
firmy „Roovee”. Rozwiązanie jest ciekawe 
i  nowoczesne. Aby skorzystać z  takiego 
pojazdu należy zaopatrzyć swój smartfon 
w dedykowaną aplikację. Dzięki niej i  za-
montowanemu na ramie nadajnikowi GPS 
będzie możliwe lokalizowanie sprzętu. 
Jeśli wypożyczymy rower i oddamy go do 
wyznaczonego, monitorowanego punktu 
postoju wtedy użycie pojazdu nie pociągnie 
za sobą obciążenie naszego konta. Jeśli po-
zostawimy sprzęt w innym miejscu niż wy-
znaczone postoje naliczone zostaną opłaty. 
Poprzez aplikację dokonujemy też otwarcia 
i zamknięcia blokady koła.

Jaka firma przygotuje rowery dla Kórnika 
i okolic dowiemy się po dopełnieniu pro-
cedur związanych z zamówieniami publicz-
nymi. Miejmy nadzieję, że takie rozwiązanie 
sprawdzi się na naszym terenie i skorzystają 
z niego zarówno mieszkańcy jak i turyści.

Rower miejski od następnego sezonu?

◊  ŁG

Nowa linia autobusowa

W  związku z  pojawiającymi się informa-
cjami dotyczącymi sprzedaży Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w  Bła-
żejewku, informuję, że Gmina Kórnik 
kilkakrotnie występowała do Agencji 
Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) o przejęcie 
Ośrodka: 10 marca 2014 r., 20 sierpnia 
2014 r., 3 grudnia 2014 r. i 16 listopada 
2015 r. Nigdy nie otrzymano pozytywnej 
odpowiedzi, ponieważ władze ANR dążyły 
do sprzedaży Ośrodka inwestorowi, który 
według założeń powinien zainwestować 
wiele milionów złotych, aby nadać mu no-
woczesny kształt i przywrócić mu dawną 
świetność. 
Przy braku możliwości przekazania gmi-
nie Ośrodka w  całości, gmina zabiegała 
o przejęcie terenu ok. 10 ha, na którym 
znajdują się m.in.: stadion, boiska piłkar-
skie, restauracja „Muszelka”, muszla kon-
certowa i plaża z kąpieliskiem, położona 
w pobliżu restauracji. 
Ówczesny Dyrektor ANR nie wyrażał na 
to zgody, twierdząc, że nieruchomość ma 
wartość jako całość, tzn. część hotelowa 
razem z  częścią rekreacyjno-sportową.  
Zaoferował natomiast gminie inny teren, 
również ok. 10 ha, choć mniej atrakcyjny, 
to jednak zaakceptowany przez gminę na 
spotkaniu Pana Dyrektora z Radnymi Gmi-
ny w Kórniku w dniu 13 stycznia 2017 r., na 
którym obecni byli przedstawiciele Rady 
Sołeckiej Błażejewka z Panem Sołtysem. 
Ustalono wówczas, że Gmina otrzyma 
nieodpłatnie teren, na którym znajdują 
się: kotłownia, teren pod oczyszczalnię 
ścieków, parkingi, boisko i tereny zielone. 
Do przekazania tych terenów dotychczas 
nie doszło.
Niezależnie od powyższego, w  dniu 20 
sierpnia br. wystąpiono do KOWR z propo-
zycją nabycia Ośrodka, z możliwością po-
niesienia pewnych kosztów finansowych, 
co musiałoby jednak być zaakceptowane 
przez Radę Miasta i Gminy. 
Dyrektor KOWR poinformował Gminę 
pismem z dnia 23.08.2018 r., że na część 
byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego został wyłoniony w  przetargu 
nabywca i w chwili obecnej nie jest moż-
liwe nabycie nieruchomości przez Gminę 
Kórnik.
   

Ośrodek
w Błażejewku

◊  Burmistrz   
Jerzy Lechnerowski  

Od 3 września br. uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa, o numerze 599  
łącząca Kórnik z Borówcem, Kamionkami i Szczytnikami.
Umożliwi ona również dojazd mieszkańców ww. miejscowości 
na Dworzec PKP w Gądkach.
Rozkład jazdy nowej linii znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://kombus.pl/pl/aktualnosci/nowa-linia-599
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Szanowni Państwo, przypominam, że dnia 
15 września 2018 roku upływa termin 
płatności podatków i opłat lokalnych regu-
lowanych na rzecz Miasta i Gminy Kórnik. 
Do dnia 15 września 2018 roku należy 
pamiętać o: III racie podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego, podatku leśnego 
(łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiące: lipiec, sierpień 
i wrzesień oraz II racie podatku od środków 
transportowych. Jednocześnie przypomi-
nam o konieczności regulowania wymie-
nionych podatków i opłat na indywidualne 
numery kont.
W  tym roku 15 września przypada na 
sobotę, zatem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami za ostatni dzień terminu płat-
ności uważa się następny dzień po dniu lub 
dniach wolnych od pracy, tj. poniedziałek 
17 września. 
Wszystkie podatki i opłaty lokalne na rzecz 
Miasta i Gminy Kórnik można regulować 
bez prowizji w kasie Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik w poniedziałki w godz. 8.15 – 15.30 
oraz wtorek-piątek w godz. 7.45 – 15.00 lub 
w Banku Spółdzielczym w Kórniku oraz jego 
filiach. Powyższe płatności można dokonać 
również kartą płatniczą w kasie Urzędu.

Ważny termin
dla podatników

◊  Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału Podatków  
i Opłat Lokalnych
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Od dnia 3 września w ratuszu i na kórnickim 
rynku spotkać możemy w godzinach urzę-
dowania dwie nowe osoby.
Pani Ania pełni funkcję kontrolera Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, która 
od 1 września, w dni powszednie między 
9:00 a 15:00  funkcjonuje na części Placu 
Niepodległości. Docelowo obowiązkiem 
pani Ani jest kontrola prawidłowości korzy-
stania ze strefy, jednak na początku sporo 

czasu poświęca na informowani na temat 
zasad SPPN i podpowiada jak korzystać 
z parkomatów. 
Pan Aleks rozpoczął swoją pracę w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik. Ponieważ oprócz języka polskiego 
zna ukraiński, rosyjski i  białoruski, jego 
obecność ułatwi licznym gościom zza 
wschodniej granicy załatwianie urzędowych 
formalności.

Nowe twarze 

◊  ŁG



Przedszkole w Szczodrzykowie
W dniu 16 lipca 2018 r. podpisano umo-
wę z  firmą Konsorcjum INWEST LIM  
Sp. z o.o. Sp. k., INWEST LIM BIS sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą w Wysogotowie 62-081 
przy ul. Bukowskiej 41 reprezentowaną 
przez Piotra Witkowskiego.
Wykonawca w miesiącu sierpniu wykonał 
ławy i stopy fundamentowe wraz z izola-
cją przeciwwilgociową. Obecnie murowa-
ne są ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych grubości 24 cm na zaprawie 
cementowej.  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku 
W dniu 15 listopada 2018 r. została pod-
pisana umowa na wykonawstwo z firmą 
INWEST LIM Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą 
w Wysogotowie 62-081 przy ul. Bukow-
skiej 41, reprezentowaną przez Piotra 
Witkowskiego
W budynku wykonana została instalacja 

elektryczna i  teletechniczna, rozprowa-
dzona została instalacja z.w., c.w., c.o., 
kanalizacja sanitarna, wentylacja. W bu-
dynku trwają prace tynkarskie na piętrze, 
odbywa się montaż stolarki okiennej. 
Realizowane są prace dekarskie na łącz-
niku pomiędzy budynkiem istniejącym 
a  nowym. W  zakresie sieci zewnętrznej 
realizowana jest kanalizacja deszczowa 
wokół budynku, kanalizacja technologicz-
na wraz z separatorem. Przebudowano 
instalację gazową w budynku istniejącym. 
Zakończono prace instalacyjne w  prze-
budowanej kotłowni w części istniejącej 
szkoły.  

Termomodernizacja budynku  
Szkoły Podstawowej w Radzewie
W dniu 28.08.2018 r. ogłoszono przetarg 
na kompleksową termomodernizację 
energetyczną budynku Szkoły Podstawo-
wej w Radzewie. 

Inwestycję  podzielono na dwa etapy:
- pierwszy, do 14.12.2018 r., w trakcie któ-
rego zostanie zmodernizowana kotłownia  
i zamontowana pompa ciepła oraz 
- drugi, do 31.08.2019 r., w trakcie którego 
zostanie wymieniona stolarka drzwiowa 
i okienna, wymienione instalacje c.o., 
c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych 
i  dachów, wykonanie nowych warstw 
posadzkowych na parterze wraz z  do-
ciepleniem oraz odświeżenie wszystkich 
pomieszczeń. Termin składania wniosków 
upływa 17.09.2018 r. 
Równocześnie trwają prace projektowe 
nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Ra-
dzewie. Rozbudowa obejmie dobudowę 
skrzydła od strony boiska, równolegle do 
toru łuczniczego. Projektowane są trzy 
sale przedszkolne na parterze oraz trzy 
sale lekcyjne na piętrze.

Informacje o inwestycjach
Rozpoczęcie roku szkolnego już za nami. 
Dla większości uczniów dwumiesięczne 
wakacje minęły, jak zwykle, zbyt szybko. Dla 
dzieci i młodzieży był to czas odpoczynku, 
natomiast dla włodarzy szkół to okres re-
alizacji nowych inwestycji i przeprowadza-
nia remontów. Jakie prace wykonano? Ile 
wychowanków będą miały poszczególne 
placówki edukacyjne z naszej gminy? Na te 
pytania postaramy się odpowiedzieć poni-
żej. Opracowanie powstało na podstawie 
informacji otrzymanych ze szkół.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa 
Działyńskiego w Kórniku nowy rok szkolny 
powitało 785 uczniów, 93 nauczycieli oraz 
21 pracowników niepedagogicznych (admi-
nistracja i obsługa). W czasie wakacji letnich 
w kórnickiej podstawówce przeprowadzono 
remont świetlicy szkolnej. Prace polegały na 
zerwaniu posadzki z  tworzyw sztucznych, 
wylaniu nowej posadzki z izolacją, a także 
przeprowadzeniu prac malarskich w po-
mieszczeniu. 
Od 1 września dyrektorem placówki jest 
pani Elżbieta Wypijewska.

Podczas wakacji w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Po-
tulickiej w Kórniku (Bninie) pomalowano 
dwie sale lekcyjne, a  w  trzech pomiesz-
czeniach budynku sali gimnastycznej wy-
mieniono na płytki zniszczone po ulewie 
panele podłogowe. Zakupiono jedną tablicę 
interaktywną  i przenośne nagłośnienie. Do 
klas I–VIII uczęszcza 473 uczniów oraz 35 
dzieci z oddziałów przedszkolnych. Łącznie 
w szkole uczy się 508 uczniów (w 24 oddzia-
łach) i jest zatrudnionych 46 nauczycieli.
Podstawówka jest rozbudowywana - wzbo-
gaci się o  7 sal lekcyjnych, nowoczesną 
bibliotekę, kuchnię i dużą stołówkę. Prawdo-
podobnie już od drugiego semestru w no-
wej części uczyć się będą uczniowie kl. 0–III. 
W chwili obecnej zamknięto część boiska 
i wybudowano łącznik pomiędzy budynkiem 
szkoły, a budynkiem sali gimnastycznej.

W Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w  Robakowie, podczas 
dwumiesięcznego okresu wolnego od zajęć 
dydaktycznych wymalowano sale lekcyjne, 
korytarze oraz zaadaptowano pomieszcze-
nia na potrzeby oddziału przedszkolnego. 
Oprócz kontynuacji oddziału przedszkol-
nego dla dzieci  sześcioletnich, utworzono 
grupy przedszkolne dla trzy i czterolatków. 
W szkole zatrudnionych jest 26 nauczycieli, 
a  łączna liczba wychowanków w nowym 
roku szkolnym wynosi 203 dzieci. Jedno-
cześnie w  czerwcu 2019 roku zostanie 
pożegnany ostatni rocznik gimnazjalistów. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie  przeprowadzono sze-

reg prac modernizacyjnych. Wymalowano 
sale lekcyjne i korytarze, wymieniono płytki 
na schodach, w kuchni oraz w kotłowni. 
Dokonano wymiany luster i kranów oraz 
naprawy rur wodnych, drzwi i okien. Liczba 
uczniów w bieżącym roku szkolnym wynosi 
378, natomiast nauczycieli jest 41. Od 1 
września dyrektorem placówki jest pani 
Marzena Dominiak.

W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie  nie 
były przeprowadzane remonty i inwestycje. 
Powodem tego stanu rzeczy jest zaplanowa-
na na ten rok termomodernizacja budynku. 
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego szkoła 
była przygotowana na przyjęcie dzieci, jed-
nocześnie zarówno dyrekcja jak i pracowni-
cy są świadomi, że proces termomoderniza-
cji i rozbudowy może oznaczać utrudnienia 
w funkcjonowaniu placówki.
Szkoła Podstawowa w Radzewie liczy 231 
dzieci w klasach 0-VIII oraz 25 dzieci w Punk-
cie Przedszkolnym, czyli razem 256 dzieci 
w 12 oddziałach szkolnych i 1 oddziale punk-
tu przedszkolnego. Jest to prawie o 30% wię-
cej niż na koniec roku szkolnego 2017/2018. 
Placówka zatrudnia 26 nauczycieli. Zajęcia 
prowadzone są na dwie zmiany. Do pracy 
wykorzystywane są wszystkie pomieszcze-
nia. Z powodu trudności lokalowych trzeba 
było m.in. przedzielić bibliotekę szkolną 
przesuwanymi drzwiami, aby mogły być 
tam prowadzone zajęcia dla dwóch grup. 
Szkoła rozrasta się i przygotowywana jest 
rozbudowa (patrz informacja na str. 6). 

W  Szkole Podstawowej w  Kamionkach 
w  progi szkolne po wakacjach zawitało 
913 uczniów, nad którymi opiekę będzie 
sprawowało 78 nauczycieli. Wraz z nowym 
rokiem szkolnym w placówce utworzono 
stanowisko drugiego wicedyrektora, które 
zostało objęte przez panią Hannę Prędkę.
W  okresie wakacyjnym oprócz napraw 
drobnych usterek powstałych w  wyniku 
użytkowania obiektu wykonano polimery-
zację podłóg w budynku B, prace dekarskie 
oraz wymalowano kilka sal z powodu szkód, 
które wyrządziła wichura i ulewne deszcze. 

W  Zespole Szkół w  Kórniku w  trakcie 
dwumiesięcznej przerwy zmodernizowano 
kotłownię szkolną oraz zajęto się budową 
systemu odprowadzania wód opadowych 
z budynku szkoły wraz z izolacją fundamen-
tową i drenażem opaskowym, wykonano 
nową instalację  elektryczną w pomiesz-
czeniu przyległym do kotłowni, a  także 
odnowiono klatki schodowe i  korytarze 
w budynku A. Od 1 września w placówce 
uczy się 187 uczniów, a kadra nauczycielska 
liczy 25 osób.  Maturzyści, którzy w maju 
przystąpili do egzaminu dojrzałości uzyskali 
dobre wyniki. Średni wynik egzaminu matu-
ralnego dla Zespołu Szkół w Kórniku wyniósł 
56,73% - język polski, 62,14% - matematyka, 
77,48% - język angielski. Uzyskane wyniki 
są wyższe od średniego wyniku w kraju, 
województwie wielkopolskim i  powiecie 
poznańskim.

Pracowite wakacje w szkołach 

◊  Przemysław Pacholski
wiceburmistrz MiG Kórnik

Rozbudowa SP 2 Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie

Rozbudowa Przedszkola 
w  Szczodrzykowie - wizualizacja

◊ Opr. Zofia Fludra
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Sponsorzy Dożynek 

Powiatowo – Gminnych
Radzewo 2018 r.

1. Miasto i Gmina Kórnik
2. Powiat Poznański

3. Fundacja Zakłady Kórnickie
4. TFP Sp. z o.o.
5. Sokołów S.A. 

6. Spółka SATER Kórnik
7. JAGROL Sp. z o.o. Pierzchno

8. Firma Grześkowiak
9. Kórnickie Przedsiębiorstwo  

Autobusowe KOMBUS
10. TOP FARMS AGRO Polska

11. Usługi Geodezyjne Mariusz Naskręt
12. MG GROUP INVEST Sp. z o.o.

13. AGRO – MARKET Jaryszki
14. Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 

„OAZA”
15. Wodociągi Kórnickie  

i Usługi Komunalne WODKOM Kórnik
16. Gminna Spółdzielnia  

Samopomoc Chłopska w Kórniku
17. Spółdzielnia Kółek Rolniczych  

Kórnik-Bnin
18. R&R DEVELOPMENT Sp. z o.o.
19. Zakład Doświadczalny PAN  

w Kórniku 

Podziękowania
W imieniu organizatorów Powiatowo – Gminnych Dożynek 2018, chcielibyśmy  bardzo podziękować ks. Arcybiskupowi Stanisławo-
wi Gądeckiemu – Metropolicie Poznańskiemu, ks. Franciszkowi Sikorze – Dziekanowi dekanatu średzkiego, proboszczowi parafii 
bnińskiej, ks. Grzegorzowi Zbączyniakowi – proboszczowi parafii kórnickiej,
ks. Waldemarowi Twardowskiemu – proboszczowi parafii borowieckiej za odprawioną Mszę Świętą. 
Dziękujemy również Starostom Dożynek: pani Ewie Radziejewskiej z Radzewa i Panu Piotrowi Grabarkiewiczowi z Drużyny.
Doceniamy duży wkład pracy pracowników Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Promocji Gminy, Biura Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
Podziękowania nasze kierujemy także do: pana Zbigniewa Tomaszewskiego – radnego Powiatu Poznańskiego; radnych Mia-
sta i Gminy Kórnik – pani Beaty Bruczyńskiej, pani Iwony Cupryjak, pana Romana Genstwy, pana Andrzeja Surdyka; sołtysów:  
pana Jana Tuczyńskiego, pana Marka Templewicza; strażaków jednostki OSP Radzewo i Czmoń oraz do Harcerskiej Orkiestry Dętej 
pod dyrekcją pana Jacka Kozłowskiego za własny wkład i pomoc w organizacji Święta Plonów.
Składamy również podziękowania rolnikom z Gminy Kórnik: panu Jerzemu Rozmiarowi, panu Janowi Zgardzie, panu Tadeuszowi 
Bukczyńskiemu, panu Czesławowi Stempniakowi za dostarczone płody rolne, a panu Włodzimierzowi Rocławskiemu za udostęp-
nienie powózki konnej. 

Pragniemy podziękować wszystkim firmom, których pomoc natury finansowej i rzeczowej przyczyniła się do uświetnienia tego 
ważnego dla rolników święta. 
                                                               Za komitet organizacyjny

            
      

Przekazuję serdeczne podziękowania całej społeczności wsi Radzewo  za poświęcony 
czas oraz trud przygotowań włożony w stworzenie pięknych dekoracji, które ubarwiły 
naszą miejscowość podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych.
Szczególne podziękowania kieruję do Stowarzyszenia „Aktywne Radzewianki”, członków 
Rady Sołeckiej wsi Radzewo oraz członków OSP Radzewo za zaangażowanie, poświę-
cenie własnego czasu, pomoc i pracę społeczną w przygotowanie i obsługę imprezy 
dożynkowej. 

           

◊  Seweryn Waligóra
Radny Powiatu Poznańskiego  

◊   Julia Bartkowiak
Radna Rady Miasta i Gminy Kórnik  

◊   Julia Bartkowiak
Sołtys Radzewa  

Rodzinny Ogród Działkowy ”Orkan” w  Ja-
ryszkach położony jest w  gminie Kórnik 
w połowie drogi między Poznaniem a Kór-
nikiem jadąc trasą S11. Ogród założony 
został w 1983r.na obszarze 10,68 ha, który 
obecnie liczy 201 działek. Szczęśliwcami 
w związku z nabyciem działek byli wyłącznie 
pracownicy Poznańskiej Fabryki Maszyn 
Żniwnych. Fabryka tym samym stała się 
głównym sponsorem ogrodu. Ogród na 
pierwszym walnym zebraniu przyjął nazwę 
„Orkan” pochodzącą od kombajnu do zbioru 
zielonek produkowanego w PFMŻ i wybrał 
władze statutowe. Pierwszym prezesem 
ogrodu został Stanisław Wawrzyniak, który 
tę funkcję pełni do dzisiaj.

Dnia 25 sierpnia 2018 r. świętowano 
obchody 35 lecia  ROD „Orkan” w  Jarysz-
kach. Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście oraz działkowcy wraz z  rodzinami. 
Władze Gminy Kórnik reprezentował Jerzy 
Lechnerowski – burmistrz Miasta i Gminy. 
Okręgowy Zarząd PZD reprezentował Zenon 
Brzozowski – skarbnik Okręgu PZD. Przybyli 

prezesi Ryszard Kasiorkiewicz ROD Koninko, 
Jan Pepeta ROD im. Stanisława Żalińskie-
go w  Jaryszkach, Teresa Zimna ROD im. 
Antoniego Wróblewskiego w Mościenicy, 
Andrzej Steinitz ROD im. W. Zamoyskiego 
w Bninie, Antoni Czerwiński ROD Pod Lipa-
mi w Krzesinach oraz Ryszard Grześkowiak 
– honorowy prezes ROD w  Moscienicy. 
Uroczystość rozpoczął o 16:00  prezes ROD 
„Orkan” Stanisław Wawrzyniak, który jest 
jednocześnie członkiem Okręgowego Za-
rządu PZD w Poznaniu,  powitał wszystkich 
obecnych i  przypomniał początek tworzenia 
i dokonania ogrodu. Następnie zaproszeni 
goście przekazali na ręce prezesa Stanisława 
Wawrzyniaka życzenia i okolicznościowe 
upominki. Przedstawiciel Okręgu PZD w Po-
znaniu Zenon Brzozowski w wystąpieniu 

po złożonych życzeniach wręczył okolicz-
nościowy ryngraf Okręgu PZD w Poznaniu 
i upominek od prezesa Krajowej Rady PZD 
Eugeniusza Kondrackiego. Pięćdziesięciu 
siedmiu działkowców, którzy są członkami 
ogrodu od jego założenia, za szczególne 
zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz 
ogrodu zostało wyróżnionych dyplomami.  
Następnie Józef Gęzikiewicz szczegółowo 
przedstawił historię powstania ogrodu. 
Wieczór działkowcy spędzili na biesiadzie  
i tradycyjnej potańcówce. Oprawę muzycz-
ną uroczystości prowadził DJ Jacek Rogatka. 
ROD „Orkan” w  Jaryszkach jest czwartym 
ogrodem w gminie Kórnik, który w tym roku 
obchodził  jubileusz 35 lecie powstania.

     

18 sierpnia w Koninku zorganizowano po 
raz kolejny niezwykłą imprezę. „Śniadanie 
na polanie” pełne było nie tylko kulinarnych 
atrakcji. Jak wynika z informacji przesłanych 
przez organizatorów prowadzono także 
zajęcia plastyczne z dziećmi  (Zdzisław Czar-
niewski). Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi 
zaprezentowało ćwiczenia zdrowotne 
wywodzące się ze starożytnych Chin. Jajecz-
nicę ze 100 jaj serwowała Restauracja Szu-
warek i pan Jan Jankowiak.  Mleko prosto do 
krowy dostarczył sołtys Czmońca – prezes 

stowarzyszenia sołtysów i radny powiatu 
poznańskiego Zbigniew Tomaszewski. Tort 
dla solenizantów obchodzących imieniny 
w dniu 18 sierpnia zafundowała Cukier-
nia w Szczytnikach Tortowe Atelier. Gzik, 
swojskie Jadło, przysmaki babuni zawdzię-
czano Kołu gospodyń ze Szczytnik pod 
wodzą niezastąpionej Genowefy Błotnej. 
Zaprezentowała się załoga OSP Szczytniki. 
Chleb i  maślanka pochodziły z  sołectwa 
Radzewo. Ciast i  placków napieczono 
w  sołectwie Dębiec. Sołectwo Pierzchno 
uraczyło chlebem własnego wypieku i ser-
kiem swojskim. Konfitury, soki ze Spiżarni 
Babci dotarły z Dachowy. By nie zabrakło 
kawy i  herbaty zadbała sołtys Borówca 
Nowego Sylwia Brzoskowska. Restauracja 
Pizzeria Soprano Kamionki przygotowała 
własną wędlinkę i małe pizze do degustacji. 

Pokaz starych samochodów do zasługa 
panów Pawła i Arka Gomułów. Rarytasy 
kulinarne –dowiozła Wspaniała Siódemka 
z Kórnika. Sklep Pani Moniki Sobolewskiej 
zadbał o wystrój stołów. Miód pochodził 
z  pasieki pana Rozmiarka ze Szczytnik. 
Centrum Zdrowia Rodziny w Kamionkach 
zafundowało oranżadę i  jabłka. Pomocą 
w  organizacji imprezy służyło Osiedle 
Nowe Koninko. Dla uczestników śniadania 
śpiewała Aleksandra Schmidt. Krótki kurs 
języka migowego zaproponowała Platfor-
ma Edukacyjna Migaj.eu
Do Koninka przyjechały koziołki Radia Po-
znań, którego słuchano podczas imprezy.
Podsumowaniem wydarzenia był konkurs 
o najładniejszy koszyk ze śniadaniem.

„Śniadania
na polanie“

◊  ŁG

XXXV lat 
ROD „Orkan“

◊  Stanisława Andrejewska 
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Na starcie obu imprez pojawiło się blisko 
150 osób, z których niespełna 50 śmiałków 
wybrało się na zaplanowaną trasę rajdu nor-
dic – walking (do przejścia było blisko 12 km). 
Szlak rajdu wyznaczono tak, by z kórnickiego 
rynku przejść przez Szczodrzykowo i Runowo 
do Biernatek, niejako po drodze zaliczając 
przejazd koleją metropolitalną. Trasa wiodła 
w większości polnymi drogami, a że pogoda 
dopisała, to wszyscy uczestnicy uśmiechnięci 
pojawili się na mecie rajdu w Biernatkach. 
Za zabezpieczenie szczególnie trudnych 
odcinków trasy (przy wiadukcie nad S11  
k. Orlenu) organizatorzy serdecznie dziękują 
naszej kórnickiej Straży Pożarnej. Na Was 
zawsze można liczyć! 
Druga impreza, czyli rajd rowerowy rozpoczął 
się od promocji miejskiego, a raczej gminne-
go roweru publicznego, który w naszej Gmi-

nie ma zafunkcjonować od marca przyszłego 
roku. Pomysł przedstawił Wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski, objaśniając tajniki 
użytkowania takich rowerów. Po tej krótkiej 
prezentacji uczestnicy rajdu, w asyście policji 
oraz straży miejskiej ruszyli na zaplanowaną 
trasę. Promenadą do Bnina, a później przez 
Błażejewko rowerzyści dojechali do sąsied-
niej gminy Zaniemyśl, by wreszcie przez 
Łękno i Polwicę dotrzeć do zaplanowanego 
punktu żywieniowego w Śnieciskach. Posileni 
pysznymi drożdżówkami rowerzyści (wśród 
nich ponad 40 najmłodszych uczestników 
rajdu) z nowymi siłami wyruszyli na trasę i tak 
przez Winną i Bożydar uczestnicy wjechali na 
metę w Biernatkach. Gdzie czekały na nich 
kolejne atrakcje. 
Realizowany przez Gminę projekt pn. „Budo-
wa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 

przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem 
środków transportu publicznego”, którego 
promocję stanowiły oba rajdy, ma zachęcić 
mieszkańców naszej gminy do aktywnego 
korzystania z stale rozbudowywanej kolei 
metropolitalnej aglomeracji poznańskiej. 
Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa i war-
ta rozważenia alternatywa dojazdów do 
Poznania (a przecież wielu mieszkańców 
naszej gminy dojeżdża codziennie tam do 
pracy). Stowarzyszenie Kórnickie Bractwo 
Rowerowe, współorganizator niedzielnych 
imprez wspiera takie działania, będące jed-
nocześnie promocją zdrowego i aktywnego 
trybu życia. Zachęcamy, by zamiast tkwić 
w poznańskich korkach wybrać podróż do 
aglomeracji pociągiem, a potem przesiąść 
się na rower. Będzie szybciej, taniej i przede 
wszystkim zdrowiej. 

Rowerem albo z kijkami ... 
„Kończymy wakacje – z kijkami na stację” oraz „Dzisiaj dwa koła, a jutro szkoła”  
– po takimi hasłami w ostatnią niedzielę wakacji, 2-go września, odbyły się dwie 
imprezy zorganizowane przez Miasto i Gminę Kórnik oraz Stowarzyszenie Kórnickie 
Bractwo Rowerowe. Był to zarazem kolejny, już drugi etap promocji projektu pn. 
„Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz 
z zakupem środków transportu publicznego” współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014–2020. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w  rajdzie, a  straży miejskiej oraz 
niezwykle pomocnej policji za zabezpie-
czenie imprezy. I oczywiście… zapraszamy 
na kolejny rajd. Już 16 września 2018 roku, 
w ramach zadania związanego z Budżetem 
Obywatelskim Gminy Kórnik na 2018 roku 
wybierzemy się do Koszut, by zwiedzić 
tamtejszy zabytkowy dwór szlachecki. A po-
tem… potem na wszystkich uczestników 
czeka niespodzianka. Śpieszcie się, liczba 
miejsc ograniczona. Zapraszamy. 

Zapraszamy

◊  KBR

◊  KBR

Wspaniała Siódemka w  sierpniu znowu 
zaskoczyła Seniorów różnorodnością zajęć. 
Odbyła się lekcja tańca barokowego, zaję-
cia „Podróże Filozoficzne”. Braliśmy udział 
w Śniadaniu na polanie w Koninku, zorgani-
zowaliśmy warsztaty pieczenia chleba oraz 
wycieczkę do Rogalina. Mimo niesprzyja-
jących warunków pogodowych, odbyło się 
również ognisko, na którym odwiedziło nas 
nawet dwoje kandydatów na Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik. We wrześniu również 
planujemy ciekawe zajęcia. 
Zapraszamy! 
Z nami nie można się nudzić!

Szlachetna Paczka  to program, w którym 
docieramy do osób i rodzin żyjących w trud-
nej – niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja 
to nie tylko „ubóstwo” materialne, lecz także 
wykluczenie społeczne, brak dostępu do 
specjalistycznej pomocy, brak odpowiedniej 
edukacji (np. finansowej).
W poprzedniej edycji w naszej gminie ob-
darowaliśmy 29 rodzin (paczki o  łącznej 
wartości 63 810 zł). Średnia wartość otrzy-
manej paczki to 2200zł! Łączna liczba osób 
zaangażowanych w przygotowanie prezen-
tów dla potrzebujących rodzin z naszego 
rejonu wynosiła 1914 osób, co oznacza, że 
jedną paczkę przygotowywały średnio 66 
osób. Paczka łączy! 
W związku z kolejną edycją programu, szu-
kamy wolontariuszy. 
Swój wolontariat Marlena Hanelik podsu-
mowała tak: 
„Co mi daje wolontariat w  Szlachetnej 
Paczce? Dlaczego oddaję swój czas, swój 
entuzjazm i swoją energię  temu projekto-
wi? Odpowiedź jest banalna:  bo w żadnym 
innym miejscu, nie odnalazłam takiego po-
czucia sensu  tego co robię i tak głębokiego 
poczucia spełnienia. 
Szlachetna Paczka to działanie w zespole. 
Każdy z nas ma inny talent. W pojedynkę 
zrobimy niewiele. Razem możemy pomóc 
spełniać marzenia, wyjść  z sytuacji, które 
czasem wydają się bez wyjścia.

Szlachetna Paczka to spotkanie  z drugim 
człowiekiem i przywrócenie mu wiary w to, 
że nie jest sam, że istnieją ludzie, którzy 
realnie chcą pomóc. 
To możliwość zobaczenia cudów na wła-
sne oczy. Nie ma innego określenia na łzy 
szczęścia, usłyszane  słowa: „przywróciliście 
mi wiarę w  ludzi” lub błysk spełnionego 
marzenia w oczach dziecka. 
Będąc wolontariuszem w  Szlachetnej 
Paczce zobaczyłam, jak wiele dobra jest 
w ludziach, jak bardzo chcą pomóc temu, 
komu w tym momencie jest trudniej. Zro-
zumiałam, że często kiedy wydaje się,  że 
nie ma wyjścia,  znajduje się ktoś, kto poda 
pomocną dłoń. Dzięki wolontariatowi wiem, 
że „najlepszym sposobem na zmartwienia 
jest wyjść naprzeciwko tych, którzy potrze-
bują pomocy” . 
Nie wyobrażam sobie świątecznej zawie-
ruchy bez Szlachetnej Paczki.  To ogromny 
przywilej być Dystrybutorem Spełnionych 
Marzeń.”
Ty też tego możesz doświadczyć! 
Zostań naszym lokalnym bohaterem!
Jak się zapisać? Wystarczy zarejestrować się 
w rejonie Kórnik na stronie internetowej 
www.superw.pl. Zapraszamy!

Szlachetna Paczka
szuka wolontariuszy

◊  Ewa Serwatkiewicz 
Lider Szlachetnej Paczki 
Rejon Kórnik

Wspaniała „7“
w sierpniu

◊ Członkowie Stowarzyszenia 
Wspaniała Siódemka

Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”  
zaprasza na wycieczkę 

z cyklu „Poznań wart Poznania”
organizowaną w dniu 6 X 2018 r.                      

W programie: 
zwiedzanie z przewodnikiem  

Muzeum Powstania Poznańskiego / 
Czerwiec 1956                           

i Muzeum Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919.

Koszt wycieczki – 50,- zł. 
Ilość miejsc ograniczona.  
Zgłoszenia i wpłaty w dniu 19.09.2018 r.  
w godz. 16.00- 18.00 w kawiarni „Lody 
Mady”. Zapraszamy!

„Ogończyk“
   zaprasza

◊ „Ogończyk”
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K O N C E R T

„Artyści II Rzeczypospolitej”
23 września, godz. 17:00

KCRiS OAZA
Wystąpią m. in.

Conrado Moreno-Szypowski,  

Dariusz Kordek, Anna Lasota,  

Jakub Oczkowski,  

Anna Sokołowska-Alabrudzińska, 

Adam Biedrzycki, Sławomir Głazek.

Scenariusz i reżyseria Tomasz Gęsikowski.

Wprowadzenie w „urzędowanie” nowego 
króla kurkowego w przeszłości odbywało 
się w uroczystej oprawie. Proklamacja króla 
kurkowego w Krakowie odbywa się z udzia-
łem władz miasta, hierarchów kościelnych 
i licznej widowni, na Rynku Głównym. Król 
kurkowy to osoba historyczna, w przeszłości 
na czas swojego panowania król kurkowy 
uzyskiwał szereg przywilejów łącznie ze 
zwolnieniami podatkowymi. Drzewiej król 
kurkowy zasiadał wśród rajców z prawem 
zabierania głosu jednak bez prawa gło-
sowania. W  Kórniku, po reaktywowaniu 
bractwa w 1987 r. uroczyste proklamacje 
odbywały się na podzamczu, w programach 
Święta Ludowego. Towarzyszyły jej występy 
taneczne zespołów ludowych, festyny. Król 
kurkowy był prezentowany Radzie Miejskiej 
i władzom miejskim.
W sobotę 18 sierpnia 2018 r, na podzamcze 
przybyli bracia kurkowi z  rodzinami, bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski i przewodniczący 
Rady Gminy Adam Lewandowski oraz licznie 
zaproszeni goście.
Uroczystość prowadził Roman M. Czechoski 
zgodnie ze starym scenariuszem. Po otwar-
ciu i przemówieniu Marka Baranowskiego, 
prezesa bractwa kurkowego burmistrz 
Miasta Kórnik Jerzy Lechnerowski przyjął od 
ustępującego króla kurkowego Grzegorza 
Toboły insygnia królewskie i przekazał je Ro-
manowi Fludrze. Po gratulacjach i przemó-
wieniach oficjeli, po ogłuszającym wystrzale 
z armatki brackiej na cześć nowego króla 
kurkowego Romana Fludry, Jan Fijałkowski 

Proklamacja królewska Romana Fludry z Bnina

z Firmy RMC, wykonał pamiątkową fotogra-
fię. Zgodnie z tradycją król kurkowy zaprosił 
braci i  gości na ucztę królewską do siedziby 
bractwa na strzelnicy w Skrzynkach, gdzie 
też udekorowano pamiątkowym diademem 
towarzyszkę życia Romana Fludry Violettę 
Ohnsorge. Przybyli na uroczystość prze-
kazali Mu tradycyjnie upominki. Wszyscy 
byli zachwyceni uroczystością i wspaniałą 
oprawą uczty królewskiej.
Król kurkowy w dniach od 10 do 12 sierpnia 
brał udział w delegacji gminy Kórnik w Świe-
cie Miasta w bratnim Königstein. Rodzinną 
bracką tradycję Kazimierza  Fludry, członka 

Bractwa Kurkowego w Bninie w okresie mię-
dzywojennym, pielęgnuje Roman Fludra. 
Jego syn Jakub z Karoliną tymczasem pełnili 
funkcję gospodarzy uroczystości. Być może 
i on będzie kiedyś członkiem KBBK. 
Tymczasem król kurkowy z rycerzami An-
drzejem Tomiakiem i Markiem Nowickim, 
wszystkich braci kurkowych, przyjaciół oraz 
sympatyków zapraszają na Bal Królewski, 
który odbędzie się 9 lutego 2019 roku w Re-
stauracji” Podróżnik” w Koszutach.
     
  

Foto RMC

◊  Kazimierz Krawiarz
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Pan Leszek Grześkowiak od 20 lat piastuje 
stanowisko Kierownika Działu Obsługi Ru-
chu Turystycznego w muzeum na Zamku 
Kórnickim. Na początku lipca, przy okazji 
jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej ofi-
cjalnie przyznano mu tytuł burgrabiego.

Jakie są Pana pierwsze wspomnienia zwią-
zane z kórnickim Zamkiem?
Zamek, a właściwie przedzamcze było tere-
nem naszych dziecięcych zabaw. Podobnie 
jak park i brzeg jeziora, bajkowa 
sceneria zamku kusiła nas i sta-
nowiła wymarzone tło dla naszego 
dokazywania.
Jeśli chodzi o przedostanie się do 
wnętrza Zamku było już trudniej, 
ale zdarzały się wycieczki szkolne 
i wtedy wkraczaliśmy w ten nie-
zwykły muzealny świat.

Kto was wtedy oprowadzał?
O ile pamiętam był to pan Kazi-
mierz Małecki. Parę lat później po-
jawiła się postać pana Antoniego 
Molika. W czasach licealnych, pod-
czas letnich wakacji sam starałem 
się o dorywczą pracę w muzeum. 
Niestety starsi koledzy obstawili 
wszystkie etaty.
Ale właśnie w  czasach nauki 
w kórnickim liceum miałem szczę-
ście uczestniczyć w  ciekawym 
wydarzeniu. Był rok 1973, rok 
jubileuszu 500-lecia urodzin Ko-
pernika. W szkole przygotowali-
śmy uroczystą akademię na temat 
wspaniałego astronoma, a wie-
czorem w  zamkowej Pracowni 
Grafiki przyjął nas pan Stanisław 
Potocki. Gdy trzymałem w ręku 
pierwsze wydanie dzieła Koper-
nika pomyślałem, że chciałbym 
na co dzień obcować z  takimi 
skarbami.

Życzenia się spełniają...
Nie tak od razu i w nieoczywisty sposób. 
Podjąłem co prawda studia na wydziale 
historii, jednak szybko przekonałem się, że 
nie nadaję się na naukowca. Brak mi cier-
pliwości do ślęczenia nad dokumentami. 
Bardziej niż przedzieranie się przez źródła 
odpowiadał mi kontakt z  żywą historią. 
Ponieważ przerwałem studia, siłą rzeczy tra-
fiłem do wojska. Po odbyciu obowiązkowej 
służby los jednak się do mnie uśmiechnął. 
Pan Kazimierz Małecki właśnie odchodził 
na emeryturę. Na zwolnione przez niego 
miejsce zatrudniono mnie.

To był lipiec 1978 roku, prawda? Jak 
wspomina pan pierwsze zawodowe dni 
w Zamku?
Jak to w lipcu muzeum pełne było turystów. 

W tamtych latach kórnickie zbiory oglądało 
około 180 tys. zwiedzających rocznie. Wcze-
śniej nawet 200 tys. Miesiące letnie stano-
wiły kulminację sezonu. Pierwszego dnia 
usiadłem grzecznie w korytarzu i czekałem 
na rozmowę z ówczesnym dyrektorem. Co 
chwilę przez zamkowe wrota wchodziła 
nowa grupa turystów. Tłumy można po-
wiedzieć.
Prof. Kosman krótko przedstawił mi za-
kres obowiązków. Następnie trafiłem pod 

skrzydła pań z  Działu Muzealnego: Ewy 
Wojewodzianki i Barbary Dolczewskiej oraz 
Zbigniewa Kalisza. Odbyłem tygodniowy 
kurs teoretyczny zakończony czymś w ro-
dzaju egzaminu, podczas którego musiałem 
przedstawić swoje umiejętności doświad-
czonym pracownikom. Tak wyedukowany 
trafiłem pod pieczę Antoniego Molika.

Pamięta Pan pierwszą oprowadzaną sa-
modzielnie grupę?
Pamiętam dobrze moment, gdy szedłem 
korytarzem, a pan Molik krótko zakomen-
derował „Jest grupa, zapraszam!”.
W tamtych czasach zwiedzanie rozpoczyna-
ło się od pokoju Władysława Zamoyskiego. 
Turyści już tam czekali. Wszedłem do środ-
ka. Pan Antoni zamknął za mną drzwi. 50 
par oczu skierowało się w moim kierunku. 

Nie ukrywam, że trochę strachu było. Ale 
gdy zacząłem mówić emocje szybko opadły. 
Już wtedy, dzięki dobremu przygotowaniu 
posiadałem tyle informacji o Zamku i eks-
ponatach, że musiałem raczej uważać, by 
nie przedłużać za bardzo i nie zamęczyć 
zwiedzających. Z moich obserwacji wynika, 
że odwiedzający nas są gotowi na odbiór 
przez około godzinę, godzinę i kilka minut. 
Choć trzeba być gotowym na wiele różnych 
wariantów i dostosowywać się do reakcji 

gości.
Poza tym kiedyś więcej było grup 
zorganizowanych po 50-60 osób. 
Obecnie przeważają turyści in-
dywidualni, rodziny. Zwiedzanie 
z mniej liczną grupą często, ku mo-
jemu zadowoleniu, zamienia się 
w dialog. Nierzadko i ja dowiaduję 
się ciekawych rzeczy od turystów, 
którzy porównują Zamek z innymi 
obiektami muzealnymi. Lubię też 
oprowadzać starszych mieszkań-
ców Kórnika od których dowiaduję 
się często lokalnych ciekawostek 
z dawnych lat.

Jak wspomina Pan swoich po-
przedników-burgrabiów?
Burgrabia to w przypadku Kórnika 
tytuł honorowy, którym nagradza-
no doświadczonych pracowników, 
tych, którzy doglądali zbiorów, 
pilnowali całości, trzymali klucze, 
otwierali rano komnaty i  jako 
ostatni opuszczali mury.  Z kore-
spondencji i  wspomnień wnio-
skujemy, że od czasów hrabiego 
Tytusa było takich burgrabiów 
siedmiu. Pojawiają się nazwiska: 
Serwatkiewicz, Richter, Frącko-
wiak ...
Pamiętam jeszcze charaktery-
styczną postać pana Stanisława 
Małeckiego. Starszy, bo urodzony 
przecież w 1880 roku jegomość 

często przechadzał się podzamczem, gdy 
na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w. jako 
dziecko, wraz z rówieśnikami bawiłem się 
tutaj. Później jego ciekawe dzieje poznałem 
czytając opublikowane w Pamiętniku Biblio-
teki Kórnickiej wspomnienia. Bardzo wiele 
dowiedziałem się także z opowieści jego 
syna Kazimierza. Pan Kazimierz, na którego 
miejsce przyjęto mnie do Zamku, nie zerwał 
kontaktu z dawnym miejscem pracy i wie-
lokrotnie odwiedzał nas, najczęściej popo-
łudniami, pomagał i opowiadał o dawnych 
czasach. Szkoda, że jego wspomnień nie 
publikowano. Trzecim burgrabią w moim 
życiu był wspomniany już pan Molik. Urodził 
się w 1920 roku, więc wychował się przed 
wojną. Inna epoka, inne pokolenie. Pracę 
zaczynał jeszcze w Fundacji Zakłady Kórnic-
kie, a po jej likwidacji związał się z Zamkiem. 

Z racji różnicy wieku i doświadczeń mieliśmy 
często odmienne zdania na wiele spraw po-
zazawodowych, na temat życia i obyczajów, 
jednak w kwestiach zawodowych ufałem 
mu bezgranicznie i dobrze się nam współ-
pracowało. Spędzaliśmy razem bardzo 
dużo czasu podczas zwykłego dnia pracy 
oraz wieczorami np. doglądając remontów. 
Dzielił się ze mną olbrzymią wiedzą o historii 
pałacu i Kórnika. 
Pracując w Zamku miałem zaszczyt współ-
organizować uroczystości uhonorowania 
pana Kazimierza Małeckiego i pana Anto-
niego Molika tytułami burgrabiów. 

Czytając wspomnienia Stanisława Małec-
kiego poznajemy dramatyczne wydarze-
nia z czasów niemieckiej okupacji. Dzięki 
bystrości umysłu burgrabiego i staraniom 
wielu, często narażających życie pracow-
ników większość zbiorów ocalono przed 
grabieżą i zniszczeniem. Czy podczas Pana 
kadencji zdarzały się ciężkie chwile?
Oczywiście niewiele może równać się 
dramatyzmem z okresem wojny, jednak 
co jakiś czas zdarzają się niełatwe chwile. 
W pierwszych latach mojej pracy zimy były 
wyjątkowo srogie. Na zamkowym dachu, 
nieszczelnym niemal od czasów hrabiego 
Tytusa zalegały wielkie pokłady śniegu, który 
w dziennym słońcu powoli topniał, a w nocy 
marzł. Ciężar śniegu zagrażał konstrukcji, 
a  cieknąca szczelinami woda zagrażała 
zbiorom. Trzeba było te tony śniegu zrzu-
cać z dachu. Każdej zimy i przy większych 
opadach deszczu trzeba było dyżurować 
i w razie potrzeby reagować. Sytuacja nieco 
poprawiła się po przeprowadzonym w la-
tach 80-tych remoncie, ale i  ten zrobiony 
był oszczędnościowo, bo ekonomicznie 
trudne to  były czasy i po kilku latach dach 
znów przeciekał. Ostatni remont nareszcie 
rozwiązał sprawę. Dach jest już szczelny, 
a zamontowane grzałki skutecznie udraż-
niają odpływ topniejącej wody.

Zamek jest znany w całym kraju i za gra-
nicą. Pewnie odwiedzają go także sławni 
ludzie...
Najdonioślejszym pod tym względem wyda-
rzeniem w okresie gdy byłem pracownikiem 
Zamku było to z  roku 1998, czyli wizyta 
prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
oraz prezydenta Francji Jacquesa Chiraca 
i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla w ra-
mach szczytu „Trójkąta Weimarskiego”. 
Niemniej pamiętny był obiad jaki w kór-
nickich salach wydał ówczesny wojewoda 
Włodzimierz Łęcki dla księcia Kentu i  jego 
małżonki. Z innego wydarzenia zachowało 
się zdjęcie ówczesnego premiera Walde-
mara Pawlaka pozującego w  strażackim 
mundurze i naszych zamkowych kapciach.

A te kapcie są akceptowane przez zwie-
dzających?
Z  reguły tak. Tylko nieliczni burzą się 
gdy mają założyć ten ważny dla naszych 
drewnianych podłóg sprzęt ochronny.  

Co ciekawe, wśród niezadowolonych 
przeważają rodzimi turyści. Kapcie zresztą 
nie są wynalazkiem ostatnich lat, czy jak 
niektórzy twierdzą reliktem „komuny”. 
Odkąd Zamek spełnia funkcje muzealne 
odwiedzający mieli obowiązek je zakładać. 
Dzięki temu mają swobodę poruszania się, 
a my nie musimy obawiać się o stan podłóg. 

Jakie są zawodowe marzenia burgra-
biego?
Marzeń zawodowych jest wiele, choć 
zawsze gdzieś w  ich tle stoi prozaiczna 
wymówka – pieniądze. W mury zamkowe 
wkracza coraz więcej nowoczesnej techniki. 
Pan Stanisław Małecki obchodził nocami 
komnaty z lampą naftową lub świecą w dło-
ni. Dziś mamy nie tylko latarki, elektrykę, 
alarmy, ale też rozbudowujemy sieć kamer 
monitoringu.
Marzę, by muzeum dorobiło się nowo-
czesnego systemu audio-przewodników 
w wielu językach lub choćby pełnego wie-
lojęzycznego opisu eksponatów. Kontaktu 
z człowiekiem nic nie zastąpi, ale przyjeż-
dżają do nas goście z wielu, czasem egzo-

tycznych krajów i także im chcielibyśmy jak 
najlepiej przybliżyć historię i skarby jakie 
prezentujemy.  

Widać następców?
Z tym nie jest różowo. Choć młode poko-
lenie rośnie i kto wie jak życie się potoczy? 
Pamiętam, że gdy moi dwa siostrzeńcy 
i siostrzenica byli mali, to uwielbiali przy-
chodzić ze mną do pracy. Dziś Adam jest 
pracownikiem Biblioteki Kórnickiej, choć 
wybrał karierę naukową.
Praca w Zamku jest na pewno ciekawa, ale 
trzeba się jej poświęcić bez reszty. A zarobki 
nie są wysokie ...
Ja jednak ją lubię. Szczególnie każdy ostatni 
wieczorny obchód, gdy jestem sam na sam 
z zamkowymi przestrzeniami, historyczną 
materią i duchami.

Widział Pan Białą Damę?
Biała Dama to duch. Duchów nie widać. Ale 
ja niemal codziennie czuję obecność hra-
bianki Teofili i kolejnych właścicieli Kórnika 
w murach zamkowych. Miło jest pracować 
w takim towarzystwie.

Wywiad z Burgrabią Zamku Kórnickiego

◊  Rozmawiał ŁG

Fotografia z archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN

Fotografia z archiwum 
Biblioteki Kórnickiej PAN

Fotografia z archiwum 
Biblioteki Kórnickiej PAN
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W numerze 8/2018 z 27 kwietnia 2018 roku 
opublikowaliśmy Kalendarium Powstania 
Wlkp. dotyczące wydarzeń, które miały zwią-
zek z Bninem. Dziś prezentujemy kórnickie 
kalendarium opracowane przez Kazimierza 
Krawiarza.

1913

Powstanie drużyny skautowej w Kórniku. 
Reaktywacja koła organizacji „Sokół” skupia-
jącego młodzież z Kórnika, Bnina i Prowentu.

1914

1 lipca – okręgowy zlot „Sokoła” w Kórniku. 
1 sierpnia – wybuch I  wojny światowej. 
Pożegnalne spotkanie członków „Sokoła” 
w Kórniku.

1917

Czerwiec – zlot około 800, skautów i ćwicze-
nia w lasach głuszyńskich z udziałem skautów 
kórnickich.
15 października – obchody 100 rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki w Kórniku 

1918

15 lutego – przysięga pierwszego zastępu 
Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru 
Pruskiego (POW ZP) w Poznaniu z udziałem 
kórniczan.
14 maja – rozwiązanie polskiego skautingu. 
Konspiracyjna działalność skautów kórnic-
kich
lipiec – październik – artykuły Sylwestra Gaw-
rycha w prasie: „Postęp”, „Wielkopolanin”.
2 sierpień – dwutygodniowy wyjazd Sylwe-
stra Gawrycha do Berlina, Stralsundu, Gryfii 
i Szczecina, by naocznie przekonać się jaki 
duch wojenny u Niemców panuje. 
18 sierpień – wystąpienie Sylwestra Gawry-
cha w Sali Hotelu Europejskiego w Gnieźnie.
październik  – ujawnienie się Tajnego Komi-
tetu Obywatelskiego w Kórniku
10 listopada (niedziela) – o godzinie 13-tej 
wiec w Domu Przemysłowym i wieczorne 
zebranie u dr Zygmunta Celichowskiego 
z udziałem ks. Arkadiusza Lisieckiego, ks. 
Bronisława Rybickiego, Sylwestra Gawrycha 
i Tadeusza Adamczewskiego i kilku innych 
kórniczan. 
11 listopada – o godzinie 16:30 w Domu 
Przemysłowym odbył się wiec organizacyjny 
na którym powołano Radę Robotniczą. Do 
Rady Robotniczej wybrani zostali: Sylwester 
Gawrych (przewodniczący), dr Stanisław 
Celichowski (wiceprzewodniczący), Hipolit 
Piotrowski, Tadeusz Ruszczynski, Wincenty 
Flens, Melchior Grześkowiak, Maćkowiak 
i inni. Zebranie zakończono około 23-ej, gdy 
zajęto pocztę i zawiadomiono Komendę Mia-

sta Poznania o powstaniu Rady Robotniczej 
w Kórniku.
12 listopada – przejecie władzy nad mia-
stem i komisariatem w Kórniku. W południe 
przed ratuszem Sylwester Gawrych ogłosił 
mieszkańcom Kórnika wprowadzenie stanu 
wyjątkowego. 
13 listopada – utworzenie Rady Włościań-
skiej z przewodniczącym dr Zygmuntem 
Celichowskim.
14 listopada – odezwa tymczasowego Komi-
sariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu 
o wyborach delegatów do Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego w dniach 3-5 grudnia.
15 listopada – Powołanie Rady Żołnierskiej 
i przejęcie władzy w Kórniku. O godzinie 
10.tj wieczorem w Domu Przemysłowym 
powstał pierwszy szereg I Kompanii Kórnic-
kiej pod dowództwem Mariana Jarosława 
Trawińskiego. Jej nazwa „Pierwsza Kompania 
Wielkopolska – Kórnik”. Na żołd i utrzymanie 
kompanii Rada Miejska uchwaliła 4000,00 
MK., obwód wiejski  uchwalił 6000,00 MK. 
Wsparcia finansowego udzieliła również 
Majętność Kórnicka. 
17 listopada – wiec wyborczy w Kórniku, 
Sylwester Gawrych i Jan Niemir wybrani na 
delegatów powiatu śremskiego do polskiego 
Sejmu Dzielnicowego.
20 listopada – utworzenie Rady Ludowej 
w Kórnik i  Straży Obywatelskiej. 
Koniec listopada – powstanie Służby Straży 
i Bezpieczeństwa, które pełnić miały funkcje 
strażnicze 
3-5 grudnia – Polski Sejm Dzielnicowy w Po-
znaniu z udziałem kórnickich delegatów
8 grudnia – powrót posłów i wiec mieszkań-
ców Kórnika
26 grudnia – przyjazd i powitanie Ignacego 
Paderewskiego w Poznaniu z udziałem licz-
nych Kórniczan.
27 grudnia –  godzina 16:30 wybuch Powsta-
nia Wielkopolskiego. Telefoniczne wezwanie 
Kompani Kórnickiej  do Poznania przez Syl-
westra  Gawrycha.
27 grudnia - ochrona Bazaru przez żołnierzy 
Kompanii Kórnickiej 
27-29 grudnia zajęcie arsenału, zamku, opa-
nowanie dworca kolejowego. Zajęcie pociągu 
z wojskiem i zdobycie broni i kasy wojskowej.
28 grudnia – zajęcie fortu Grollman (był 
położony u zbiegu Al. Niepodległości i ul. Pół-
wiejskiej) przez pluton skautowy  z udziałem 
kórniczan i zajecie go na siedzibę I. Kompanii 
Skautowej, która stanowiła rezerwę Komen-
dy Miasta. 
29 grudnia – pożegnanie Kompanii Kórnickiej 
przez Ignacego J. Paderewskiego i Jana Ma-
ciaszka komendanta Hotelu Bazar i Wydziału 
Wojskowego NRL.
29 grudnia - powrót Kompanii Kórnickiej. 
Wizyta członków misji angielskiej z pułkow-
nikiem Harry Herschelem Wade na czele 
w Kórniku i zwiedzanie zamku. Włączenie 
Kompanii Kórnickiej do Batalionu śrem-

skiego
30/31 grudnia  - akcja kompanii kórnickiej 
w Śremie, przemarsz ulicami Śremu, udział 
we mszy i manifestacji na rynku 
31 grudnia – utworzenie batalionu śremskie-
go i wcielenie do niego kompani kórnickiej 
jako IV kompanii z dowódcą dr Stanisławem 
Celichowskim. Dowódcą drugiej kompanii 
batalionu został Marian J. Trawiński, dotych-
czasowy dowódca I kompanii kórnickiej.
 

1919

1 stycznia – manifestacja na Rynku w Kór-
niku. Proklamowanie Rzeczypospolitej 
Kórnickiej.
3 stycznia – Rada Ludowa w Kórniku przej-
muje pełnię władzy.  
6 stycznia – Rozkaz Dowództwa Głównego 
do Baonu Śremskiego i wyruszenie na front 
zachodni pod Zbąszyń. Wyjazd żołnierzy 
Kompanii Kórnickiej do Śremu na wozach, 
a następnie koleją  trasą Śrem – Czempiń 
- Kościan – Opalenica – Nowy Tomyśl. Noc 
w Nowym Tomyślu.
7 stycznia – Wyjazd z Nowego Tomyśla do 
Chrośnicy. Przemarsz kompanii ewentualnie 
przejazd kolejką wąskotorową, do Łomnicy i  
zajęcie pozycji wyjściowej w Łomnicy.
8 stycznia – zdjęcie Kompani Kórnickiej przed 
oficyną w Łomnicy (patrz foto)
9/10/11 stycznia -  potyczka pod Strzyżo-
wem, pierwsi polegli i ranni. Śmierć Edmunda 
Żurawskiego i jego pogrzeb. Ranni: Jan Hof-
fmann, Jan Wróblewski i Leon Sznura zmarli 
w Kórniku i Poznaniu.
12 stycznia – pod Szubinem poległ Tadeusz 
Stypczyński z Kórnika
12 stycznia – otwarcie siedmioklasowej szko-
ły polskiej z 5 nauczycielami i kierownikiem 
Walentym Kromczyńskim. 
17 stycznia – walki w  obronie Łomnicy. 
Z Kórnika  polegli: Stanisław Pohl, Wacław 
Małecki, Józef Frąckowiak. Powrót I kompanii 
do Kórnika z  dalszymi 10 poległymi po-
wstańcami z Bnina i Kórnika. Ciała poległych 
powstańców z Kórnika złożono w Szpitaliku, 
obecnie Dom Sióstr.
18 stycznia –  pogrzeb poległych żołnierzy 
kompanii kórnickiej z udziałem delegacji 
Baonu Śremskiego z dowódcą ppor. Stefa-
nem Chosłowskim oraz dowódcą Kompanii 
Kórnickiej dr. Stanisławem Celichowskim, 
którzy wygłosili mowy pożegnalne nad gro-
bem poległych. 
19 stycznia – pod Lesznem, ranny Jan Socha 
z Kórnika zmarł 19 lutego. Był żołnierzem 
kompanii bnińskiej. 
6 lutego – na mocy rozkazu Dowództwa 
Głównego w Poznaniu Kompania Kórnic-
ka jako IV kompania baonu śremskiego, 
pod dowództwem sierżanta dr Stanisława 
Celichowskiego wyruszyła na front miejsko-
-górski pod Rawiczem i kwaterowała w szkole 
w Niemarzynie. 

16 lutego – rozejm w Trewirze; Armia Wielko-
polska zostaje uznana za wojska sojusznicze 
ententy. Kompanię kórnicką zakwaterowano 
w  Golejewku. Przed kwaterą wykonano 
zdjęcie kompanii.
23 lutego – Baon śremski z IV. Kompanią Kór-
nicka i II. Kompanią Bnińską został włączony 
jako I. Baon 11. Pułku strzelców wielkopol-
skich do 3. Dywizji strzelców wielkopolskich 
Wojsk Wielkopolskich.
2 września – pod Lwowem zginął Paweł Łu-
czak, syn Marcina, brat Walentego i Andrzeja. 
7 października – poświęcenie sztandaru Ba-
onu Śremskiego w Ostrowie Wlkp. Podczas 
uroczystej Mszy polowej, odprawionej przy 
XVII. wiecznym ołtarzu polowym z Zamku 
w Kórniku. Sztandar ten wręczono dowódz-
twu 11. Pułku strzelców wielkopolskich. 
W składzie delegacji powiatu śremskiego był 
dr Zygmunt Celichowski. Kompania Kórnicka 
z dowódcą dr Stanisławem Celichowskim 
jadącym na siwym koniu defilowała przed ge-
neralicją: głównodowodzącym gen. Józefem 
Dowborem-Muśnickim, dowódcą 3 Dywizji 
Strzelców Wielkopolskich gen. Wincentym 
Odyńcem oraz gen brygady Janem Adolfem 
Kuczewskim.

1920

17 stycznia – I Baon 11 pułku strzelców 
wielkopolskich brał udział w przejęciu Kępna 
i Bralina przyznanych Polsce na mocy poko-
jowego traktatu wersalskiego, który wszedł 
w życie 10 stycznia 1920 r.
20 stycznia – I Baon 11 pułku strzelców 
wielkopolskich otrzymał rozkaz wyruszenia 
(transportem kolejowym) na kresy wschod-
nie – na obszar operacyjny wojsk Frontu 
Litewsko-Białoruskiego.
30 stycznia – 11 pułk został rozlokowany 

w rejonie Lidy wraz z 3 Dywizją Strzelców 
Wielkopolskich został przemianowany na 
17 Dywizję Piechoty stanowiący odwody 
Naczelnego Wodza.
1 lutego – 11 pułk strzelców wielkopolskich 
otrzymał nazwę 69 pułku piechoty
10 lutego – do nazwy 69 pułku piechoty, do-
dano historyczna nazwę 11. Pułk Strzelców 
Wielkopolskich.
6 kwietnia – walki 69 pułku pod Borysowem 
nad Berezyną, następnie po kilku dniach 
powrócił on do Lidy.
14 maja – ofensywa sowiecka zatrzymana 
6 czerwca
3/4 lipca – kontynuacja ofensywy sowietów 
na północno-wschodnim froncie.
12,13 i 14 sierpnia – zwycięskie walki pod 
Warszawą i odparcie ataku sowieckiego
Grudzień – 69 pułk piechoty (11.pułk strzel-
ców wielkopolskich) został zakwaterowany 
w Bydgoszczy

1921

Marzec – 69 pułk piechoty (11 pułk strzelców 
wielkopolskich) stacjonował w Wolsztynie 
i Zbąszyniu. 

Listopad – 69 p. p. (11 pułk strzelców wielko-
polskich) zajął na stałe miejsce w garnizonie 
w Gnieźnie,
11 listopada – uroczystości związane ze 
Świętem Niepodległości miedzy innymi 
w katedrze  w Gnieźnie.

1922

26 grudnia – założenie w Kórniku Towarzy-
stwa Powstańców i Wojaków 1918-19 im. 
Tadeusza Kościuszki, należało do Związku 
Towarzystw Powstańców i Wojaków D. O. K. 
VII w Poznaniu. W 1924 r. otrzymało sztandar.

1925 

Fundacja nagrobka poległych powstańców 
w Kórniku przez dr Stanisława Celichow-
skiego

1927

3 maja – odsłonięcie Tablicy na Hotelu „Vik-
toria” upamiętniającej wymarsz kompanii 
kórnickiej na front dnia 6 stycznia 1919 r.

1929

3 maja- odsłonięcie tablicy na kolegiacie kór-
nickiej z nazwiskami poległych na frontach 
I wojny światowej, w powstaniu wielkopol-
skim, w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
r. i w przewrocie majowym w 1926 r.

    
 

Kalendarium Powstania Wlkp. 1918/19 - Kórnik

◊  Opracował 
Kazimierz Krawiarz 

Kórniccy powstańcy pod Łomnicą
Fotografia z archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN

19 września o godzinie 10:30 w Ho-
telu Rodan Odbędzie się konferencja  
Zryw Wielkopolan w ich „małych  
ojczyznach”. Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919 i jego znaczenie w walce o gra-
nice II Rzeczpospolitej.

Osoby zainteresowane udziałem w Kon-
ferencji proszone są o zgłaszanie się pod 
numerem telefonu 61 8170 411 wew. 611. 
Ilość miejsc ograniczona!

Tego samego dnia o godz. 9:00 otwarta 
zostanie w Zamku Kórnickim wystawa  
Ku Niepodległej. Powstanie Wielkopolskie 
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, którą 
będzie można oglądać do 16 grudnia br.  
w salach zamkowych.

nr 15/2018 7 września 2018 r.16 17



AFISZ

8 WRZEŚNIA

POZNAJ PIĘKNO TWOJEJ OKOLICY: BNIN 
– PÓŁWYSEP SZYJA. W programie: opro-
wadzenie po półwyspie Szyja oraz dwa wy-
stąpienia pt. „Koncepcja zagospodarowania 
półwyspu Szyja”, „Kórnik i Bnin na dawnej 
fotografii. Miejsce: Ratusz w Bninie. Start 
godz. 9:00. Obowiązuje rejestracja – tel. 
515 229 684.

FESTYN SOŁECKI. Sołectwo Robakowo-Osie-
dle zaprasza na pożegnanie lata. Boisko przy 
ul. Szkolnej w Robakowie, start godz. 15:00.

9 WRZEŚNIA

IX MEMORIAŁ MARKA SERWATKIEWICZA 
W TENISIE STOŁOWYM, RZUCIE LOTKĄ I 
STRZELECTWIE SPORTOWYM. Radzewo, 
godz. 9:00. Turniej ma charakter otwarty. 
Wpisowe: dorośli 10 zł, dzieci 5 zł.

11 WRZEŚNIA

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „KAJTEK”. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

12 WRZEŚNIA

AKADEMIA SENIORA. Muzykoterapia Lidka 
– Strażnica OSP Kórnik, godz.16:30.

14 WRZEŚNIA

AKTYWNI SENIORZY W METROPOLII PO-
ZNAŃ. Godz. 16:00-20:00.  Rejestracja i infor-
macje pod nr telefonu 515 229 684.

15 WRZEŚNIA

AKTYWNI SENIORZY W METROPOLII PO-
ZNAŃ. Godz. 9:00-13:00. Rejestracja i infor-
macje pod nr telefonu 515 229 684.

VIII KÓRNICKA LIGA SZACHOWO–WARCA-
BOWA 2018. Wrześniowy Turniej Warcabowy. 
Świetlica OAZA/BŁONIE (ul. Leśna 6 Kórnik), 
godz. 17:00. Zapisy mailowo na adres: wieza-
kornicka@gmail.com  lub w dniu zawodów 
do 16:50. Startować mogą wszyscy chętni, 
bez względu na wiek, miejsce zamieszkania 
czy stopień zaawansowania. Liczba miejsc 
ograniczona do 40 osób.

18 WRZEŚNIA

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „BAJKA O 
CZASIE”. Biblioteka Publiczna w Kórniku, 
godz. 17:30.

19 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. KONFERENCJA 
POPULARNONAUKOWA. Zryw Wielkopo-
lan w ich „małych ojczyznach”. Powstanie 
Wielkopolskie 1918/1919 i jego znaczenie w 
walce o granice II Rzeczpospolitej. Transmisja 
na żywo – link będzie dostępny na stronie: 
www2.kornik.pl

AKADEMIA SENIORA. „Stop manipulacji, nie 
kupuj na prezentacji”. Strażnica OSP Kórnik, 
godz. 16:00.

20 WRZEŚNIA

TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI.  KCRiS 
OAZA - salka konferencyjna, godz. 17:00. 
Zapisy: mailowo na adres wiezakornicka@
gmail.com lub w dniu imprezy 30 minut przed 
turniejem. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Turniej przeznaczony dla 
roczników 2000 i młodszych.

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: „Islandia 
zimą czyli elfy, zorza i burza śnieżna ćwierć-
wiecza”.  Godz. 19:00. Zapisy 61 817 00 21. 

21 WRZEŚNIA

Poniżej i obok przedstawiamy wykłady i za-
jęcia odbywające się w ramach Kórnickich 
Dni Nauki. W przypadku zajęć wymagają-
cych wcześniejszej rejestracji zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do Wydziału 
Promocji, Pl. Niepodległości 41. Zapisy trwają 
od 27 sierpnia.
Rykowisko. Zbiórka przy leśniczówce w Błaże-
jewie. Godz. 19:00. Zajęcia otwarte dla wszyst-
kich chętnych – nie obowiązuje rejestracja.
Pokazy laserowe. Zbiórka CBK Borówiec/Dra-

pałka. Godz. 20:00. Zajęcia otwarte dla wszyst-
kich chętnych – nie obowiązuje rejestracja.
Nocne zwiedzanie zamku. Brak wolnych 
miejsc!
ZAJĘCIA DLA SENIORÓW. 
Cenne rękopisy i stare druki, czyli zwiedza-
nie Biblioteki Kórnickiej. Godz. 10:00, 11:00. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 
Sejm Dzielnicowy na ziemiach kórnickich 
„Świt niepodległości na Podbeskidziu. 
Przykład wsi Kozy”. Godz. 12:00. Obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja. 
Wystawa drobiu wodnego. Drób wodny w 
historii, kulturze i kulinariach. Godz. 13:00. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 
Zasady cięcia i pielęgnacja roślin. Godz. 
14:00. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 
Rykowisko. Zbiórka przy leśniczówce w Bła-
żejewie, godz. 19:00. Obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja. 
Nocne zwiedzanie arboretum. Godz. 20:00. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. 

22 WRZEŚNIA

 IV FESTYN EKOLOGICZNY, płyta kórnickiego 
rynku. Start godz. 10:00.

23 WRZEŚNIA

WERNISAŻ I WRĘCZENIE NAGRÓD LAURE-
ATOM KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO ”.  Kórnicki 
Ośrodek Kultury, godz. 18:00.

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY. KCRiS 
Oaza, godz. 17:00, wstęp wolny.

25 WRZEŚNIA

BAJKOCZYTANIE NA POLANIE: „BABCOCHA”. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz. 17:30.

26 WRZEŚNIA

AKADEMIA SENIORA. Gimnastyka Kasia - 
Strażnica OSP Kórnik, godz. 16:30.

27 WRZEŚNIA

WRZEŚNIOWY TURNIEJ WARCABOWY DLA 
DZIECI. KCRiS OAZA - salka konferencyjna, 
godz. 17:00.  Zapisy: mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu im-
prezy 30 minut przed turniejem. Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Turniej przeznaczony dla roczników 2000 i 
młodszych. 

29 WRZEŚNIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Oficjalne 
otwarcie II semestru. Przedszkole nr 2 „Cztery 
Pory Roku” w Kórniku-Bninie (ul. Jeziorna 16), 
godz. 10:00.

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...

W  imieniu obozowiczów, ich rodziców 
i moim własnym serdeczne podziękowanie 
dla całej Kadry Opiekunów i wszystkich tym 
,którzy brali udział w obozie szkoleniowym 
MDP Gminy Kórnik – Dźwirzyno 2018. 
Bardzo, ale to bardzo dziękujemy za 
wspaniałą fotorelacje i opisy, dzięki którym 
widzieliśmy wszyscy zainteresowani tym 
obozem na bieżąco co młodzi strażacy robili 
danego dnia.
Opieka, atmosfera i perfekcyjna organiza-
cja obozu, przekładały się na to, że nasze 
dzieci, nie miały czasu na nudę i tęsknotę 
za domem, krótko powiedziało by się – było 
super.
 A to wszystko zasługa Komendanta obozu 
– Druhny Ewy Sieroń oraz druhny  Bożeny 
Kiełtyki, przez dwa tygodnie  imponowały 
swoimi nowymi pomysłami. Program obo-
zu w tym roku według relacji mojego syna 
Damiana, był bardzo urozmaicony, prze-
platany  tematami profilaktyki - „ Strażak 
bez nałogów”.
Jak słyszałam od innych rodziców w/w druh-
ny w tym roku podniosły bardzo wysoko 
poprzeczkę szkoleniową – gratulujemy!
 Jak opowiadał mi dalej mój syn – w czasie 
tegorocznego obozu  zapoznali się szcze-
gółowo  ze sprzętem strażackim, który 
znajdował się w samochodzie pożarniczym, 
którym to samochodem na obóz przyjechał 
dh Sławek Sobolewski z OSP Szczytniki. Druh 
Sławek również przeprowadzał z młodymi 
strażakami – musztrę, która ponoć stała  
na wysokim poziomie.  Młodzi strażacy 
zapoznawali się również z podstawowymi 
zasadami ochrony przeciwpożarowej – któ-

re przedstawiała dh Ewa.
Przeszli pierwsze szkolenie z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy przed medycznej, 
które to przy obserwacji dh Ewy i  dh 
Patryka przekazywały dziewczyny z MDP 
OSP Czmoń: Sylwia, Magda, Sylwia i Kinga 
– dziękujemy.
 Z opowiadań mojego syna, nie zabrakło 
na obozie rozrywek sportowych w różnych 
dyscyplinach i zabawach. Bo jak przysłowie 
mówi - „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 
oraz „Sport to zdrowie”.
Bardzo ciekawe i pouczające, były wykłady 
dh Marii na temat uzależnień, które to 
z podziwem wysłuchali wszyscy uczestnicy 
obozu.
Uczestnicy obozu  pełnili dwugodzinne 
służby wartownicze w godz. 22.00–7.00  
pod nadzorem oficera  dyżurnego. Oficer 
dyżurny pełnił służbę od 22.00 do 22.00 
następnego dnia. 
 Dodatkowo odbywały się zajęcia taneczne 
i muzyczne – które to rodzice mogli widzieć 
i usłyszeć po przyjeździe dzieci z obozu do 
Kórnika.
Dzieci uczestniczyli również w wycieczkach: 
do Kołobrzegu, w tym  45 minutowy rejs sta-
teczkiem po morzu, mieli również wycieczkę 
do miasteczka Dziki Zachód – Western Par-
ku – Parku Rozrywki  w Zieleniewie,  gdzie 
czekało na nich wiele śmiesznych atrakcji 
(mogliśmy to oglądać na codziennej dzięki 
fotorelacji z obozu).
No nie zabrakło dzieciakom kąpieli w morzu 
pod czujnym okiem ratownika Mieczysława.  
Codzienne ranne i wieczorne apele. 
Wielu młodych strażaków otrzymało na 

obozie odznaki MDP oraz zaświadczenia 
ukończenia szkolenia. 
Na teren obozu przybył również Neptun 
wraz ze swą żoną oraz orszakiem diabeł-
ków aby przeprowadzić obrządek chrztu 
morskiego, tym którzy byli pierwszy raz na 
obozie strażacki. Po chrzcie każdy z nich 
otrzymał ksywkę strażacką np. „Prądow-
nica”. Otrzymali też świadectwa odbytego 
chrztu.
Mieli bardzo dużo atrakcji obozowych, które 
na długo nie zapomną.
Jak mówił Damian, wysiłek był ogromny, 
ależ jaka to była przyjemność i satysfakcja 
podczas ćwiczeń strażackich czy wykładów 
o uzależnieniach.
Myślę, iż mogę w imieniu wszystkich rodzi-
ców – uczestników obozu szkoleniowego 
MDP Gminy Kórnik, przekazać na łamach 
„Kórniczanina” - wdzięczność i wzruszenie, 
że Nasze dzieci mogły przeżywać naprawdę 
coś niesamowitego i nauczyć się ratować 
drugiego człowieka, gdy on jest w niebez-
pieczeństwie. Nauczyli się również żyć 
i pracować w grupie.
 Nasze dzieci są przeszczęśliwe kolejny raz 
i na pewno nie ostatni.
Jeszcze raz ogromne podziękowania za 
wspaniały pobyt na obozie naszych dzie-
ci – program i okazałe serca dh. Ewy i dh. 
Bożenki.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy MDP

◊  Wdzięczni mama obozowicza 
 MDP Gminy Kórnik – Dźwirzyno 2018

◊  ZF
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Wakacyjne zajęcia w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku, pomimo wysokich temperatur, 
przyciągnęły wielu małych czytelników. 
W pierwszym tygodniu nasi „podróżnicy”, 
żądni dzikich przygód, przenieśli się do 
„Literkowej dżungli”. Tam Król Lew i jego 
zwierzęta zaprosili ich do wspólnego 
rozwiązywania zagadek, układania rozsy-
panek słownych, dyktand (i  to wcale nie 
ortograficznych!;) oraz rozszyfrowywania 
tajemniczych wiadomości. Dżunglę odwie-
dzili też Pigmeje, Masajowie i Tuaregowie 
i  zabrali naszych czytelników do swoich 
domostw, pokazali im ciekawe zabawy, 
rozwiązywali wspólnie krzyżówki, a na po-
żegnanie poczęstowali pysznymi owocami 
egzotycznymi. 
W  drugim tygodniu dzieci poznały „Ta-
jemnicę chińskiego smoka”. Tak enig-
matycznie brzmiący tydzień okazał się 
pełen „bajkowych tajemnic”, „manualnych 
wspaniałości” i  „ruchowych wygibasów”. 
I tak w środę dzieci poznały różne rodzaje 
smoków, krainy w jakich żyły, jak wygląda-
ły, co jadły, skąd wywodzi się zamiłowanie 
do tych „potworów”. Mali artyści wykonali 
śliczne smoki z ogonkami, które „ożywały” 
podczas ruchu. Natomiast w czwartek, po 
wtajemniczeniu w „smoczy świat”, dzieci 
wykonały przestrzenne „oko smoka” i choć 
to niełatwe plastycznie zadanie,  finalnie 

okazało się bardzo ciekawym dziełem. 
Wszyscy byliśmy zaskoczeni efektem 
ciężkiej pracy najmłodszych.
W  trzecim tygodniu wakacji Bibliotekę 
odwiedzili „Ahoj! Piraci na horyzoncie”. 
Okazało się, że w murach budynku ukryto 
skarby, do których doprowadziły stare 
mapy zamknięte w  zakorkowanych bu-
telkach. Mali piraci zbudowali bezludną 
wyspę z pirackim statkiem i skrzynią pełną 
złota. Na zakończenie morskiej przygody 
odbyły się pirackie zawody, na przegra-
nych czekała puszka pełna żelkowych 
robaków, a  dla zwycięzców kufer pełen 
sztabek złota. 
W  czwartym tygodniu wakacji mali czy-
telnicy przeżyli „Afrykańską przygodę” 
i poznali zwyczaje tego kontynentu, trady-
cyjne stroje i nauczyli się piosenki w języku 
suahili. Dzieci wykonywały afrykańskie 
maski i gliniane miseczki. 
Bardzo dziękujemy mamom za pomoc 
i  zaangażowanie. Dziękujemy również 
Panu Wojciechowi Zimniakowi za wspa-
niałe zdjęcia i możliwość ich podziwiania.

                                                                               

 Wieści z biblioteki

Odpowiedz na pytanie i wygraj  
kubeczek jubileuszowy „Kórniczanina”

Pytanie brzmi:
„Jaki gatunek drzewa zasadziliśmy w tym 
roku w Arboretum Kórnickim z okazji jubi-
leuszu 30-lecia Kórniczanina?”
5 kubeczków czeka na pierwsze 5 osób, 
które prawidłową odpowiedź na pytanie 
nadeślą poczta elektroniczną na adres  
korniczanin@kornik.pl (w temacie wiado-
mości proszę wpisać „konkurs o kubek”, 
natomiast w treści wiadomości odpowiedź 
na pytanie oraz  imię i nazwisko autora 
odpowiedzi).
Kolejne 5 kubeczków czeka na 5 pierw-
szych osób, które dostarczą prawidłową 
odpowiedź do siedziby Redakcji (Plac Nie-
podległości 41 w Kórniku, otwarte w dni 
powszednie od godz. 8:00 do 15:30).
Zapraszamy do zabawy!

◊  Natalia 
Kasia
Honorata 

Uwaga 
konkurs!

◊  ŁG

Czy można zacząć od końca? Dlaczego nie! 
Jeszcze przed wakacjami, 9 czerwca br. świę-
towaliśmy w Klubie Podróżnika zakończenie 
trzeciego, udanego sezonu działalności. 
W ramach tej celebracji odwiedziliśmy Mu-
zeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
Pogodę i towarzystwo mieliśmy wyborne! Za 
przewodników bowiem przydzielono nam 
obu synów słynnego podróżnika Arkadego 
Fiedlera. Pan Arkady Radosław, którego 
znamy z podróży do Amazonii z naszym 
prelegentem Tomkiem Siudą, oprowadził 
nas po piramidzie i po statku Santa Maria. 
W domu rodzinnym Fiedlerów ugościł nas 
drugi z  braci - pan Marek Fiedler, który 
z kolei odbył z Tomkiem podróż po Iranie. 
Wspaniale było poznać i posłuchać synów 
słynnego Podróżnika w tak pięknym i ma-
gicznym miejscu, jakim jest Muzeum - Pra-
cownia Literacka Arkadego Fiedlera. 
Dziękujemy wszystkim Klubowiczom, którzy 
uczęszczają na nasze spotkania – tym wy-
trwałym i tym spontanicznym, tym starszym 
i tym młodszym. Cudownie jest widywać co 
miesiąc Wasze zaciekawione i entuzjastycz-
ne twarze. To dzięki Wam i dla Was odbywa-
ją się te spotkania! Dziękujemy, że byliście 
z nami w minionym sezonie. Mamy nadzieję 
cieszyć się Waszą obecnością w kolejnych 
miesiącach i latach działalności Klubu. Nie-
stety, wiemy że niektórych Klubowiczów 
już nie zobaczymy… Z ogromną przykrością 

przyjęliśmy informację o odejściu Jolanty Fic 
oraz Barbary Tomaszewskiej. Ich obecność 
na naszych spotkaniach była tak naturalna 
i oczekiwana, że niczym nie da się zapełnić 
pustki, którą po sobie pozostawiły. W tym 
miejscu pragniemy złożyć Rodzinom naj-
szczersze kondolencje z  powodu straty 
Bliskich.
Po wakacyjnej przerwie wznawiamy spo-
tkania, rozpoczynając czwarty już sezon 
działalności Klubu Podróżnika z Kórnika. 

Planujemy atrakcyjne spotkania z  po-
dróżnikami, niespodzianki, poczęstunki 
i  niezapomniane wrażenia. Na pierwsze 
spotkanie zapraszamy już 20 września. By 
trochę ochłonąć po wakacyjnych upałach 
odwiedzimy zimową Islandię wraz z  Julką 
Kłosowicz i Wojtkiem Rafińskim z Trip with 
my love. Szczegóły na plakacie. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Początek kolejnego sezonu w KPzK

Klub Podróżnika w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
Jeszcze ze ś.p. Basią Tomaszewską…
Piękne zdjęcie autorstwa Wojciecha Zimniaka 

◊  Klub Podróżnika z Kórnika
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Lato to dobry czas, żeby podróżować  
po bliższej i dalszej okolicy. Stało się już 
tradycją, że członkowie koła SENIOR z Bo-
rówca w sierpniu organizują jednodniową 
wycieczkę do różnych ciekawych miejsc nie-
zbyt oddalonych od miejsca zamieszkania.
W  tym roku 21 sierpnia wybraliśmy się  
do Gołuchowa. Rano wsiedliśmy do auto-
busu i pojechaliśmy w kierunku Jarocina. 
Chcieliśmy poznać trochę historii, zobaczyć 
coś ciekawego i pobyć w swoim gronie.
Zamek w  Gołuchowie znajduje się przy 
trasie z Jarocina do Kalisza, czyli w pewnej 
odległości od Borówca. Jest też bliski miesz-
kańcom gminy Kórnik choćby z tego wzglę-
du, że związanej jest z rodziną Działyńskich, 
właścicielki zamku w Kórniku i okolicznych 
dóbr. W 1853 r. Tytus Działyński zakupił 
dobra  gołuchowskie dla swojego jedynego 
syna Jana, który wraz ze swoją żoną Izabelą 
Czartoryską zamieszkał w zamku. Izabela 
i  Jan Działyńscy stworzyli muzeum gołu-
chowskie, bo zgromadzili w zamku kolekcję 
dzieł sztuki (np. jeden z najcenniejszych 
na świecie prywatnych zbiorów ceramiki 
antycznej – wazy greckie). Niestety podczas 
wojny zbiory zostały wywiezione bądź znisz-
czone i to co oglądaliśmy w zamku to tylko 
niewielka część kolekcji.
Chodząc po zamkowych salach podziwia-
liśmy przepiękne kominki, ściany ozdo-
bione tkaninami stylowe meble, portrety 
właścicieli zamku ich rodziny. Wędrując 
po pałacowych komnatach  urządzonych 

przez Izabelę i Jana Działyńskich, czuliśmy 
się trochę tak jakbyśmy odwiedzali kogoś 
znajomego.
Zamek w  Gołuchowie jest położony na 
terenie kompleksu leśnego. W specjalnych 
zagrodach hoduje się tam żubry, daniele, 
koniki polskie i dziki. Zwierzęta żyją tam 
prawie jak na wolności.
Zanim odwiedziliśmy zagrodę ze zwierzęta-
mi, mieliśmy okazję pogłębić swoją wiedzę 
na temat leśnictwa, łowiectwa, gospodarki 
leśnej, flory i fauny. Byliśmy bowiem w zlo-
kalizowanym nieopodal Ośrodka Kultury 
Leśnej czyli w Muzeum Leśnictwa.
Dowiedzieliśmy się jak dawniej pozyskiwano 
drewno, zobaczyliśmy maszyny z ubiegłego 
wieku, odkrywaliśmy tajemnice przyrody, 
oglądaliśmy kolekcję roślin spotykanych 

w naszych lasach, mogliśmy spojrzeć na wy-
pchane okazy zwierząt. Nie każdy przecież 
widział z bliska borsuka, kunę, rysia, sowę, 
orła czy łosia.
Pełni wrażeń, wzbogaceni o nowe doświad-
czenia, ruszyliśmy w drogę powrotną. W Ja-
rocinie posiliśmy  się obiadem i smacznym 
deserem, bo po kilku godzinach wędro-
wania nieco już zgłodnieliśmy. Najedzeni 
ruszyliśmy w drogę powrotną.
Teraz trzeba trochę odpocząć i nabrać sił, bo 
we wrześniu wyjeżdżamy w Karkonosze do 
położonego u stóp Śnieżki Karpacza  pen-
sjonatu. Na pewno odwiedzimy też Czechy, 
ale o tym później.

Emeryci z Borówca w Gołuchowie

W czerwcu br. trzydziestopięcioosobowa 
grupa Seniorów wyjechała na dziesięcio-
dniowy wypoczynek nad morze. Naszym 
ulubionym miejscem jest ośrodek Alfa 
w  Rewalu. Kolejny raz termin naszego 
pobytu uzgodniliśmy z  zaprzyjaźnioną 
grupą Seniorów z  Borówca. Mieszkali-
śmy w tym samym ośrodku i w ich towa-
rzystwie czujemy się najlepiej. Mieliśmy 
wspólny wieczorek taneczny, wycieczkę 
do Kołobrzegu, ognisko, były też spacery 
i  spotkania urodzinowo-imieninowe, 
a  kibice piłki nożnej wspólnie oglądali 
mecze. Pogodę mieliśmy piękną, wypo-
częliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni 
z  pobytu i  dlatego za rok wrócimy po-
nownie do Rewala.
W lipcu zorganizowaliśmy rejs statkiem 
po naszym jeziorze i   sympatyczne 
spotkanie w  restauracji Tawerna na 
Błoniach. Uczestnicy zajadali się smacz-
ną rybą, lodami, kawką i  oczywiście 
ciastkiem. Na codzień osoby starsze nie 
bywają na Błoniach, była więc okazja by 
zwiedzić cały obiekt sportowo-wypo-
czynkowy, jakim dysponuje Kórnickie 
Centrum Rekreacji i Sportu Oaza. A od 
czasu przejęcia obiektu przez KCRiS Oaza 

wiele się zmieniło. Wyprawa bardzo się 
udała, wszyscy zadowoleni wróciliśmy 
statkiem na Prowent.
Kolejnym naszym miłym spotkaniem 
i wyjazdem, była wycieczka do pobliskie-
go Zaniemyśla na wyspę Edwarda. Grupa 
zebrała się na rynku w Kórniku, reszta 
osób dołączyła w Bninie i  liniowym au-
tobusem pojechaliśmy do Zaniemyśla. 
Udaliśmy się do pontonowego pomo-
stu, którego pokonanie wymaga wiele 
odwagi. Cała dwudziestojednoosobowa 

grupa przeszła, lecz z lekkimi obawami 
ponieważ pontony ułożone są na wodzie 
i uginają się pod stopami. Do ubiegłego 
roku odwiedzający wyspę przewożeni 
byli promem, którym obecnie przewożo-
ne są tylko towary. Główną budowlą na 
wyspie jest zabytkowy drewniany Dom 
Szwajcarski, w  którym mieszkał hrabia 
Edward Raczyński. Obecnie w  obiekcie 
tym znajduje się lokal gastronomiczny 
a  obok postawiono szeregowo kilka 
domków wypoczynkowych. 

Wakacyjnie seniorów zrzeszonych w PKPS

W  dniu 25 sierpnia br. Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu, Sta-
rostwo Powiatowe, Zarząd Oddziału M-G 
ZOSP RP w Buku oraz OSP Dobieżyn, byli 
organizatorami VI Powiatowych Zawodów 
Wędkarskich  strażaków OSP i PSP powiatu 
poznańskiego.
Zawodnicy rywalizowali w  wędkarstwie 
spławikowym  na Stawie Wiejskim w Dobie-
żynie gm. Buk. Każda gmina mogła wystawić  
3 strażaków – wędkarzy.
 Naszą Gminę reprezentowali druhowie 
w osobach:
- dh. Paweł Kudła OSP Czmoń,
- dh. Sebastian Kudła OSP Czmoń,

- dh. Wojciech Dryer – OSP Radzewo.
W sumie w zawodach brało udział 12 drużyn 
(36 zawodników).
Nasi druhowie choć nie stanęli na tzw. 
„pudle” to i  tak odnieśli sukces. W takich 
zawodach wędkarskich nasi strażacy brali 
pierwszy raz udział. 
Drużynowo nasi strażacy zdobyli V miejsce.
Indywidualnie na 36 zawodników dh. Seba-
stian Kudła z OSP Czmoń   zdobył również  
V miejsce.  Gratulacje. 

Rozstawiono również ogromny namiot, 
w którym odbywają się różne imprezy. 
Zachował się stary piękny drzewostan 
i kilka alejek spacerowych dla zwiedza-
jących. Na tarasie lokalu z przyjemnością 
wypiliśmy dobrą kawę i zjedliśmy smacz-
ne ciasto drożdżowe. Po powrocie z wy-
spy udaliśmy się na teren rekreacyjny, 
gdzie każdego roku odbywa się impreza, 
pod nazwą Zaniemyskie Bitwy Morskie. 
Mieszkańcy mogą tam korzystać z pięk-
nej plaży oraz różnego rodzaju sprzętów 
wodnych. Byliśmy także pomodlić się 
w kościele św. Wawrzyńca. Przy bocznej 
ścianie, na zewnątrz kościoła pochowany 
jest Hrabia Edward Nałęcz Raczyński. 
Został pochowany pod murem kościoła, 
ponieważ na skutek samobójczej śmierci 
nie mógł spocząć w  krypcie rodowej 
w Rogalinie.
Pod koniec września organizujemy pięcio 
dniową wycieczkę w  Kotlinę Kłodzką, 
zamieszkamy w Pensjonacie „Willa Alfa” 
w Kudowie Zdroju. W programie mamy 
zwiedzanie pięknych zabytków Kotliny 
a  także dla chętnych zdobywanie gór-
skich szczytów.
Po wakacjach wznawiamy spotykania 
w  naszym klubie przy ul. Poznańskiej, 
gdzie zawsze miło spędzamy czas.
Dziękujemy naszym koleżankom Alek-
sandrze Goli i Krystynie Modrowskiej za 
zorganizowanie rejsu statkiem i wyjazdu 
do Zaniemyśla.

◊ Barbara Fluder 
◊  Zarząd PKPS Kórnik

Zawody wędkarskie OSP i PSP

◊  Ewa Sieroń
Sekretarz Zarządu Oddziału M-G 
ZOSP RP w Kórniku
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SrebroNatalii Szymczak na Górskich 
Szosowych Mistrzostwach Polski
Podczas rozegranych w Walimiu k/Wałbrzy-
cha Górskich Mistrzostw Polski w kolarstwie 
szosowym zawodniczka UKS Mróz Jedynka 
Kórnik Natalia Szymczak sięgnęła po swój 
największy sukces w karierze, zdobywając 
tytuł wicemistrzowski w kategorii juniorka. 
„Radość przez łzy”, tak z powodzeniem moż-
na zatytułować sukces niezwykle zdolnej 
kórniczanki. Trasa wyścigu była ogromnie 
wymagająca, a  jak na juniorki to wręcz 
ekstremalna. Liczyła sobie 4 okrążenia po 
15,6 km, a na każdym z nich było aż 560 
metrów przewyższenia. Przed końcem 
trzeciego okrążenia Natalia zdecydowała 
się na samotny atak, który okazał się nie do 
zatrzymania dla rywalek i ostatnie 18 km 
do mety zmierzała samotnie. Niestety 
wyścigi kobiet, szczególnie dla juniorek, 
żądzą się dziwnymi prawami. Startują one 
wspólnie z seniorkami, tylko mają osobną 
klasyfikację. Dwukrotna tegoroczna wice-
mistrzyni Polski na szosie i na czas Paulina 
Pastuszek z Pacyfiku Nestle Toruń, przez 
cały wyścig była ochraniana przez 3 star-

sze koleżanki z klubu (m.in. zeszłoroczną 
Mistrzynię Polski Seniorek Karoliną Kara-
siewicz), które nie mają szans na medale 
w kategorii seniorek, a sił jeszcze na tyle by 
wspierać i holować młodsza koleżankę. Tak 
było przez cały wyścig, Natalia Szymczak 
miała na początku finałowego podjazdu 
(8 km do mety) 1 min. i 25 sek. przewagi 
nad Pastuszek i wydawało się, że nic jej 
nie odbierze tytułu mistrza kraju. Stało się 
jednak inaczej, wspierana przez starsze 
koleżanki Pastuszek dogoniła Natalię na… 
70 metrów przed metą, wyprzedzając 
niezwykle ambitną i wspaniałą tego dnia 
kórniczankę. W  takich okolicznościach 
zamiast świętować zdobycie największego 
sukcesu w życiu, pojawił się dramat i  łzy. 
Nie ma się czego dziwić pełnia szczęścia 
była tak blisko. Zdobycie złotego medalu 
automatycznie dałoby Natalii Szymczak 
nominację na wrześniowe Mistrzostwa 
Świata w  austriackim Innsbrucku, a  tak 
trzeba teraz czekać na decyzję trenera ka-
dry i Polskiego Związku Kolarskiego.  Oby 
ona okazała się pomyślna dla zawodniczki 
z Kórnika, bo w pełni na nią zasłużyła.

Szukamy następców olimpijczyków - 
zwycięstwo Mateusza Przymusińskiego
Na przełomie sierpnia i września rozegra-

no na Ogólnopolski 4-etapowy wyścig po 
Ziemi Konińskiej dla młodzików i juniorów 
młodszych. Wśród młodzików była to 
również kolejna seria z  cyklu „Szukamy 
Następców Olimpijczyków”. Doskonałą for-
mę potwierdził Mateusz Przymusiński UKS 
Mróz Jedynka Kórnik. Z pośród czterech 
etapów zwyciężył w obu jazdach na czas, 
a w kryterium ulicznym i w wyścigu ze star-
tu wspólnego zajmował 3 miejsca. W klasy-
fikacji generalnej Mateusz zdecydowanie 
zwyciężył, pokonując Mateusza Olejnika 
z KTK Kalisz, potwierdzając tym samym swą 
przynależność do ścisłej czołówki krajowej. 
Bardzo dobrze wypadli pozostali młodzicy 
UKS Mróz. Podczas jazdy indywidualnej 
na czas młodziutki Dawid Wika-Czrnowski 
zajął świetne 3 miejsce, Janek Szyszka był 5, 
a Wiktor Perz 11. W klasyfikacji generalnej 
Dawid i Janek zajęli kolejno miejsce 6 i 7, 
a Wiktor 12. Z bardzo dobrej strony zapre-
zentował się Jan Modzelewski (UKS Jedynka 
Kórnik) w  wyścigu juniorów młodszych, 
który podczas ostatniego etapu zabrał się 
w ucieczkę, mijając linię mety jako 3. Tym 
samym awansował zdecydowanie w klasy-
fikacji generalnej na 3 miejsce, co jest jego 
największym dotychczasowym sukcesem.

Kolarstwo

◊  Paweł Marciniak

Dekoracja juniorekNatalia Szymczak w solowej akcji

W dniu 12.08 na Kórnickich Błoniach odbyła 
się czwarta edycja Kórnickiego Triathlonu.
Od dwóch lat zawody te inaugurują cykl 
GREATMAN Trilogy, który jest największym 
cyklem zawodów w Wielkopolsce, a same 
zawody w Kórniku są jedną z najlepszych 
tego typu imprez w Polsce.
Na starcie GREATMAN Kórnik Triathlon 2018 
stanęło niemal 900 zawodników, w tym pra-
wie setka sportowców z naszej gminy. Od 
rana Błonia wypełnione były uśmiechniętymi 
twarzami zawodników, którzy do Kórnika 
przyjechali całymi rodzinami. W trakcie tej 
sportowej niedzieli nie zabrakło atrakcji dla 
dzieci. Odbył się start GREATFAMILY, czyli 
start dla rodzin z niemowlętami w przyczep-
kach. Następnie odbyły się zawody dla dzieci, 
w których to ponad 150 dzieci w wieku od 
0 do 15 lat wzięło udział w duathlonie (bie-
g+rower+bieg). Na wszystkie dzieci czekały 
pamiątkowe medale,  atrakcyjne nagrody 
i wyśmienite torty. Na koniec dnia odbył 
się start dystansu głównego, na którym nie 
zabrakło czołowych zawodników z krajowego 
podwórka m.in. zwycięzcy cyklu GREATMAN 
2017 Michała Majchrzaka oraz Marty Bru-
kwińskiej, czy też uczestników Mistrzostw 
Świata Ironman  na Hawajach Michała i Olim-
pi Wojtyło, a także uczestniczki Mistrzostw 
Świata Ironman 70.3 w RPA Joanny Krawiec.
Zacięta rywalizacja trwała również w klasyfi-
kacji MIASTA I GMINY KÓRNIK. Na dystansie 
superkrótkim zwyciężyli Rafał Wysmoliński 
z Biernatek oraz Zuzanna Lewandowska 
z Kórnika, a na dystansie ¼ IM Dariusz Tau-
chert i Romana Rembalska z Kamionek.

Jak co roku, mieliśmy okazję podziwiać pra-
cowitość i zaangażowanie uczniów i uczennic 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 
z całej gminy Kórnik. Licznie zgłosili się do 
wolontariatu – by jak co roku zdobywać do-
świadczenie i przyjaźnie na całe życie.
Po trzech latach spędzonych na Rynku, nie-
dzielne zawody po raz pierwszy odbyły się 
po drugiej stronie jeziora, na terenie Błoni. 
Decyzja ta, choć nie łatwa została podjęta 
przez władze miasta w porozumieniu z orga-
nizatorem. Tak o tej zmianie mówi Dyrektor 
Zawodów Paweł Kotas:
„Kiedy w 2015 roku organizowałem triathlon 
po raz pierwszy, Kórnik był całkiem innym 
miastem. Od tego czasu wiele się zmieniło. 
Miasto z każdym rokiem jest coraz pięk-
niejsze, Błonia po przejęciu przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji nabierają pełnego blasku, 
dlatego warto było pokazać zawodnikom 
i kibicom również ten teren, który w momen-
cie, gdy powstanie bieżnia lekkoatletyczna 
stanie się idealnym miejscem do treningu 
lekkoatletycznego. Mam nadzieję, że Kórnik 
to wykorzysta, a stadion na Błoniach będzie 
przynosić miastu mnóstwo korzyści. Muszę 
przyznać, że uroniłem kilka łez opuszczając 
Rynek, ale zawody, które odbyły się w drugi 
weekend sierpnia pokazały, że była to dobra 
decyzja i tutaj muszę pogratulować  wicebur-
mistrzowi Przemysławowi Pacholskiemu, 
który był głównym inicjatorem tej zmiany. 
Śmiało mogę powiedzieć, że zawody te rozwi-
jają się równie prężnie i dynamicznie co samo 
miasto, życzę więc  Kórnikowi i sobie, aby ten 
wspólny rozwój trwał jeszcze przez wiele lat.”

W  trakcie całego dnia zawodów dało się 
słyszeć mnóstwo głosów zawodników 
i  kibiców chwalących przepiękne tereny 
Błoni oraz świetną nawierzchnie na drodze 
do Mieczewa oraz na obwodnicy Kórnika. 
Triathlonistom w ten upalny dzień, bardzo 
przypadła do gustu malownicza trasa biego-
wa poprowadzona ścieżką zdrowia w Parku 
Zwierzyniec. 
Odpowiadając również na list otwarty pani 
Teresy Zimnej – Prezes Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych - zamknięcie dróg w tym 
dniu przebiegało bardzo sprawnie i  nie spo-
wodowało większych utrudnień dla miesz-
kańców miasta. Wszystkie osoby mieszkające 
wzdłuż trasy otrzymały do swoich skrzynek 
jasny i precyzyjny pakiet informacji dotyczący 
utrudnień w ruchu, informacja pojawiła się 
w Kórniczaninie oraz we wszystkich szkołach.  
W całej gminie poprowadzone były objazdy, 
które potrafiły doprowadzić do celu nawet 
osoby nie znające Kórnika i jego specyfikacji 
transportowej. Większość lokalnej społecz-
ności pojawiła się na Błoniach by startować, 
oglądać i kibicować te zawody przeznaczone 
dla całych rodzin. Serdecznie przepraszamy 
kilku użytkowników działek zjawiających się 
na swojej działce raz na kilka tygodni, że 
nie dotarła do nich informacja o zawodach. 
Dodajemy jednak, że kierownik do spraw 
bezpieczeństwa Krzysztof Rokita dostępny 
był pod telefonem cały dzień i   każdy kto 
zgłosił do nas problem z wyjazdem w dniu 
zawodów został odeskortowany.

Kórnik Triathlon 2018

◊  Paweł Kotas
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praca

 Zatrudnię pracownika robót 
remontowo-wykończeniowych.  
Tel. 601 774 205
 Firma PERFECTA zatrudni: pra-

cowników gospodarczych - miejsce 
pracy Gądki. Tel. 661 966 715
 Firma PERFECTA zatrudni: pracow-

ników remontowo-budowlanych. 
Tel. 661 966 715
 Firma PERFECTA zatrudni: bruka-

rzy, pomocników brukarzy, pracow-
ników drogowych. Tel. 661 966 714
 Firma z okolic Mosiny zatrudni 

magazynierów. CV wysyłać na apli-
kacje@idmar.pl
 Zatrudnimy do ochrony placu bu-

dowy w Robakowie. Mile widziane 
orzeczenie o niepełnosprawności. 
Tel. 605 998 151
 Lekka praca na pełny etat dla 

osób z  orzeczeniem o  niepełno-
sprawności. Tel. 791 121 103, mail:  
praca@lavoro.com.pl
 Ogrodnik z zamiłowania zajmie się 

kompleksowo ogrodem, koszenie 
trawników, cięcie żywopłotów, krze-
wów, opryski, itp. Tel. 607 786 551

 Sprzedam stołową piłę tarczową 
tzw. krajzegę, 2,8 KW  Ø 600 mm. 
Tel. 784 225 380 

 Sprzedam używany, sprawny prze-
łącznik świateł do Citroen Berlingo 
1,8 benzyna, 2000 r., cena 50 zł.  
Tel. 602 418 551
 Sprzedam używany, sprawny 

wentylator, dmuchawę AC (klima/
ciepło) do Berlingo 1,08 benzyna, 
2000 r., cena 150 zł. Tel. 602 418 551
 Sprzedam 4 białe stojące szafki ku-

chenne wraz ze zlewozmywakiem, 
baterią, ociekaczem, stan b. dobry, 
cena do uzgodnienia, polecam!  
Tel. 602 418 551
 Sprzedam używany, markowy ro-

werek dziecięcy „Drakar”, 6-stopnio-
wa przekładnia Shimano – tył koła 
16”. Stan idealny. Tel. 602 418 551
 Sprzedam ubrania po córce od 

rozm. 56 w  górę, 2-5 zł za szt.  
Tel. 732 566 560
 Serwis kotłów. Tel. 502 047 864
 Sprzedam wózek dziecięcy gondo-

la spacerówka śpiworek, moskiete-
ra, torba, 150 zł, stan bardzo dobry, 
Kórnik. Tel. 697 051 642 

 Sprzedam pralkę, lodówkę.  
Tel. 511 120 011
 Kupie stary motocykl WSK, WFM, 

KOMAR. Tel. 509 449 141
 Usługi w zakresie przewozu osób 

samochodem osobowym Toyota 
Auris, Kórnik i  okolice – Poznań.  
Tel. 609 023 434
 Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 

52 m², z  działką, budynkiem go-

spodarczym w Pierzchnie. Cena do 
negocjacji. Tel. 504 891 644 
 Sprzedam spacerówkę Inglesina 

Trip w  bardzo dobrym stanie.  
Tel. 887 555 590

 Komoda czerno-brązowa, 
120x80x40, stan bardzo dobry, 
drzwi łazienkowe koloru olcha 
200x70 cm. Tanio! Tel. 602 517 370
 Oddam bezpłatnie kanapo-tap-

czan, stan idealny, kolor brązowo 
pochodny. Tel. 519 606 848
 Wynajmę kawalerkę w Kórniku. 

Tel. 601 250 564
 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 

komody, stoły, garderoby, zabudo-
wy. Tel. 723 882 617
 Kupię ziemię rolną. Tel. 517 120 127 
 Kupię mieszkanie w  Kórniku.  

Tel. 517 120 127 
 Tanie działki w okolicach Kórnika. 

Tel. 517 120 127 
 Kupię działkę lub dom w Kórniku. 

Tel. 501 645 055 
 Działka w  Dachowie 2500 m²,  

159 tys. Tel. 517 120 127
 Dom w lesie nad jeziorem, 399 tys. 

Tel. 517 120 127
 Na sprzedaż mieszkanie 3 pok. 

na os. Bnińskim, 280 tys., NEST.  
Tel. 501 645 055 
 Na sprzedaż nowoczesny dom 

w Kamionkach NEST. Tel. 501 645 
055 

 Na sprzedaż działki budow-
lane w  Dziećmierowie NEST.  
Tel. 501 645 055 

 Dom wolnostojący dewe -
loperski Błażejewko, 329 tys.  
Tel. 501 645 055

 Sprzedam kryształową ka-
rafkę, cena 50 zł do negocjacji.  
Tel. 724 009 743
 Kupię mieszkanie – do remontu 

w Kórniku. Tel. 723 844 741
 Oddam małego czarnego kotka 

w dobre ręce. Tel. 603 701 319
 Sprzedam pralkę wąską i szero-

ką, zmywarkę. Możliwy transport.  
Tel. 511 120 011
 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-

ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedaż ziemniaków z domu. 15 

kg-10 zł. Bnin, ul. Błażejewska 43
 Ciśnieniowy ekspres do kawy 

Nescafe Dolce Gusto KRUPS, tanio 
oddam. Tel. 696 779 221
 Oddam za symboliczną cenę 

różne gry i  zabawki dla dzieci.  
Tel. 696 779 221
 Ławeczkę treningową tanio od-

dam. Tel. 602 742 550inne
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10:00  - rozpoczęcie Festynu

10:05  - spektakl dla dzieci “Dlaczego zebra lubi zielone światło”

11:00  - pokaz pierwszej pomocy 

11:30  - rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych

12:00  - podsumowanie Kórnickich Dni Nauki

12:15  - występ Środowiskowego Domu Samopomocy “Gościnni”  

12:45  - spektakl dla dzieci „Pracowite pszczółki”

13:45  - podsumowanie konkursu KCRiS „OAZA” 

14:00  - występ Kórnickiej Orkiestry Dętej 

10:00 – 15:00 - dmuchany plac zabaw - animacje dla dzieci  
- znakowanie rowerów - stoiska edukacyjno-informacyjne  
- wymiana odpadów recyklingowych na sadzonki  
- wystawa prac konkursowych i wiele innych… 

- prezentacja propozycji zadań Budżetu Obywatelskiego
- pokaz pierwszej pomocy z cięciem samochodu 
                  (OSP Kórnik-OSP Czmoń)
- stoisko Koła Łowieckiego “Kogut” Kórnik
                      + poczęstunek daniami z dziczyzny


