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Informacje 
burmistrza

Międzygminnego do spraw gospodarowa-
nia odpadami w Jarocinie. Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły. Utrzymano bez zmian składkę 
członkowską. Przedstawiono deklaracje 
na temat rozszerzenia porozumienia 
o nowych członków: Rozdrażew, Koźmin 
Wielkopolski oraz Mosinę. 
Przekazano także informację, że Zakład 
Gospodarowania w  Jarocinie został na-
grodzony jedną z najważniejszych nagród 
w konkursie organizowanym przez Krajo-
wą Izbę Gospodarczą - Puchar Recyklingu 
oraz otrzymał wyróżnienie przyznane 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie 
zbiórki i zagospodarowania baterii w ka-
tegorii „Zielona Bateria” oraz w konkursie 
„Aktywni w Wielkopolsce””. Jak podkreślili 
organizatorzy konkursu, nagrodzeni uzy-
skali bardzo dobre wyniki w selektywnej 
zbiórce odpadów wszystkich frakcji i  re-
alizowali ciekawe działania edukacyjne.
Podczas konwentu upamiętniono także 
pierwszego prezesa ZGO Mariusza Ma-
łynicza odsłaniając pamiątkową tablicę. 
Samorząd Jarocina zgodził się także na-
zwać jego imieniem ulicę prowadzącą do 
składowiska. 

11 listpada

11 listopada w  Święto Niepodległości 
liczne delegacje uczciły pamięć bohaterów 
składając wiązanki kwiatów w miejscach 
pamięci narodowej. Samorządowcy 
z  burmistrzem Przemysławem Pachol-
skim biało-czerwone goździki złożyli pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

Rozmowy 
w Metropolii 

10 listopada odbyła się wideokonferencja 
samorządowców zorganizowana przez 
Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”. W ob-
radach wziął udział burmistrz Przemysław 
Pacholsk.
Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwałę 
w sprawie przekazania 11 431 741 zł na 
sprzęt medyczny, ambulanse, środki ochro-
ny osobistej i do dezynfekcji. 
Decyzje o wskazanych zakupach podejmo-
wane będą w uzgodnieniu z przedstawi-
cielami szpitali samorządowych z  terenu 
Metropolii Poznań. 
Wnioskodawcą proponowanego projektu 
będą Metropolia Poznań i Województwo 
Wielkopolskie, a po jego akceptacji będzie 
on realizowany w partnerstwie z Miastem 
Poznań i Powiatami Poznańskim, Śremskim, 
Obornickim i Szamotulskim.

wideokonferencja z wojewodą

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski wziął udział w wideokonferencji 
z Wojewodą Wielkopolskim, na której prze-
kazano najnowsze informacje dotyczące 
ilości zachorowań i działań w zakresie walki 
z pandemią oraz organizacji służby zdrowia. 

konwent porozuMienia 
MiędzygMinnego 

Także 10 listopada odbyło się zdalnie 
posiedzenie konwentu Porozumienia 

w Kórniku, a po mszy św. w Robakowie, 
także pod tamtejszym Pomnikiem Obroń-
ców Ojczyzny.

na teMat wspólnych  
działań inforMacyjnych...

17 listopada burmistrz Przemysław Pa-
cholski rozmawiał z  dyrektorem biura 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań Piotrem 
Wiśniewskim na temat wspólnych działań 
informacyjnych dotyczących ochrony środo-
wiska i gospodarowania odpadami.

rozMowy z prezeseM  zgo

Tego samego dnia burmistrz Przemysław 
Pacholski rozmawiał z prezesem ZGO Jaro-
cin Witosławem Gibasiewiczem na temat 
współpracy w  ramach porozumienia do 
spraw gospodarowania odpadami oraz 
ewentualnej formy punktu przeładunkowe-
go odpadów w Czołowie. 

rozMowy z aquanet s.a. 

18 listopada wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wraz z pracownikami Wydziału 
Inwestycji rozmawiał z dyrektorem Andrze-
jem Kazirodem oraz pracownikami Aquanet 
S.A. Jak co miesiąc omówiono postępy 
w pracach planistycznych i realizację zadań 
związanych z wodociągowaniem i kanaliza-
cyją na terenie Miasta i Gminy Kórnik. 

◊  red.



Błażejewo od kilku lat bierze udział 
w  konkursach grantowych dla stowa-
rzyszeń i  organizacji pozarządowych. 
W  tym roku kolejny nasz sukces: Koło 
Gospodyń Wiejskich Błażejewo wzięło 
udział  w  Konkursie Mikrodotacji „Nie 
szukaj daleko – działaj eko”. Nasz pro-
jekt „Błażejewo – Eko Sołectwo” został 
wysoko oceniony, otrzymaliśmy 3 500 
zł dotacji. W trudnych czasach pandemii 
postanowiliśmy zachęcić mieszkańców 
do działania na rzecz dobra wspólnego 
on-line. Ogłosiliśmy konkurs interneto-
wy dla rodzin na projekt tablicy eduka-
cyjnej w wybranej tematyce:
• roślinność w sołectwie,

• zwierzęta w sołectwie,
• zasoby Jeziora Bnińskiego.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Nagrodami były karty upominko-
we do KCSiR OAZA.
W ramach projektu odbyła się też dys-
kusja on-line z mieszkańcami dotycząca 
zagospodarowania terenu zielonego. 
Postanowiliśmy zakupić tuje i obsadzić 
nimi granicę działki sołeckiej.
Efekty naszego działania można zoba-
czyć na terenie rekreacyjnym w  Błaże-
jewie przy ulicy Rybackiej.

◊  Beata Jefremienko
koordynator projektu

Błażejewo - EKO sołectwo

Kilka miesięcy temu informowaliśmy 
o świetnym pomyśle strażaków z Kamio-
nek, którzy przed swoją remizą umieścili 
piękne serce - pojemnik na plastikowe 
nakrętki.  
Tuż przed zamknięciem tego numeru 
„Kórniczanina” trzy kolejne pojemniki 
w symbolicznym kształcie umieszczono 
w  przestrzeni publicznej naszej gminy. 
Jeden z  nowych pojemników stanął na 
rynku w  Bninie, drugi na rynku w  Kór-

niku a  trzeci przy Szkole Podstawowej 
w Robakowie.

Trwają rozmowy na jakie cele przezna-
czone będą nakrętki zbierane w trzech 
nowych pojemnikach lub jakie organiza-
cje pozarządowe zadbają o nie. 
W  kolejnych numerach „Kórniczanina” 
poinformujemy o  ustaleniach w  tej 
sprawie. 

◊  ŁG
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Uwaga przedsiębiorcy branż gastronomicznych 
(restauracje, bary, piekarnie, cukiernie) z terenu Miasta i Gminy Kórnik!

W związku z planowaną akcją  „Wirtualny Jarmark Świąteczny w Kórniku”, 
prosimy o zgłaszanie chęci udziału w promocji 

wytwarzanych przez Was produktów świątecznych.
Promocja polegała będzie na publikacji na specjalnej stronie internetowej, 

w mediach społecznościowych  
i (w zależności od zainteresowania)na łamach „Kórniczanina”

 oferty potraw i produktów świątecznych, serwowanych na wynos 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Chęć udziału w promocji prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:  
k o r n i c z a n i n @ k o r n i k . p l  l u b  d z w o n i ć  6 1  8 1 7 0  4 1 1  w e w n .  6 9 3  

w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, 
najlepiej  do 25 listopada br. 

Przewidujemy także promocję internetową wyrobów lokalnych i rękodzieła. 
Zgłoszenia w tym zakresie wraz z ofertą i zdjęciami można przesyłać na adres 

bip@kornik.pl

Minister Środowiska Michał Kurtyka pod-
czas przeprowadzonej on-line konferencja  
„Eko Sfera” ogłosił laureatów konkursu 
„Miasto z  Klimatem”. Pierwsze miejsce 
w  kategorii najlepszy zrealizowany pro-
jekt w mieście do  100 tys. mieszkańców 
zdobyła Kórnik. Nagrodzono realizację 
kompleksu edukacyjnego w Kamionkach 
oraz termomodernizację Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie. 

Jak czytamy na stronie internetowej or-
ganizatora, ideą konkursu „Miasto z Kli-
matem – najlepszy zrealizowany projekt”, 
było docenienie i  promowanie działań 
samorządów, które realizują inwestycje in-
frastrukturalne z uwzględnieniem aspektu 
troski o środowisko.
W konkursie oceniane były inwestycje zre-
alizowane w obszarach: rozwoju błękitnej 
i zielonej infrastruktury, zrównoważonego 
transportu,  gospodarki o obiegu zamknię-
tym i zrównoważonego budownictwa.
W konkursie Miasto z Klimatem – najlepszy 
zrealizowany projekt nagrodzono w sumie 
10 miast:
- w  kategorii miast do 100 tys. miesz-
kańców: I  miejsce zajęło miasto Kórnik,  
II miejsce Brwinów, III Sopot. Wyróżnienie 
otrzymał Wodzisław Śląski.
-  w  kategorii miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców: najwyżej ocenione zostały 
inwestycje zrealizowane przez Białystok, 
II miejsce zajęła Gdynia, III Płock. Wyróż-
nione zostały miasta: Kraków, Gdańsk 
oraz Olsztyn.

Miasto 
z klimatem

Kolejne taaakie serca 

◊  ŁG
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Już od 10 lat mieszkańcy naszej gminy 
oraz goście mogą cieszyć się z możliwości 
korzystania z nowoczesnego obiektu jakim 
jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 
OAZA. 12 listopada 2010 roku otwarto jedną 
z największych hal sportowych w regionie 
oraz długo oczekiwaną pływalnię. Przez 
ten czas tysiące miłośników aktywnego 
i zdrowego trybu życia skorzystało z bogatej 
oferty tego miejsca.
Jak dowodzą statystyki, prowadzone przez 
KCRiS OAZA, obiekt odwiedzony został 
ponad 5 milionów razy. W skali roku notuje 
się 150 tysięcy wejść na pływalnię, 30 tysięcy 
na zajęcia fitness, 4 tysiące na zajęcia aqua 
fitness, 14 tysięcy na siłownię, a  z usług 
odnowy biologicznej i rehabilitacji korzysta 
się około 8 tysięcy razy… Rocznie w zajęciach 
nauki i doskonalenia pływania bierze udział 
ponad 2 tysiące uczestników, a w lekcjach 
indywidualnych ponad 4 tysiące. To sprawia, 
że zdecydowana większość dzieci z naszej 
gminy potrafi pływać. Dodatkowo, dzięki 
organizowanym w okresie wakacji półkolo-
niom, zajęciom w OAZA KIDS oraz obozom 
sportowym, kórnicka OAZA w samym 2019 
roku zapewniła wypoczynek dla około  
2 tysięcy dzieci i młodzieży. 
Jak podkreśla dyrektor Wojciech Kiełbasie-
wicz KCRiS OAZA nieprzerwanie rozszerza 
zakres zajęć, starając się w pełni zaspokoić 
potrzeby wciąż powiększającej się liczby 
zarówno stałych jak i nowych klientów. Nie 
bez znaczenia są sukcesy odnoszone przez 
uczniów w ramach rywalizacji na szczeblu 
gminy, powiatu czy województwa, a także na 
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, 
w odniesieniu do różnych dyscyplin. Ważną 
w tym rolę odgrywają nauczyciele wychowa-
nia fizycznego oraz trenerzy i instruktorzy. 
Osiągnięcia dzieci to nieustannie wysokie 
miejsce Kórnika w  rywalizacji „Sportowa 
Gmina”, co zawsze budzi poczucie wielkiej 
radości i dumy. Sport w gminie Kórnik ma 
jednak wiele wymiarów. Z jednej strony to 
wspomniana już aktywność dzieci i młodzie-
ży, z drugiej dzielenie się sportową pasją 
przez osoby dorosłe, promujące zdrowy 
styl życia. 
10 lat Oazy to ponad 600 zorganizowanych 
imprez sportowych, takich jak: turnieje 
mistrzostw Polski i Wielkopolski, między-
narodowe i  krajowe zawody w  różnych 
dyscyplinach. OAZA to jednak coś więcej 
niż sam sport. Od początku jest gospoda-
rzem szeregu cyklicznie organizowanych 
imprez kulturalno–rozrywkowych, które 
nadają atrakcyjności temu niepowtarzal-
nemu miejscu. Największa sala w okolicy 
wykorzystywana jest jako aula koncertowa 
lub teatr, a także doskonale sprawdza się 
podczas finałów WOŚP lub spotkań ewange-
lizacyjnych. Hol główny często zamienia się 
w galerię, w której wystawiają swoje prace 
nie tylko profesjonalni artyści, ale także 

dzieci i młodzież.
Na stałe w kalendarz życia kulturalnego 
miasta wpisały się organizowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik „Koncerty 

Noworoczne” i „Koncerty z okazji Dnia Ko-
biet”. Wielką popularnością cieszą  się także 
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
„Biała Dama” oraz Bal Niepodległościowy. 

Przepiękne, niezwykle urokliwe tereny 
Kórnika, wyjątkowo sprzyjają aktywności 
na świeżym powietrzu. Od początku XX 
wieku ważnym miejscem dla uprawiają-
cych sport są Błonie. Na mocy uchwały nr 
XXIV/285/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik 
z dniem 1 stycznia 2017 roku teren  Ośrodka 
Sportu i Rekreacji został włączony do Kór-
nickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA. 
Kompleks ten odwiedza rokrocznie coraz 

większa liczba gości z  różnych regionów 
Polski, a także z innych krajów Europy, któ-
rzy chętnie korzystają z usług noclegowych, 
kąpieliska, atrakcji sportowych i przestrzeni 

umożliwiającej organizację wydarzeń plene-
rowych. Z dniem 23 lipca 2020 roku decyzją 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego Camping OAZA-BŁONIE 
został skategoryzowany do standardu 4 
gwiazdek. To gwarancja szerokiego i wyso-
kiego poziomu świadczonych usług. Tym 
samym obiekt stał się obok poznańskiej 
Malty jednym z dwóch campingów cztero-
gwiazdkowych w Wielkopolsce. Tak wysoka 
ocena to efekt wieloletnich, zaplanowanych 
działań związanych z zagospodarowaniem 
terenu. Na Błoniach jest jednak cały czas 
wiele do zrobienia, a budowa kolejnego 
odcinka Kórnickiej Promenady sprawi, 

10 lat minęło… aktywnie i w dobrym stylu

że mieszkańcy i turyści będą jeszcze chęt-
niej zaglądać w to miejsce. Piękny, niemal 
karaibski klimat zyskało strzeżone kąpielisko 
z piaszczystą plażą. Towarzyszy mu wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, wakepark i przy-
stań statków białej floty. Organizowane są 
tu animacje dla dzieci i występy artystów. 
Podstawą jest jednak możliwość ruchu na 
świeżym powietrzu, co zapewnia urokliwa 
Ścieżka Zdrowia usytuowana w pobliskim 
Zwierzyńcu. Skorzystać można także z placu 
zabaw, boisk do piłki nożnej, siatkówki pla-
żowej, koszykówki oraz zmodernizowanego 
stadionu lekkoatletycznego. Na terenie  Bło-
ni znajduje się miejsce na zorganizowanie 
ogniska oraz grilla. Warto dodać, że KCRiS 
OAZA-BŁONIE przy ulicy Leśnej, podobnie 
jak KCRiS OAZA przy ulicy Krasickiego, są 
obiektami przyjaznymi dla osób z niepełno-

sprawnościami. Oba obiekty zapewniają też 
przestronne miejsca parkingowe.
W roku 2019 OAZA została wyróżniona pre-
stiżową nagrodą, zdobywając pierwsze miej-
sce, puchar i certyfikat Rekomendowanej 
Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego.

W dzisiejszych czasach coraz bardziej do-
ceniamy zdrowy styl życia. Dzięki obiektom 
takim jak KCRiS OAZA możemy realizować 
nasze plany treningowe, postanowienia 
noworoczne, śrubować wyniki, stawiać 
pierwsze kroki w sportowej rywalizacji lub 
po prostu cieszyć się aktywnością i wypo-
czynkiem. 
Pandemia ograniczyła możliwości wyko-
rzystania wszystkich atutów kórnickiego 
obiektu przy ulicy Krasickiego. Utrudniło 
to też możliwość świętowania jubileuszu. 

Jednak OAZA dostosowała swoje usługi 
do wymogów sanitarnych, aby zapewnić 
klientom bezpieczeństwo w tych trudnych 
czasach. 
Aby uczcić 10 lat działalności, w holu głów-
nym przygotowano wystawę zdjęć obra-
zującą  wydarzenia, które miały tu miejsce 
na przestrzeni minionych lat. Wystawie 
towarzyszą prace plastyczne najmłodszych 
mieszkańców gminy w ramach Konkursu 
Plastycznego pt. „10 lat Oazy”. 
Wszystkim, którzy dbają o  wspomnianą 
infrastrukturę kórnickiej Oazy, należą się 
podziękowania i  gratulacje. Życzymy ko-
lejnych dziesięcioleci wspólnej aktywności, 
sukcesów i dalszego rozwoju. 

Podczas budowy basenuPodczas budowy hali

Spotkanie z olimpijką„Śwatła wielkiej sceny...”

Podczas uroczystego otwarcia obiektu

◊  Opr. ŁG



Marta Kujawska, Tomasz Leski
Instytut Dendrologii PAN

Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Kórnik zasłużył na miano „Perły Wielko-
polski” nie tylko z  uwagi na bogactwo 
zabytków zachowanych na terenie miasta 
i gminy, ale również ze względu na wyjąt-
kowe walory przyrodnicze, które wynikają 
m.in. ze zróżnicowanej rzeźby terenu, 
występowania jezior, obszarów leśnych 
i łąk z bogatą florą i fauną. Znaczna część 
gminy Kórnik wchodzi w  skład europej-
skiego systemu obszarów chronionych – 
sieci Natura 2000, zaś lasom znajdującym 
się na terenie gminy przypisano funkcję 
ochronną (zwaną też ekologiczną). Ekolo-
giczna funkcja lasu oznacza, że las ten ma 
korzystny wpływ na klimat, koregulację 
obiegu wody w przyrodzie oraz ochronę 
gleb przed erozją i krajobrazu przed stepo-

wieniem. W tej szczególnej kategorii lasów 
obowiązują specjalne zasady prowadzenia 
gospodarki leśnej. Ponadto, w  obrębie 
gminy Kórnik występują różnorodne for-
my ochrony przyrody, takie jak: Rogaliński 
Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego 
Krajobrazu (Zlewnia Jezior Kórnicko-Za-
niemyskich), użytek ekologiczny Szuwary 
Gądeckie, a także liczne pomniki przyrody. 
Na terenie gminy Kórnik można obecnie 
obserwować unikatowe walory przyrod-
nicze 14 pomników przyrody. Najbardziej 
charakterystycznymi pomnikami przyrody 
są pojedyncze drzewa (np. dęby szypuł-
kowe, lipy drobnolistne, wiązy szypułko-
we, głóg jednoszyjkowy). Wśród trzech 
pomnikowych alei drzew na szczególną 
uwagę zasługuje jedna z nich, reprezen-
towana przez 40 buków zwyczajnych 
rosnących wzdłuż drogi leśnej łączącej 
szosę Bnin-Śrem w  Konarskiem (Fot. 1). 
Jako element przyrody ożywionej aleja ta 
zyskała status pomnika przyrody w 1989 
roku. Ponadstuletnie drzewa o obwodzie 
do 2,85 m i wysokości około 19 m tworzą 
dość unikatowy, w  tym regionie, obraz 
zadrzewienia z  bukiem w  roli głównej. 
Buk zwyczajny w  tej części Wielkopolski 

występuje stosunkowo rzadko. Północ-
no-wschodnia granica jego naturalnego 
zasięgu przebiegająca przez obszar Polski 
okrąża od zachodu Poznań i  Grodzisk 
Wielkopolski, biegnąc dalej przez Leszno 
i  Kalisz w  kierunku wschodniej części 
naszego kraju. Poza zwartą granicą wy-
stępowania buka występuje on jednak 
licznie w postaci pojedynczych stanowisk. 
Jednym z  przykładów jest właśnie aleja 
bukowa w okolicach Kórnika.
Drewno bukowe stanowi cenny substrat 
do rozwoju wielu organizmów, w  tym 
grzybów nadrewnowych. Grzyby te, zwa-
ne potocznie hubami, rosną na drewnie 
zarówno żywych drzew i krzewów, jak i na 
martwych, leżących kłodach, gałęziach czy 
pniakach. 
Wśród grzybów nadrewnowych można 
wyróżnić grzyby niewyspecjalizowane 

(czyli tzw. grzyby uniwersalne), zasiedla-
jące martwe drewno różnych gatunków 
drzew. Najczęściej spotykamy je w lesie, 
gdzie znajdują najlepsze warunki do 
rozwoju. Oczywiście, podczas spacerów 
w parku czy w przydomowych ogródkach 
również możemy zaobserwować obec-
ność wielu grzybów nadrewnowych, ale to 
właśnie lasy charakteryzują się największą 
ilością martwej materii organicznej, tzw. 
nekromasy, którą grzyby chętnie rozkła-
dają, pozyskując tym samym substancje 
odżywcze.
Szczególnie interesujące są wyspecja-
lizowane grzyby nadrewnowe, które 
do prawidłowego rozwoju potrzebują 
martwego drewna wybranego gatunku 
drzewa, będącego w  konkretnej fazie 
dekompozycji (rozkładu). Przykładem 
takiego grzyba jest soplówka bukowa 
Hericium coralloides. Najczęściej spotkamy 
ją na martwych pniach i pniakach drzew 
liściastych, zwłaszcza buków. W polskim 
piśmiennictwie mykologicznym gatunek 
ten opisywany był też jako soplówka 
gałęzista, kolczak koralowy lub kolczak 
koralkowy. Sporadycznie może pojawić 
się na jeszcze żywym drzewie w  dziu-

plach lub w  miejscu uszkodzenia pnia. 
Owocniki soplówki bukowej można spo-
tkać od sierpnia do listopada, wyrastają 
pojedynczo albo w grupach. Z uwagi na 
niewielkie walory smakowe oraz rzadkość 
występowania traktuje się ją jako gatunek 
niejadalny. Młode owocniki są czysto białe, 
nieco starsze stają się śmietankowe lub 
kremowe. Nie sposób nie zauważyć ich 
podczas jesiennych spacerów. 
W  Wielkopolsce soplówka bukowa była 
odnotowana zaledwie kilka razy. We wrze-
śniu 2019 roku po raz pierwszy w  oko-
licach Kórnika znaleziono tę soplówkę, 
rosnącą na jednym z okazałych, starych 
buków należącym do pomnikowej alei bu-
kowej. Na wysokości ok. 3 m zaobserwo-
wano w zagłębieniach kory drzewa cztery 
owocniki soplówki (Fot. 2). Istnieje szansa, 
że owocniki będą pojawiać się jeszcze na 

tym samym drzewie nawet przez kilka 
sezonów. Jednak jak pokazują badania 
naukowe, zarodniki soplówki mogą po-
zostawać uśpione, oczekując na dogodne 
warunki do swojego dalszego rozwoju. 
Z  tego względu warto więc obserwować 
pomnikową aleję bukową, gdyż owocniki 
tego wyjątkowego grzyba ponownie mo-
żemy spotkać nawet za kilka lat.
Soplówka bukowa jest jednym z czterech 
gatunków z rodzaju Hericium występują-
cych w  Polsce (obok soplówki jodłowej, 
soplówki jeżowatej i  kolczatka strzępia-
stego). Grzyby z tego rodzaju, ze względu 
na wyjątkowy kształt owocnika, przypo-
minający skupisko dziesiątek mniejszych 
i większych sopli, zaliczane są do najpięk-
niejszych grzybów świata. W  medycynie 
azjatyckiej szczególne zastosowanie 
znalazły zawarte w soplówkach substancje 
bioaktywne o działaniu przeciwutleniają-
cym i przeciwnowotworowym (zwłaszcza 
w  soplówce jeżowatej). W  starożytnych 
Chinach soplówkę jeżowatą stosowano do 
leczenia zaburzeń układu pokarmowego. 
Badania naukowe dowodzą, że substancje 
zawarte w tym grzybie wpływają na wzrost 
i funkcjonowanie komórek nerwowych. 

Aleja bukowa z perłą w tle

Fot. 1. Pomnikowa aleja bukowa (droga leśna łącząca szosę 
Bnin-Śrem z Konarskiem). Fot. Leszek Karliński

Fot. 2.  Cztery owocniki soplówki bukowej rosnące na sta-
rym buku wśród pomnikowej alei bukowej, w towarzystwie  
hubiaka pospolitego. Fot. M. Kujawska

Na Dalekim Wschodzie soplówkę jeżowatą 
powszechnie hoduje się na sztucznych 
podłożach i  wytwarza z  niej lekarstwo 
łagodzące objawy i skutki choroby Parkin-
sona oraz Alzheimera. Z kolei zaś substan-
cja bioaktywna wyizolowana z  soplówki 
bukowej (Erinacina E) wykazuje znaczące 
właściwości przeciwbólowe, nie wywołując 
skutków ubocznych, charakterystycznych 
dla morfiny.
W Polsce soplówki są rzadkością i podle-
gają ochronie, nie należy ich więc zbierać. 
Poza tym są naprawdę wyjątkowe, aż szko-
da je zrywać! Znalezienie jednego z najbar-
dziej interesujących chronionych grzybów, 
soplówki bukowej, w  okolicach Kórnika 
budzi nadzieję, że mieszkańcy będą mogli 
podziwiać ją coraz częściej. Aby tak było, 
dbajmy o nasze lokalne perły przyrodni-
cze. Pomnikowa aleja bukowa stanowi 
drogocenny substrat dla rozwoju wielu 
ciekawych grzybów. A  naszą ciekawość 
względem tego pięknego grzyba niech 
zaspokajają wyjątkowe widoki i fotografie.

Organicznicy zawsze podejmowali działania 
w  niesprzyjających warunkach. Pomimo 
pandemii i  ograniczeń towarzyszących 
obecnie realizacji wielu zadań o charak-
terze społecznym i edukacyjnym, rusza IV 
edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”. Na 
zwycięzców czeka tydzień w Paryżu lub 5 
000 złotych dla każdego z członków zespołu 
i opiekuna drużyny. Laureaci I, II i III miejsca 
otrzymają roczne stypendium studenckie.
Konkurs organizowany przez Fundację Za-
kłady Kórnickie ma już ugruntowaną dobrą 
tradycję, zaś udział w nim wiąże się nie tylko 
z możliwością zdobycia atrakcyjnych na-
gród. Najważniejszą wygraną uczestników 
stają się doświadczenie w pracy społecznej 
i  kompetencje organizacyjne rozwijane 
przez finalistów podczas zarządzania przy-
gotowanymi projektami.
Idee pracy organicznej i pracy u podstaw, 
stanowiące kwintesencję statutowej dzia-
łalności Fundacji Zakłady Kórnickie, dzięki 
„Pracy Organicznej 2.0” przyjęły nowoczesną 
formę.  Konkurs stał się skutecznym narzę-
dziem do propagowania wartości ważnych 
dla dziewiętnastowiecznych organiczników 
wśród społeczności uczniowskiej i interpre-
towania ich w nowy, adekwatny do współ-
czesnych potrzeb i  możliwości, sposób. 
Dzięki temu uczestnicy ogólnopolskiej ry-
walizacji uczą się działania na rzecz lokalnej 
społeczności, stawiają na przedsiębiorczość 
i  szukają nowatorskich rozwiązań. Speł-
nionym pragnieniem organizatorów jest 

zaangażowanie w tę społeczną aktywność 
jak największej liczby młodych ludzi. Od 
początku trwania konkursu we wszystkich 
edycjach wzięło udział ponad 1600 uczniów. 
Zasięg projektu zwiększa się nieustannie, 
a laureaci „Pracy Organicznej 2.0” docenia-
ni są na uczelniach ze względu na swoją 
wiedzę, umiejętności i  liczne osiągnięcia. 
Kilka lat istnienia konkursu w przestrzeni 
ogólnopolskiej pozwoliło na zbudowanie wi-
zerunku prestiżowego turnieju dla zdolnych, 
ambitnych i  zaangażowanych społecznie 
osób, ze szczególnymi talentami w zakresie 
łączenia biznesowego myślenia z działalno-
ścią dla dobra innych. Doskonały przykład 
stanowią tutaj zwycięzcy II edycji, Anna 
Kowalska i Hubert Borzuta z II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim, których pro-
jekt realizowany pod opieką Pani Marzeny 
Piotroskiej-Wąs łączył w sobie w idealnych 
proporcjach społeczną wrażliwość z przed-
siębiorczością i sukcesem finansowym. Na 
rzecz budowy hospicjum dla dzieci w swojej 
miejscowości młodzi organicznicy zebrali 
blisko 30 000 zł, znajdując oryginalny sposób 
na hodowlę sadzonek kwiatów i sprzedając 
je podczas zorganizowanego przez siebie 
festynu.
Działania podejmowane w  ramach kon-
kursu przyjmują, jak widać na powyższym 
przykładzie, bardzo szeroki rozmach. W tym 
roku jednak, sytuacja epidemiologiczna 
w kraju wymogła na organizatorach połą-
czenie dwóch edycji konkursu – aktualnej 

IV i  III, której ze względu na konieczność 
ochrony zdrowia uczestników oraz zacho-
wania wymogów bezpieczeństwa, nie udało 
się doprowadzić do finału i  rozstrzygnąć. 
W związku z  tym do udziału w konkursie 
zgłosić mogą się tym razem nie tylko ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych, ale także 
studenci I roku studiów licencjackich. 
Nieznacznie zmieniła się także formuła 
konkursu, pozwalając na realizację wyzna-
czonych w  regulaminie zadań, pomimo 
obowiązujących obostrzeń. W  ramach 
pierwszego etapu uczestnicy przygotować 
mają wstępną koncepcję projektu opartego 
na założeniach pracy organicznej. Po zakwa-
lifikowaniu do II etapu zespół będzie miał 
za zadanie rozwinięcie przedstawionego 
pomysłu, przygotowanie szczegółowego 
opisu planowanych działań i  stworzenie 
krótkiego, amatorskiego filmu promującego 
projekt, by następnie zaprezentować wyniki 
swej pracy podczas finałowego spotkania 
w Poznaniu.

Zgłoszeń dokonuje szkoła, placówka oświa-
towa, ośrodek lub organizacja społeczna. 
Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji, 
regulamin i wzory dokumentów zgłosze-
niowych znaleźć będzie można na stronie 
www.fzk.pl.

„Praca organiczna 2.0” nie ustaje mimo pandemii

◊  Danuta Podolak 
Fundacja Zakłady Kórnickie

Korekty w rozkładach jazdy linii 
autobusowych 527 i 560

Linia 527 
Od dnia 23 listopada 2020r. wprowa-
dzone zostaną następujące korekty 
w rozkładzie jazdy linii nr 527 w dniu 
roboczym:
- opóźnienie kursu ze Starołęki z godz. 
23:00 na 23:15,

Linia 560
Od dnia 23 listopada 2020r. wprowa-
dzone zostaną 
następujące korekty w rozkładzie jazdy 
linii nr 560:
- kurs z Franowa, odjazd o godz. 5:15 w 
stronę Zaniemyśla, zostanie przetraso-
wany w ten sposób, że będzie wykony-
wał wjazd na przystanek Bnin Osiedle.

W przedstawianej na październikowej Sesji 
Rady Miasta i Gminy Kórnik prezentacji 
dotyczącej zadań kanalizacyjnych i wodocią-
gowych na najbliższe lata zabrakło ważnej 
informacji dotyczącej wsi Biernatki.
W planach spółki Aquanet znajduje się 
realizacja kanalizacji sanitarnej w tej miej-
scowości. Dokumentacja projektowa ma 
powstać do 2021 roku. Realizacja nastąpić 
ma do 2023 roku.

Ważne 
uzupełnienie

◊  ŁG
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Gdyby zapytać mieszkańców Wielko-
polski o muzea wokół Poznania, z pew-
nością wymieniliby „wielką czwórkę”: 
pałac w Rogalinie, zamek w Kórniku, 
Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie i Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie. Z pozostałymi byłby już 
pewnie większy kłopot, choć przecież 
podpoznańskich miejsc wartych wizyty 
nie brakuje. 

Turyści odwiedzający rogalińskie muzeum 
często nie wiedzą, że częścią założenia 
pałacowego jest również kościół świętego 
Marcelina. W podziemiu okazałej świątyni 
znajduje się mauzoleum rodu Raczyńskich 
również dostępne dla zwiedzających. Po-
dobna sytuacja występuje w Kórniku. Spo-
śród gości zamku mało kto trafia do Kuźni 
na Piaskach i Kórnickiego Wehikułu Czasu 
prezentującego pracę rzemieślników i… 
położnych. Unikatem na skalę europejską 
jest Muzeum Tyflologiczne w Owińskach, 
po którym z  niezwykłym entuzjazmem 
oprowadza Marek Jakubowski.

Muzealne nowości
Ostatnie lata przyniosły kilka istotnych 
zmian. W  Chludowie Muzeum im. O. 
Mariana Żelazka zyskało nową siedzibę, 
w  której prezentowane są eksponaty 
związane z osobami patrona – długolet-
niego misjonarza w  Indiach – oraz ojca 
Piotra Nawrota – wybitnego znawcy mu-
zyki baroku misyjnego. Muzeum Śremskie 
wzbogaciło się o  nowoczesny pawilon 
wystawowy i  salę widowiskową, a  w  ra-
mach stałej ekspozycji prezentuje m.in. 

kopię dziecięcej zbroi renesansowej, zbiór 
kusz oraz armatkę Edwarda Raczyńskiego. 
W dawnej remizie strażackiej stworzono 
Swarzędzkie Centrum Historii i  Sztuki 
z wystawą na temat miasta, a zwłaszcza 
jego meblarskich tradycji. Nowe funkcje 
zyskała też pięknie odnowiona synagoga 
w Buku – obecnie sala wystaw i koncertów 
z ciekawą ekspozycją historyczną. Wysta-
wy artystyczne i  historyczne, koncerty 
i  spotkania poetyckie to z  kolei oferta 
Galerii Sztuki w Mosinie, również zajmu-
jącej budynek dawnej synagogi. Sztukę 
współczesną można także podziwiać 
w V.A. Gallery w Wysogotowie. 

Wśród natury i na wojennej ścieżce
W samym sercu Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego stoi pałac w Jeziorach. Wewnątrz 
mieści się muzeum, przybliżające bogactwo 
przyrody parku, który sam w sobie bywa 
nazywany „żywym muzeum form polo-
dowcowych”. Wszystkich łasuchów niczym 
pszczoły do miodu przyciąga Muzeum 
Pszczelarstwa w Swarzędzu z  imponującą 
kolekcją uli. W „siostrzanym” Muzeum Przy-
rodniczo-Łowieckim w Uzarzewie można 
poznać historię polowań, ale i  ochrony 
zwierząt. Broń myśliwska wisi zarówno 
w Uzarzewie, jak i na ścianach pałacu w Bie-
drusku, który słynie z efektownych wnętrz, 
w tym okazałej sali balowej. Tamtejsze mu-
zeum w swojej kolekcji posiada też pojazdy 
bojowe (transporter SKOT i BWP). Tematyka 
wojenna pojawia się również w Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie, opowia-
dającym o losach powstańców, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich dowódcy (patrona 
placówki) oraz Muzeum Martyrologicznym 
w Żabikowie, upamiętniającym hitlerowski 
obóz karno-śledczy.

Z wizytą u pasjonatów
Interesujące muzea powstają często 
jako efekt kolekcjonerskiego hobby. 
Emerytowany drukarz Alojzy Szabelski 
stworzył miejsce, którego nazwa mówi 
wszystko: Dawna Introligatornia, Dru-
karstwo i Zbiory Regionalne w Rogalinku. 
Maszyny drukarskie stanowią również 
zalążek muzeum w Puszczykowie u Miko-
łaja Rybczyńskiego. We Fiałkowie można 
oglądać kolekcję zabytkowych pojazdów 
Zbigniewa Koprasa, a w Sadach znajduje 
się oryginalne Muzeum Wag i Miar Juliu-
sza Gustowskiego.

Muzea mniej znane

◊  Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu 
wspólnie z Poznańską Lokalną Organi-
zacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, 
by zachęcić do mikroturystyki – samo-
dzielnego zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równole-
gle na łamach informatorów samorzą-
dowych 12 gmin członkowskich PLOT, 
w  Naszym Głosie Poznańskim oraz 
w Prasowej Powiatowej 17.

Wśród zbiorów regionalnych
Prawdziwe perełki kryją się często w zbio-
rach izb regionalnych. Przykładem może 
być Izba Pamiątek Regionalnych w Bninie, 
gdzie przechowywane są jedne z najstar-
szych nagrań Mazurka Dąbrowskiego. 
Podobne obiekty funkcjonują w Buku (Izba 
Muzealna Ziemi Bukowskiej), Murowanej 
Goślinie (Izba Regionalna Ziemi Gośliń-
skiej) i  Obornikach (Izba Regionalna). 
Niektóre koncentrują swoją działalność na 
konkretnych osobach (Izba Pamięci Ada-
ma i Franciszka Mickiewiczów w Łukowie, 
Izba Pamięci Księdza Piotra Wawrzyniaka 
w  Śremie) lub zjawiskach (Izba Pamięci 
Tradycji Spółdzielczej w  Pobiedziskach). 
Łączy je jedno: najlepiej zwiedzać je w to-
warzystwie gospodarza-przewodnika, 
który dzięki swoim opowieściom „ożywi” 
zgromadzone eksponaty, ukazując ich 
niezwykłą historię.

Galeria Sztuki w Mosinie 
(fot. Archiwum Galerii Sztuki w Mosinie

Muzeum im. O. Mariana Żelazka  
w Chludowie (fot. Piotr Basiński)

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
(fot. Jakub Pindych)

1 Kolekcja zabytkowych motocykli 
Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie  
(fot. Adam Mendrala)

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie  
w Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
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...czyli dysputa o tym co jest prawdą, a co zmyśleniem, 
przedstawiona w formie rozmowy ciekawskiego turysty  
z kustoszem Zamku Kórnickiego, z okazji 230. rocznicy 
śmierci Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Potulickiej.

Turysta: Zamek w Kórniku kojarzy się wszystkim z postacią Białej 
Damy. Białej Damy, czyli tak naprawdę kogo?
Kustosz: Każdy zamek powinien mieć swojego ducha. W naszym 
obiekcie ta niewdzięczna rola przypadła Teofili z  Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej. Myślę, że ona sama nie byłaby zadowolona 
z powierzonej jej funkcji, tym bardziej, że jako pani tego miejsca 
dokonała wielu znaczących rzeczy dla rozwoju Kornika i Bnina oraz 
okolicznych wsi. 
Turysta: W takim razie co takiego ważnego uczyniła dla Kórnika, 
Bnina i mieszkańców tych miasteczek? 
Kustosz: Zawsze leżały jej na sercu sprawy ludzi zamieszkujących 
dobra kórnickie. Dlatego też zagospodarowywała dotychczasowe 
nieużytki przeznaczając je pod osadnictwo, wydawała liczne przy-
wileje. To dzięki pani Teofili powstało wiele nowych budynków 
w Kórniku i Bninie. Wiedziała, jakie szkody potrafił wyrządzać ogień 
i z tego powodu założyła straż ogniową, którą my dziś nazywamy 
strażą pożarną. W celu zabezpieczenia domostw przed pożarami 
nakazała budować kominy z cegieł, a na kórnickim rynku wykopać 
studnię. I co najważniejsze, zamieniła pańszczyznę na czynsz, czyli 
rodzaj podatku, który chłopi musieli płacić. Było to bardzo nowator-
skie rozwiązanie, bowiem należy pamiętać, że oficjalne zniesienie 
pańszczyzny nastąpiło dopiero w 2. połowie XIX w., czyli ponad 
100 lat po dekretach naszej Teofili. (!) Ale nie tylko na tym polegała 
nowoczesność kórnickiej właścicielki. 
Turysta: To co takiego jeszcze nowatorskiego zrobiła?  
Kustosz: Wielkopolska była wyniszczona i wyludniona po wojnie 
północnej, brakowało rąk do pracy. Z  tego też powodu Teofila 
sprowadzała na swoje ziemie niemieckich osadników wyznających 
protestantyzm. Zezwalała im na budowę świątyń i  zakładanie 
szkół. Tolerancyjne podejście Teofili obejmowało również ludność 
żydowską, której na mocy wydanych przywilejów zezwalała na 
prowadzenie własnych szkół oraz działalność handlową, a także na 
wybudowanie bożnicy. Jedno jest pewne, zwalczała i surowo karała 
wszelkie przejawy niechęci wyznaniowej i etnicznej. 
Turysta: Wspominamy o tym co uczyniła dla świata zewnętrzne-
go, a co zrobiła dla samej siebie?  
Kustosz: Jak to co!? Przecież przebudowała zamek kórnicki, czyniąc 
z niego przepiękny barokowy pałac. Otworzyła zamek na Kórnik. Jej 
zamysłem było stworzenie nowej drogi na kórnicki rynek prowa-
dzącej z zamku przez most wzdłuż wkomponowanych w krajobraz 
oficyn. Ten układ przestrzenny możemy podziwiać po dziś dzień. 
Turysta: A jak wyglądało za jej czasów kórnickie arboretum? 
Kustosz: Ogród był jej oczkiem w głowie. Na podstawie zachowa-
nych dokumentów wiemy, że sprowadzała z zagranicy rzadkie ro-
ślinny, nad którymi opiekę powierzała swoim ogrodnikom. Park pani 
Teofili był ozdobiony fontannami rozmaitego kształtu. Po zamkowej 
fosie pływały łabędzie, a po dziedzińcu spacerowały żurawie, pawie 
i bażanty. Wiemy też, że po drugiej stronie jeziora, na Zwierzyńcu, 
trzymała nawet wielbłąda. W ośmiobocznych wieżach, znajdujących 
się w parku, hodowała jedwabniki, z których produkowano jedwab. 
Najpiękniejsze jedwabie przekazywała okolicznym świątyniom, 
a pozostałe tkaniny i materiały szły na handel; na wozach kupców 
docierały aż do granic z Chinami i tam były sprzedawane. Dzięki niej 
w owym czasie Kórnik stał się znaczącym eksporterem tekstyliów.
Turysta: My nazywamy ją Teofilą, ale wszyscy mówią o niej: „Biała 
Dama”. Skąd pochodzi to określenie? 
Kustosz: Wszystkiemu winien jest ten słynny, znany wszystkim ob-
raz, na którym została przedstawiona w białej sukni i białej peruce. 
Turysta: Czy ten obraz przyczynił się do powstania legendy? 
Kustosz: Legendę o kórnickiej Białej Damie znano już w XIX w. 

W pierwotnej wersji kobieta w białej sukni ukazywała się w pomiesz-
czeniach zamku i jego otoczeniu jako duch zwiastujący nieszczęście 
i na pewno nie towarzyszył jej żaden rycerz na koniu. Później, w mia-
rę napływu turystów odwiedzających zamek, powstawały nowe 
wersje legendy, powtarzane przez przewodników i wzbogacane 
o coraz to inne historie. W tej nowszej wersji przyjęła pozytywną 
rolę ducha opiekuńczego, który o północy wymyka się z zamku ku-
chennymi drzwiami… W innej wersji – jest kobietą, która nie zdołała 
zrezygnować po śmierci ze swoich ziemskich, niezbyt chlubnych, 
przyzwyczajeń. Żeby dodać pikanterii tej opowieści ubarwiono ją 
historią o tym, że co noc odbywa przechadzki po parku w towarzy-
stwie rycerza w czarnej zbroi. Z kolei ta najciekawsza wersja mówi, 
że naraziła się diabłu, który w starym zamczysku nieopodal Kórnika 
strzegł swoich skarbów. 
Turysta: A z jakich ziemskich przyzwyczajeń Biała Dama rzekomo 
nie potrafiła zrezygnować? 
Kustosz: Przede wszystkim są to legendy, opowieści budowane 
przez lata, które nie mają żadnego potwierdzenia w dokumentach 
historycznych. Faktycznie – w jednej z wersji mówiono, że nie mo-
gła zrezygnować ze skłonności do przebywania w towarzystwie 
mężczyzn, zwłaszcza proboszcza miejscowego kościoła i pastora 
bnińskiego. Oskarżano ją wręcz o romanse zarówno z duchownymi 
obu wyznań, jak i z własnym ogrodnikiem.! Jednak należy zdecydo-
wanie podkreślić, że są to nieprawdziwe, wręcz krzywdzące historie, 
które przesłaniają działalność i dokonania Teofilii z Działyńskich. 
Turysta: Rozumiem, że romanse są zmyślone, ale czy to oznacza, 
że żyła ona samotnie? 
Kustosz: Z pewnością była samotna, ale nie żyła jednak sama. Była 
bowiem dwukrotnie zamężna. Pierwszy jej mąż, człowiek o szla-

chetnym sercu, zmarł niespodziewanie, a z drugim się rozwiodła. 
Turysta: Interesujące, tym bardziej że w XVIII w. rozwody były 
raczej rzadkością. 
Kustosz: To prawda. Ciekawe jest też to, że nie wiemy, co tak na-
prawdę było przyczyną rozpadu jej drugiego małżeństwa. Do dziś 
nie odnaleziono pewnych i wiarygodnych informacji na ten temat, 
ale tradycja mówi, że Teofila zarzucała mężowi rozrzutność, nato-
miast on jej - złe traktowanie ich córki. 
Turysta: Rozumiem, że jako kobieta rozwiedziona w ówczesnych 
czasach nie miała łatwo.
Kustosz: Rozwody także obecnie nie należą raczej do spraw łatwych 
i przyjemnych, ale Teofila była zahartowana w samodzielnym i nie-
zależnym życiu. W wieku 10 lat została sierotą. Jej tata – Zygmunt 
Działyński – zmarł, kiedy miała zaledwie 5 lat, a mama odeszła kilka 
lat później. 
Turysta: Czy coś więcej wiemy o latach jej młodości? 
Kustosz: Po śmierci rodziców opiekę nad nią sprawowała Teofila 
z Leszczyńskich Konarzewska-Wiśniowiecka, jej cioteczna babka. 
Była to osoba bardzo pobożna i wpływowa, która zadbała o eduka-
cję osieroconej krewnej i zabezpieczyła jej przyszłość. Dzięki temu 
zamiłowanie do czytelnictwa i nauki, wpojone Teofili w młodości, 
towarzyszyło jej później przez całe życie. 
Turysta: Z naszej rozmowy wyładnia się postać kobiety samo-
dzielnej, niezależnej, tolerancyjnej, wykształconej, oczytanej, 
przedsiębiorczej i dobrej. 
Kustosz: Tego samego zdania byli ludzie, którzy ją znali. Dokonania 
człowieka najpełniej można ocenić dopiero po śmierci, gdy można 
podsumować wszystkie jego czyny. Warto tutaj wspomnieć o wspa-
niałej mowie pogrzebowej, którą wygłosił znany poznański jezuita 
i kaznodzieja, a w której wszystkie te zalety zostały wspomniane. 
Trzeba też powiedzieć o tym, że sama uroczystość ostatniej drogi 
Teofili była bardzo podniosła. Uczestniczyło w niej wielu księży 

i zakonników, którzy przez kilka dni modlili się za duszę zmarłej, 
a ostatecznej mszy żałobnej przewodził sam poznański biskup 
pomocniczy. Warto też dodać, że syn Teofili nakazał, żeby każdy 
kórnicki proboszcz odprawiał mszę za duszę zmarłej raz w tygodniu, 
a opłata za te msze spoczywała na właścicielach Zamku.
Turysta: Czy te msze są nadal odprawiane? 
Kustosz: Niestety, przedsięwzięcie to nie było kontynuowane. Na 
pewno przyczyniła się do tego śmierć Feliksa Szołdrskiego, syna 
Teofili. Umierając, w testamencie przekazał cały majątek oraz wszel-
kie zobowiązania swojemu krewnemu, Wiktorowi Szołdrskiemu, 
zobowiązując go jednocześnie do uiszczania opłaty za msze w in-
tencji Teofili. Jednak Wiktor długo nie nacieszył się majątkiem, gdyż 
w wyniku procesu sądowego zamek kórnicki powrócił do rodziny 
Działyńskich. Ci, wkrótce potem, zaprzestali finansowania mszy. 
Turysta: Legendy, które przez lata towarzyszyły postaci Teofili, 
nie powinny przyćmić jej jako realnej osoby. 
Kustosz: Myślę, że przede wszystkim należy pamiętać o jej doko-
naniach, działalności i o tym, że była kobietą światłą, niezależną 
i nieprzeciętną. Warto też wspomnieć, że obraz przedstawiający 
Teofilę, zanim pojawił się w Jadalni kórnickiego zamku, zdobił ściany 
kościoła w Runowie Krajeńskim – kościoła, czyli miejsca świętego. 
Z pewnością było to wyróżnienie dla kórnickiej pani i dowodzi tego, 
że była szlachetnym człowiekiem. Zasługuje zatem na szacunek 
i rzetelną ocenę jej życia i dokonań. 

Bardziej dociekliwego czytelnika zachęcamy do zapoznania się 
publikacją Biała Dama w gorsecie mitów i legend, która ukaże 
się pod koniec bieżącego roku. Ze względu na ograniczoną 
ilość wydanych egzemplarzy będą one dostępne w lokalnych 
bibliotekach. 

Biała Dama w gorsecie mitów i legend...

◊  Opracowanie merytoryczne
    Aneta Falk, Małgorzata Potocka 

Pejzaż z widokiem Kórnika i Bnina, malarz nieokreślony, 3. ćwierć XVIII w., 
ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej, sygn. MK 3261. Fot. M. Potocki 

Portret Teofili Potulickiej, nieokreślony malarz polski, 
około 1754 r., ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej, 
 sygn. MK 3295. Fot. M. Potocki.



Dla uczestników zajęć w Środowisko-
wym Domu Samopomocy „Gościnni” 
okres pandemii Covid-19 jest niezwy-
kle trudny.
Dyrektor Anita Wachowiak wspomina, że 
to już drugi raz w tym roku jak zawieszo-
no zajęcia. Najpierw od 12 marca do 24 
maja br. na mocy decyzji Wojewody Wiel-
kopolskiego wszystkie placówki pobytu 
dziennego dla osób z  niepełnospraw-
nościami zostały zamknięte. Ponowne 
zawieszenie zajęć trwa od 21 paździer-
nika. W  trakcie pierwszego zamknięcia 
pracownicy ŚDS „Gościnni” przez prawie 
miesiąc pracowali bez zmian w  godzi-
nach od 7.30 do 15.30. Zajmowali się 
czynnościami biurowymi i  nawiązywali 
telefoniczny kontakt z uczestnikami. Od 
7 kwietnia pracownicy wykonywali pracę 
zdalną. Codziennie otrzymywali zadania, 
a ponadto każdy pracownik pełnił w wy-
znaczony dzień dyżur w siedzibie ŚDS. 
Dyrektor „Gościnnych” podkreśla:
W  tym okresie pracownicy starali się 
utrzymać jak najlepszy kontakt z uczest-
nikami. Do domów naszych podopiecz-
nych trafiły materiały do nauki i  różne 
pomoce. Dodatkowo wyznaczona osoba 
kontaktowała się z  nimi telefonicznie. 
Powstała grupa w aplikacji Messenger, 
gdzie pracownicy przesyłali filmiki ze 
swoich pracowni.

Niestety, pomimo starań ze strony ka-
dry, uczestnicy, w czasie gdy nie mogli 
brać udziału w regularnych spotkaniach, 
czuli się odizolowani, tak jak każdy w tym 
trudnym czasie. Nawet telefoniczny kon-
takt z terapeutą nie był w stanie zastąpić 
pobytu w miejscu stanowiącym ich drugi 
dom. Brakowało im osób, z którymi czują 

się bezpiecznie, pracowników i  wolon-
tariuszy.
Wiosenna przerwa przyniosła ogrom-
ne negatywne efekty braku zajęć – od 
cofnięcia się sprawności ruchowej, po 
problemy społeczne.
Stąd też w  kolejnym lockdownie pod-
jęto zupełnie inne sposoby kontaktów 
z uczestnikami ŚDS. Dyrektor Anita Wa-
chowiak postanowiła przejść w tryb zajęć 
on-line. 10 uczestników nie posiadało 
w domach komputerów, dlatego sprzęt 
wypożyczył im ŚDS „Gościnni”. Na szczę-
ście możemy liczyć na wsparcie członków 
rodzin naszych uczestników w procesie 
łączenia się on-line. Za co serdecznie im 
dziękujemy. My ze swojej strony stara-
my się minimalnie angażować rodziny, 
by odciążyć ich w tym trudnym dla nas 
wszystkim czasie.

Dyrektor „Gościnnych” informuje:
Pracownicy przygotowali komputery, 
ilustrowane instrukcje obsługi by uczest-
nicy w łatwy sposób mogli łączyć się on-
-line. Dodatkowo zostały przygotowane 
materiały do zajęć, które pracownicy 
przekazali uczestnikom. Od 2 listopada 
rozpoczęły się zajęcia on-line. Zajęcia 
odbywają się codziennie od poniedział-
ku do piątku od 10.00 do 12.00. Każda 
osoba prowadząca zajęcia łączy się 
z  uczestnikami na czas 25 minut. Po 
godzinie 12 uczestnicy mają również 
możliwość uczestniczenia w  zajęciach 
indywidualnych z konkretnym terapeutą. 

Tata jednej z  uczestniczek zajęć po-
twierdza, jak bardzo się cieszy, że jest to 
w taki sposób zorganizowane. „Ogólnie 
trafione w  sedno. Małgosia oczekuje 

spotkania o  godzinie 10. Wykonuje 
wszystkie zadania. Jesteśmy zadowoleni 
z  dodatkowych materiałów, są bardzo 
przydatne. Korzysta z  nich nawet po 
skończonych zajęciach. Zajęcia są od-
powiedniej długości. Wcześniej nie było 
takiego kontaktu z paniami, koleżankami 
i  kolegami, z  którymi się lubi, a  to jest 
bardzo ważne”.

Jedna z  mam twierdzi: „Jest to bardzo 
dobre rozwiązanie. Pierwsza fala to 
była nuda i bardzo absorbujące było to 
dla rodzin. Uczestnicy bardzo się cieszą 
z tych wspólnych spotkań.”

Karina, uczestniczka zajęć w  ŚDS - 
Bardzo podobają mi się zajęcia bo są 
bezpośrednie i można się kontaktować 
i zobaczyć z innymi. Dni do południa są 
zajęte i  o  wiele szybciej leci czas. Nie 
wyobrażam sobie życia bez tego.
Paulina- Są fajne spotkania, podobają 
mi się. Lubię się połączyć i  rozmawiać 
z paniami i uczestnikami. Było smutno 
bez tych zajęć.
Piotr - Ja lubię zajęcia z wszystkimi pa-
niami. Kiedy nie było zajęć było smutno. 

Uczestnikom ŚDS „Gościnni” życzymy, 
by ta forma zajęć sprawiła im przyjem-
ność i  jak najwięcej z  nich skorzystali. 
Oby jak najszybciej mogli wrócić już do 
normalnych zajęć, spotykać się we wła-
snym gronie.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radzewie 
przystąpiły do V edycji programu „Być jak 
Ignacy”, który w  tym roku szkolnym jest 
realizowany pod hasłem „Nauka to przy-
szłość”. Jego celem jest promowanie wiedzy 
zdobywanej w sposób przystępny dla dzieci, 
czyli poprzez doświadczanie oraz populary-
zacja polskich naukowców i wynalazców. 
W tym celu powstało Szkolne Koło Nauko-
we „Mali naukowcy”, w  którym działają 
uczniowie z klasy I a, by od najmłodszych 
lat zdobywać wiedzę w takich dziedzinach 
jak energia, ekologia, transport oraz tech-
nologie przyszłości.
Na pierwszych zajęciach dzieci dowiedziały 
się, co to jest energia oraz z  jakich źródeł 
energii korzystano kiedyś. Kolejne spotkanie 
dotyczyło prądu – czym jest i w jaki sposób 
powstaje. „Przez zagrody i podwórka płynie 
tani prąd z ogórka. No, może niekoniecznie 
taki tani”. To było dla dzieci najbardziej eks-
cytujące doświadczenie, gdy samodzielnie 
próbowały wytworzyć prąd z ogórka i zo-
baczyły jak zapala się dioda. Jak się później 

okazało różne warzywa i  owoce mogą 
stać się mini elektrownią. Każdy też mógł 
spróbować naelektryzować długopis, tak 
by przyciągał skrawki papieru. Proste do-
świadczenia są nie tylko zabawą, ale także 

sposobem na naukę o świecie przyrody. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejne za-
dania i eksperymenty.

„Gościnni” on-line

◊  Robert Wrzesiński

„Bądź jak Ignacy!” 

◊  Małgorzata Pawlaczyk

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej w Radzewie 6 listopada w 
podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym, ślubowali być dobrymi 
uczniami i Polakami, godnie reprezento-
wać swoją szkołę i klasę, zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i na-
uczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor 
Krystyna Kiełpińska dokonała uroczyste-
go pasowania na ucznia, a pierwszacy 
otrzymali dyplom i drobne upominki. 
Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
to bardzo ważne wydarzenie nie tylko 
dla najmłodszych, ale również dla ich 
rodziców, którzy w tym roku „wirtualnie” 
uczestniczyli w tej uroczystości. 
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci 
nas wszystkich.
Pierwszakom i  całej  społeczności 
uczniowskiej mimo wszystko życzymy 
dobrego, spokojnego roku szkolnego 
2020/2021.

Ślubowania nadszedł czas

◊  Nauczycielki klas I
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W bieżącym roku szkolnym nasze przed-
szkole bierze udział w  przedsięwzięciu 
edukacyjnym pt. „Przedszkole jako ośro-
dek zrównoważonego rozwoju”.
Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie 
wiedzy o  tematyce przyrodniczej, jak 
również uwrażliwienie dzieci i  rodziców 
na współczesne problemy świata oraz 
środowiska lokalnego.
Program realizować będziemy między in-
nymi poprzez ustalenie zasad zachowania 
wobec przyrody, poznanie ekosystemów 
w różnych porach roku, a także poprzez 
aktywne poszukiwanie przez społeczność 
przedszkolną sposobów gospodarowania 
surowcami.
Po zakończeniu projektu nasze przed-
szkole będzie ubiegać się o  pozyskanie 
certyfikatu Master Eco wydawanego na 
trzy lata z możliwością jego przedłużenia.
Zrównoważony rozwój to:
„Proces mający na celu zaspokojenie aspi-
racji rozwojowych obecnego pokolenia, 
w  sposób umożliwiający realizacje tych 
samych dążeń następnym pokoleniom”.
Przedszkole im. Misia Uszatka funkcjonuje 
według zasad zrównoważonego rozwo-
ju, uwzględniając wszystkie jego cztery 
aspekty: przyrodniczy(ekologiczny), spo-
łeczny, ekonomiczny (gospodarczy) oraz 
kulturowy.

Aspekt przyrodniczy
Nasze przedszkole odnosząc się do tego 
aspektu uwzględniło w swoich działaniach 
obserwację przyrody oraz jej ekosyste-
mów w różnych porach roku.
Odbyliśmy piesze wycieczki między inny-
mi do Arboretum w  Kórniku oraz sadu 
zaprzyjaźnionego z  przedszkolem pana 
Macieja Jańczyka.
Poznajemy różnorodności bogactwa przy-
rody i jej praw.
Uczymy się zasad oszczędzania zasobów 
przyrody, takich jak prąd czy woda.

Urządziliśmy jesienne kąciki w  swoich 
salach.
Wprowadziliśmy w grupach kodeks ekolo-
giczny zawierający normy zachowania się 
w środowisku przyrodniczym.
Wzięliśmy udział w  akcji społecznej na 
rzecz ochrony środowiska pt. „Sprzątanie 
Świata”.
Nasza placówka bierze również udział 
w Międzygminnym Konkursie Ekologicz-
nym „Region czysty na 6” oraz projekcie 
ekologicznym „Ekokulturalne przedszkole” 
z „Bliżej przedszkola”.
Do tej pory nauczyciele wraz z  dziećmi 
z naszego przedszkola czynnie zaangażo-
wali się w „Dzień Drzewa”, podczas które-
go poznały jego budowę, zastanawiały się, 
do czego nam służy oraz dzieliły drzewa 
na iglaste i liściaste.
Młodsze grupy wiekowe uroczyście ob-
chodziły również „Dzień Dyni” oraz „Dzień 
Jeża”, w trakcie których poznawały między 
innymi wartości odżywcze dyni, a  także 
dowiadywały się ciekawostek o  życiu, 
środowisku i sposobie odżywiania się jeży.

Aspekt społeczny
W  ramach aspektu społecznego rodzice 
wraz z dziećmi zaangażowali się jak do tej 
pory w zbiórkę
nakrętek i baterii.
Dzieci 6-letnie miały spotkanie z rodzicem-
-ekspertem z instytutu Dendrologii z Pra-
cowni Biologii Nasion. Poznawały różne 
nasiona oraz założyły hodowlę dębu.
Wzięliśmy również czynny udział w zbiórce 
środków na rzecz schroniska dla zwierząt 
w Środzie Wielkopolskiej.
Stworzyliśmy kodeks ekologiczny dla 
całej społeczności przedszkolnej, gazetkę 
przedszkolną „Bądź eko” oraz tablicę 
„Przedszkole zrównoważonego rozwoju”.

Aspekt ekonomiczny
W tym aspekcie planowanymi działaniami 

są przede wszystkim założenie fotowolta-
iki na budynku przedszkola oraz segrega-
cja odpadów w całej placówce.

Aspekt kulturowy
W ramach tego aspektu kształtujemy po-
czucie tożsamości regionalnej i narodowej 
poprzez realizację tematów komplekso-
wych we wszystkich grupach wiekowych: 
„Nasza mała ojczyzna – miasto i wieś” oraz 
„Mój Dom Polska”.
Dzieci sześcioletnie z  grupy VI przygo-
towały dla młodszych przedszkolaków 
montaż słowno-muzyczny z  okazji Dnia 
Niepodległości.
Przeprowadziliśmy szereg zajęć dotyczą-
cych wiedzy o naszym kraju: pracowaliśmy 
z  mapą, wskazując kontury Polski oraz 
najważniejsze miasta i rzeki. Zapoznaliśmy 
się z  naszymi symbolami narodowymi 
i stolicą.
Braliśmy również czynny udział w konkur-
sie „Moja Ojczyzna”.
Aktywizowaliśmy dzieci na rzecz potrzeb 
lokalnego środowiska społecznego oraz 
działań o szerszym zasięgu.
Rodzice bardzo zaangażowali się w akcje 
charytatywne „Kawiarenka dla Olusia” 
oraz „Bazarek dla Olusia”.
Zbieraliśmy również karmę dla zwierząt ze 
schroniska oraz czynnie zaangażowaliśmy 
się w akcję
„Kup Pan szczotkę” na rzecz dzieci z Afryki 
chodzących do misyjnych szkół i  przed-
szkoli.

Przez cały rok szkolny przedszkole będzie 
podejmowało jeszcze wiele działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, o których 
będziemy się starali sukcesywnie państwa 
informować.
Pamiętaj – bądz eko.

W ramach projektu prowadzonego przez 
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunko-
wego „Chociaż jestem małym smykiem, 
mogę zostać ratownikiem” 15 października 
nasze przedszkole odwiedził ratownik 
medyczny, pan Marcin, wraz z bajkowym 
ambulansem.
Warsztaty obejmowały utrwalenie wiedzy 
przedszkolaków z zakresu wzywania pomo-
cy – w jakich sytuacjach należy zadzwonić 
pod numer alarmowy i  jakich informacji 
udzielić dyspozytorowi medycznemu. 
Następnie dzieci zostały przeszkolone 
z udzielania pierwszej pomocy – układania 
chorego w pozycji bocznej ustalonej oraz 
ćwiczyły wykonywanie sztucznego oddy-
chania na fantomach. 
Ponadto Mali Odkrywcy wsiedli do am-
bulansu, w  którym oprócz barwnych 
malunków na ścianach, wyświetlanej bajki 

i maskotek, mogli obejrzeć, dotknąć, a na-
wet przymierzyć kołnierz usztywniający, 
podajnik tlenu oraz tak popularny w ostat-
nich dniach pulsoksymetr.
Pan Marcin ubrany był w medyczne od-
blaskowe ubranie i  środki ochrony oso-
bistej. Celem akcji było oswojenie dzieci 
z  wyglądem ratownika, tak aby w  razie 
ewentualnej interwencji wspomnienia 
z  przedszkolnych warsztatów wywołały 
w nich pozytywne reakcje. Doświadczenie 
potwierdza bowiem, że edukacja i przyja-
zne zapoznanie dzieci ze służbą medyczną 
niweluje barierę strachu przed wezwaniem 
lub udzieleniem pierwszej pomocy w póź-
niejszych etapach życia.

W  październiku „dołączył” do nas nowy 
przedszkolak – 4-letni Jean Rino z Mada-
gaskaru. Adopcja na odległość to kolejny 

ważny etap naszej współpracy z Fundacją 
Ankizy Gasy-Dzieci Madagaskaru. Przed-
szkole „Kolumb” opłaciło roczne koszty 
nauki i wyżywienia chłopca. Dzięki temu 
Jean będzie miał zapewnioną edukację, 
mundurek i  przybory szkolne, a  także 
ciepły posiłek każdego dnia. Nasze dzieci 
mogły już obejrzeć krótki filmik z Jeanem 
– zobaczyć, gdzie i z kim mieszka, czym się 
bawi, posłuchać, o czym marzy. Chcieliśmy 
przygotować dla niego laurkę urodzinową 
i przesyłkę z drobnymi upominkami – nie-
stety w obecnej sytuacji epidemiologicznej 
wysłanie listu na Madagaskar nie jest moż-
liwe. Musimy poczekać na lepszy moment. 
Póki co planujemy, aby Mali Odkrywcy 
z pomocą Fundacji za pośrednictwem Inter-
netu mogli towarzyszyć Jeanowi w ważnych 
dla niego chwilach takich jak urodziny czy 
święta.

Wieści z Krainy Małego Odkrywcy Kolumb

W przedszkolu Kolorowe Pole w Dachowie 
w piątek, 16 października, odbyły się kolejne 
zajęcia z Sensoplastyki. Dzieci z grupy „Śli-
maczki” w dowolny sposób mogły bawić się 
oraz poznawać składniki spożywcze w celu 
stymulowania receptorów zmysłów. Na 
zajęciach królowały warzywa! 
Sensoplastyka® to mnogość faktur i tek-
stur, która niezwykle pozytywnie wpływa 
na rozwój kreatywności oraz twórczego 
myślenia u dzieci. 
Zajęcia takie zamieniają się w niezwykłą 
zabawę, która umożliwia dzieciom wykorzy-
stanie ich potencjału poznawczego.

Sensoplastyka
w Dachowie

◊  M. Kajdan 

Zrównoważony rozwój u Misia Uszatka

◊  G.D.

◊  ”Kolumb”
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Weronika Kozłowska, mieszkanka 
Mościenicy i uczennica 8 klasy Szkoły 
Podstawowej w Kórniku osiągnęła ostat-
nio spory sukces w niecodziennej dyscy-
plinie sportu. Relację ze swoich zmagań 
w Mistrzostwach polski w Akrobatyce 
Powietrznej przesłałą do naszej redakcji.

W  ostatni weekend września w  Lublinie 
na scenie Mistrzostw Polski w Akrobatyce 
Powietrznej PFAPA (Polish Federation Air 
Power Athletics) staneło blisko 150 zawodni-
czek z całej Polski. Startowały nie tylko dzieci, 
ale również dorośli w trzech dyscyplinach: 
aerial hoop, aerial silks i pole dance. Z za-
wodów przywiozłam nie tylko masę pozy-
tywnych wrażeń, ale i tytuł mistrzyni polski 
w kategorii AHJAA (aerial hoop junior 10-14 
lat amator), która była najliczniejszą katego-
rią na podwieszanym na około 2 metry nad 
ziemią kole, oraz nominację na mistrzostwa 
na arenie międzynarodowej. Łacznie z ko-
leżankami z klubu przywiozłyśmy 3 złote 

medale, masę nowych doświadczeń i sporo 
pochwał za piękne choreografie. 
Swoją przygodę z  jakąkolwiek formą 
gimnastyki rozpoczełam w czwartej klasie 
szkoły podstawowej trenując gimnastykę 
artystyczną i zdobywając wysokie miejsca 
na turniejach rekreacyjnych.
Akrobatykę powietrzną (aerial hoop) za-
czełam trenować okolo 2 lata temu, wtedy  
nie przeszło mi nawet przez myśl, że mogę 
startować w zawodach i odnosić sukcesy 
w  tej dyscyplinie. Na co dzień wraz z ko-
leżankami trenuję w średzkim klubie pod 
czujnym okiem Pani Nicole. Okres pandemi 
był dla nas ogromnie trudny pod względem 
przygotowań.  Przez większość wakacji 
wolne chwile spędzałyśmy na sali ćwicząc 
i  doskonalac układy żeby wszystko było 
dopięte na ostatni guzik, a elementy zostały 
dobrane tak, aby zdobyć jak najwiekszą ilość 
punktów.

Mistrzyni akrobatyki powietrznej z Mościenicy

Książka Wojciecha Czeskiego pt. 
 „Demagog poznański”.  Rzecz o Jakubie 
Krauthoferze-Krotowskim (1806-1852). 
Mosina-Śrem 2020.
Książka przedstawia życie i działalność 
Jakuba Krauthofera-Krotoskiego, urodzo-
nego 24 lipca w Bninie, wybitnego poznań-
skiego prawnika, radykalnego działacza po-
litycznego, posła na sejm pruski w 1849 r., 
obrońcy języka polskiego w pruskim są-
downictwie oraz jednego z uczestników 
wydarzeń w 1848 r. zwanych Wiosną 
Ludów.
Antenaci Jakuba legitymizowali się po-
chodzeniem niemieckim, bamberskim. 
Jego pradziad, Jan Jerzy Kraudhoffer był 
czeladnikiem ślusarskim pochodzącym z 
Bawarii, z miasta Burglengenfeld skąd w 
1755 r. przeprowadził się do Poznania. 
Sam Jakub Krauthofer deklarował, że jego 
praprzodek przywędrował do Poznania z 
miasta Schesslitz położonym w powiecie 
Bamberg, skąd w 1719 r. przybyli pierwsi 
wiejscy osadnicy celem zaludnienia podpo-
znańskich wsi opuszczonych po epidemii 
cholery.
Autor książki opisuje mozolną drogę do 
wykształcenia i zdobycia wysokiej pozycji 
prawniczej w sądownictwie Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. Nie bez znaczenia w 
tej mozolnej drodze było wsparcie Tytusa 
Działyńskiego, pana na Kórniku i Bninie. 

◊  Weronika Kozłowska

„Demagog...“
z Bnina

◊  Kazimierz Krawiarz
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„Ci, których kochamy nie umierają 
nigdy,  bo miłość, to nieśmiertelność…..”

                                            E. Dickinson
Pani Magdalenie Stachowiak 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

składa:

Ojca

Dyrekcja oraz pracownicy  
KCRiS OAZA

Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy 
naszego byłego pracownika 

Byłeś wyjątkowy 
i na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach

 Marcina Słomę

„Ktoś tutaj był i był,  
a potem nagle zniknął  

i uporczywie go nie ma.”  
– Wisława Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy informację 
o śmierci 
Pani

emerytowanej Dyrektorki 
Biblioteki Publicznej w Kórniku.

Rodzinie składamy 
wyrazy szczerego 
współczucia i żalu
 

Marii Barbary 
Kłodzińskiej

Zarząd  oraz koleżanki i koledzy 
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Dyrekcja i Pracownicy 
Biblioteki Publicznej w Kórniku 
i Filii w Kórniku/Bninie

Zarząd i Członkowie Związku  
Kombatantów w Kórniku

„W momencie śmierci bliskiego, 
uderza człowieka świadomość, 

niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner

Pani Czesławie Michalak
wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

składają

Syna i Wnuka

Zarząd i Członkowie Związku  
Kombatantów w Kórniku

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci  
naszej Podopiecznej

Rodzinie serdeczne wyrazy  
współczucia i żalu składają

śp. Haliny Kruś

Pogrążona w smutku rodzina.

Z głębokim  żalem 
zawiadamiamy, 
że w dniu 5 listopada 2020 r.,  
po długiej chorobie,  
odeszła od nas 
ukochana mama i babcia 

Maria Barbara 
Kłodzińska

               Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci   
              emerytowanej dyrektorki Biblioteki Publicznej w Kórniku,  
              przez wiele lat związanej z Redakcją naszego pisma

    Rodzinie zmarłej wyrazy szczerego współczucia  

    składa

Marii Barbary Kłodzińskiej

Redakcja dwutygodnika „Kórniczanin”

Panu Burmistrzowi P. Pacholskiemu, 
Radzie Miasta i Gminy Kórnik, 
Pani K. Janickiej i KTPS, 
Redakcji „Kórniczanina” 
oraz wszystkim, których nie sposób 
wymienić, a którzy tak bardzo 
 angażowali się w walkę  
o życiei zdrowie naszego syna  

składamy z serca płynące  
wyrazy wdzięczności.
                                                                 

śp. Marcina          
      Słomy

Rodzice  
Violetta i Krzysztof Słoma

Dyrekcji i Pracownikom  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
 w Szczodrzykowie za życzliwość, 
wsparcie i zaangażowanie w pomoc 
naszemu synowi

szczere wyrazy wdzięczności                                                                 
składają

                                                                 

śp. Marcinowi          
      Słomie

rodzice i rodzeństwo

Pani Beacie Klemens-Pawłowskiej  
za nieoceniony wkład  
w utworzenie „grupy wsparcia”, 
poświęcony czas 
i troskę o naszego ukochanego

z całego serca 

dziękujemy.

 

Marcina          
     

 
Violetta i Krzysztof Słoma



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania odbędą się w mammobusie 
w dniach 19-11-2020 oraz 07-12-2020 

w miejscowości Kórnik 
przy Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 

ul. Ignacego Krasickiego 1 
 



WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Rada Miasta i Gminy Kórnik
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl

Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
tel. 61 8 170 126, 604 607 104  

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 47 77 130 30
w razie  zgłoszeń interwencji nie cier-
piących zwłoki tel. 661 518 075 

Ochotnicza Straż Pożarna 
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, tel. kom. 790 775 009

Straż Miejska
ul. Poznańska 83, 62-035 Kórnik
tel./fax. 61 817 01 26
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„Zdrowie”ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59, 
618 170 254, recepty 513 877 146

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
tel. 61 8170 050

C.M.MedHeart, ul. Armii Krajowej 27, 
 tel. 511 988 999 i 61 278 79 99

Centrum Zdrowia Rodziny
ul. Mostowa 12, Kamionki
tel. 885 029 029
email: kamionki@centrum-zdrowia-
-rodziny.pl

Centrum Medyczne Kamionki
Platanowa 18, Kamionki
tel. 661 203 203
email: kontakt@cmkamionki.pl

Centrum Medyczne KORMED 
ul. Szkolna 18, Robakowo
tel. 61 28 11 256, kom.  668 700 807

W przypadku konieczności wezwa-
nialekarza na wizytę domową w no-
cylub dni wolne od pracy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miej-
ski im. Józefa Strusia z Zakładem 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ,  
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
Tel. 61 873 90 81, 61 873 91 90
61 873 94 08
lub Szpital w Puszczykowie im. prof. 
S.T. Dąbrowskiego S.A. ul. Kraszew-
skiego 11, 62-041 Puszczykowo.
Tel. 61 898 42 40
bądź inna placówka z listy dostępnej 
na stronie:  http://nfz-poznan.pl/page.
php/1/0/show/13328/

Lecznice dla zwierząt/gabinety  
weterynaryjne
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22, 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22
tel. 608 244 949
Kamionki, Szafirowa 52
tel. 602 464 664

Schronisko dla zwierząt w Skałowie
Warzywna 25, 62-025 Kostrzyn
tel. 783 552 272

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komu-
nalne, ul. Poznańska 71c, Kórnik
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Awaria wodociągów
Tel. 602 319 756

AQUANET - tel. alarmowy: 994
centrala telefoniczna
tel. (61) 8359 100

Infolinia ds. odbioru odpadów komunal-
nych z terenu g. Kórnik 661 480 223

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 18 71, pon.-pt. 9:00-12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel./fax. 61 817 00 54

Gminny Rzecznik Osób Niepełno-
sprawnych, UMiG Kórnik, Pl. Niepod-
ległości 1, tel. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 16, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka 
ul. Zamkowa 10, Kórnik
tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30

Zakład Doświadczalny PAN
ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 01 55

Instytut Dendrologii PAN i Arboretum 
ul. Parkowa 5, Kórnik
tel. 61 817 00 33

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819 80 11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170 125
Parafia pw. Wszystkich Świętych
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 515 371 910
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

...

...

...

...

...

...

...

...
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Ogłoszenia drobne:
 Sprzedam orzechy włoskie tego-

roczne 8zł/kg. Tel. 507 155 477

 Sprzedam wózek dziecięcy 2w1 
Amelis Deltim Pro szary w kropki. 
Stan bdb! Tel. 507 155 477

 Sprzedam wielofunkcyjne krzeseł-
ko (białe drewniane) do karmienia 
marki KLUPŚ, Agnieszka III, Sweet 
Bear. Tel. 507 155 477

 Sprzedam łóżeczko Radek VIII 
z szufladą marki KLUPŚ (białe) MIŚ. 
Tel. 507 155 477

 Wynajmę mieszkanie w Kórniku, 
ul. Staszica (parter, 3 pokoje – 56 
m2, piwnica). Wolne od 1 stycznia.  
Tel. 665 889 134

 Sprzedam mieszkanie w Rogalinie 
o pow. 56,7 m2, piwnica, garaż dział-
ka o pow. 300 m2 do zamieszkania 
stan bardzo. Tel. 608 551 320

 Oddam w wynajem mieszkanie 
o pow. 55 m2 firmie wykonującej 
usługi lub obywatelom Ukrainy, 
w okolicach Kórnika. Tel. 501 645 939

 Sprzedam działkę, 1900 m2. Huby 
Konarskie. Idealna pod budowę 
bliźniaka.  Tel. 881 473 902

 Posiadam do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe w Kórniku przy 
ulicy Staszica (38 m2) pierwsze piętro.  
Tel. 602 687 901

 Szybka spersonalizowana pożycz-
ka. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły 
pod numerem: 661 263 107

 Sprzedam baloty słomy, 9 zł/szt. 
Tel. 691 783 400

 Dzieci mają kłopot ze zrozumie-
niem chemii? Chcesz przygotować 
dziecko do matury z  chemii? Ko-
repetytor z  tyt. doktora i doświad. 
pedagogicznym. Tel. 790 285 872

 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 
i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki. 
Tel. 537 394 398

 Profesjonalne lekcje/korepetycje 
z  języka angielskiego na każdym 
poziomie. Tel. 605 548 427

 Sprzedam dom z działką w Ra-
dzewie - ul. Św. Mikołaja 167.  
Tel.  576 978 661

 Wypożyczalnia  samocho -
dów dostawczych w  Kórniku.  
Tel. 516 238 231

 Montaż płotów panelowych, 
płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starychogrodzeń.  
Tel. 572 386 490 

 Biuro matrymonialno-towarzyskie 
zaprasza Panie i Panów w różnym 
wieku. Po więcej nformacji - kontakt 
tel. 505 006 319

 Kupię działkę budowlaną w Roba-
kowie. Tel. 66 66 77 003

 Kupię mieszkanie lub dom do 
remontu w  Kórniku i  okolicach.  
Tel. 66 66 77 003  

 Sprzedam mieszkanie w Dziećmie-
rowie. Tel. 66 66 77 003 

 Sprzedam pół bliźniaka w Kamion-
kach. Tel. 66 66 77 003

 Sprzedam 4 opony zimowe Mazzi-
ni, 245/45R18, rok 2018, stan idealny, 
cena 600 zł, Kórnik. Tel. 603 882 345

 Maszyna do szlifowania tyn-
ku, wiertarko-wkrętarka, filc SB.  
Tel. 602 214 931

 Sprzedam skrzynię na narzędzia 
większe i mniejsze, młotki udarowe. 
Tel. 602 241 931

 Oddam w wynajem pokój w Kórni-
ku z dostępem do kuchni i łazienki. 
Tel. 501 645 939

 Naprawa rolet zewnętrznych. 
Montaż rolet zewnętrznych, materia-
łowych, moskitery. Tel. 501 645 939

 Żywe ryby – karp, pstrąg, amur, 
tołpyga, i inne. Biernatki ul. Główna 
51. Tel. 793 395 595 lub 691 096 750

 Sprzątanie klatek schodowych, 
mycie okien, pranie tapicerki i dy-
wanów, ciśnieniowe mycie tarasów, 
podjazdów i  bram garażowych. 
Dobre ceny! Tel. 508 795 439

 Utrzymanie terenów zielonych,ko-
szenie trawy,wertykulacja,cięcie 
krzewów, drzew, itp. Zapraszamy. 
Tel. 508 795 439

 Firma sprzątająca nawiąże współ-
pracę ze Spółdzielniami Miesz-
kaniowymi dot. sprzątania kla-
tek schodowych, oraz utrzymania 
terenów zielonych. Zapraszam.  
Tel. 508 795 439

 Sprzedaż drewna kominkowego 
i  sosnowego. Pocięte i porąbane. 
Transport gratis. Tel. 661 099 768

 Sprzedam maszyny i urządzenia 
rolnicze. Tel. 691 783 400

 Kupię dom w Kórniku, może być do 
remontu. Tel. 693 931 103

 Sprzedam Fiat Seicento w bardzo 
dobrym stanie. Tel. 783 100 353

 Poszukuję dla klientów nierucho-
mości na sprzedaż. Tel. 66 66 77 003

 Sprzedam tokarkę uniwersalną 
i wiertarkę słupową. Tel. 501 437 274

 Poszukujemy mieszkań i domów 
do wynajmu dla zdecydowanych 
klientów - Nieruchomości Anna 
Mazurek. Tel. 608 09 22 66

 Wynajmę plac 250 m2 w Kórniku 
przy cmentarzu pod działalność 
- Nieruchomości Anna Mazurek.  
Tel. 608 09 22 66

 Wynajmę dom w Kostrzynie 105 
m2, umeblowany, dla rodziny, 
Nieruchomości Anna Mazurek.  
Tel. 608 09 22 66

 Kupię nieruchomość w Kórniku 
i okolicach - Nieruchomości Anna 
Mazurek. Tel. 608 09 22 66

 Malowanie, krótkie terminy.  
Tel. 669 013 418

 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 
Worki 5-10-15 kg. Ul. Błażejewska 
43 Kórnik-Bniin. Bardzo dobre od-
miany.

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 
komody, garderoby, meble biuro-
we i łazienkowe. Krótkie terminy.  
Tel. 723882617

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




