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Sprawozdanie 
burmistrza

CoroCzny audyt w Kombusie

Także 17 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak, skarbnik Katarzyna Szamałek 
oraz kierownik Wydziału Eksploatacji Anna 
Borowiak spotkali się z przedstawicielami 
spółki Kombus w sprawie audytu za rok 
2021. 

Medale dla rodziców żołnierzy

18 maja w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej miała miejsce miła uroczystość. 
Kierujący Wojskowym Centrum Rekrutacji 
w Poznaniu ppłk Rafał Wojciechowski 
wręczył medale „Za Zasługi dla Obronno-

ści Kraju”, które przyznano mieszkańcom 
naszej gminy - państwu Halinie i Ludwiko-
wi Myszkowskim oraz Urszuli i Stefanowi 
Sarnowskim. Medale te nadaje się między 
innymi w celu okazania wysokiego uznania 
rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na 
wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

wizja lokalna w Błażejewku

19 maja miała miejsce wizja lokalna  
w Błażejewku, na terenach które gmina 
chce przejąć nieodpłatnie od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedsta-
wiciele KOWR – Sara Andrzejewska i Karol 
Rafiński spotkali się z wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym, radnym rady 
powiatu Filipem Żelaznym, radnymi MiG 
Kórnik Jarosławem Mielochem i Adamem 
Zydroniem, kierownik Lidią Noskowiak 

aquanet obrady i rozmowy

12 maja burmistrz Przemysław Pacholski 
uczestniczył w walnym zgromadzeniu 
spółki Aquanet. Przedstawiciele udziałow-
ców wysłuchali sprawozdań, udzielili ab-
solutoriów zarządowi i radzie nadzorczej. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 
przedstawiciela Kórnika w radzie nadzor-
czej wiceburmistrza Bronisława Dominiaka 
zastąpił przedstawiciel gminy Brodnica. 
Także 12 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak wraz z kierownik Joanną Grzy-
bowską i Szymonem Szydłowskim z Wy-
działu Inwestycji UMiG Kórnik spotkali się z 
przedstawicielami spółki Aquanet podczas 
comiesięcznego spotkania dotyczącego 
realizacji projektów i inwestycji wodocią-
gowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 
Kórnik. 
Dzień później ci sami przedstawiciele UMiG 
Kórnik rozmawiali z reprezentantami Aqu-
anetu na temat wspólnego zamówienia  
w sprawie przebudowy kolektora w ul. 
Szkolnej w Borówcu oraz budowy kanali-
zacji sanitarnej w Skrzynkach.
 

Komputery dla dzieCi ppGr

12 maja Urząd Miasta i Gminy Kórnik roz-
począł wydawanie komputerów zakupio-
nych w ramach Grantu PPGR – Wsparcie 
dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym. 
W ramach dofinansowania z Grantu PPGR 
udało się zakupić 238 komputerów za łącz-
ną kwotę 579.332,46 zł. Wszystkie kompu-
tery powinny trafić do wnioskodawców do 
31 maja 2022 r.

Komisja w sChronisKu

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
obradowała 17 maja w Schronisku dla 
Zwierząt w Skałowie. Wyjazdowy cha-
rakter komisji miał na celu zapoznanie 
się z organizacją Schroniska, pracą osób 
zatrudnionych i wolontariuszy. W spotka-
niu uczestniczyli radni RMiG Kórnik oraz 
pracownicy urzędu. Schronisko znajduje 
się na ogromnym obszarze, jest to ok.  
5 ha gruntu. Obiekt przeznaczony jest za-
równo dla psów, jak i kotów. Znajduje się 
tam hotel, cmentarz, krematorium oraz 
wybiegalnia, z której codziennie można 
korzystać. Do Związku Międzygminnego 
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie należy 
11 gmin, w tym nasza gmina.

oraz Joanną Łuszczyk i Kamilą Barczak  
z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UMiG Kórnik, a także rzeczoznawcą Barba-
rą Niedzielą z zespołem. 

aKt notarialny podpisany

20 maja wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
podpisał akt notarialny w sprawie wykupu 
działki o powierzchni 2400 m² w Czmoniu, 
która będzie przeznaczona na potrzeby 
mieszkańców sołectwa. Działka znajduje 
się przy ul. Lipowej.

obrady Komisji rewizyjnej

Także 20 maja burmistrz Przemysław 
Pacholski wziął udział w obradach komisji 
rewizyjnej związku powiatowo-gminne-
go Wielkopolski Transport Regionalny. 
Zatwierdzono sprawozdania organów 
związku i sformułowano wnioski w sprawie 
udzielenia im absolutorium.  

rozmowy w sprawie KanalizaCji

Również 20 maja wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak rozmawiał z przedstawicielami 
firmy Sweco na temat kanalizowania miej-
scowości Czmoń.

spotKanie z Konserwatorem

 24 maja podczas spotkania Powiatowego 
Konserwatora Zabytków Wiesława Biegań-
skiego z wiceburmistrzem Bronisławem 
Dominiakiem rozmawiano na temat inwe-
stycji prowadzonych w obrębie obszarów 
ochrony konserwatorskiej oraz uwarun-
kowań dotyczących stawiania ogródków 
kawiarnianych na placu Niepodległości. 

◊  red.

cd. na str. 4

◊  red.
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Już po zamknięciu tego numeru Kórni-
czanina zakończyła się absolutoryjna  
sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik,  
podczas której podsumowano rok 2021.
Dziś publikujemy listę zadań inwestycyj-
nych zrealizowanych w minionym roku.
Były to:

 Rozbudowa monitoringu w Kórniku, 
 Budowa kanalizacji w miejscowościach 

Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki,
 Budowa sieci wodociągowej z Gądek do 

Szczodrzykowa,
 Budowa sieci wodociągowej w miejscowo-

ści Pierzchno i Runowo,

 Budowa i modernizacja przejść dla pie-
szych i chodników na drodze wojewódzkiej 
434 Kórnik - Dziećmierowo,
 Budowa chodnika do os. Radosnego 

w Czmoniu (projekt),
 Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej 

w Szczytnikach,
 Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, 

Różana w Robakowie - projekt,
 Budowa ul. Dębowej w Borówcu,
 Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach,
 Budowa ul. Cichej w Szczytnikach,
 Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach,
 Budowa ul. Maślakowej w Borówcu,
 Budowa ul. Sowiej i Międzylesie, Szarotko-

wej i Bratkowej w Szczytnikach,
 Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach, 
 Budowa ul. Szerokiej w Robakowie,
 Budowa ul. Wiosennej w Borówcu,
 Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 

61/1, 61/2 w Robakowie - wsi, 
 Wykonanie chodnika przy boisku sporto-

wym w Szczodrzykowie,
 Budowa chodnika w  ciagu Alei Flensa 

w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomiędzy 
przejściami dla pieszych), 
 Budowa ul. Promiennej w Kamionkach, 
 Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Ty-

grysiego w Dachowie,
 Budowa ul. Błonie w Kórniku,

 Przebudowa nawierzchni dojścia do pro-
menady wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na dz. nr 394 i 961-18,
 Przebudowa drogi 332037P w Czołowie,
 Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowa-

niu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach, 
 Budowa Promenady spacerowej wzdłuż 

brzegu Jeziora Kórnickiego,
 Przebudowa windy w budynku Urzędu 

Miasta,
 Rozbudowa OSP w Kórniku,
 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

w Robakowie - projekt,
 Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 

w Kórniku,

 Budowa boiska przy SP Robakowo,
 Budowa placówki wsparcia dziennego 

osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku, 
 Budowa oświetlenia, ul. Skowronkowej (od 

ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, os. Parkowe-
(całe))-projekt, 
 Przyłącze energetyczne przy boisku w Czo-

łowie, 
 Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej 

i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie,  
 Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Czołowie, 
 Budowa oświetlenia na ul. Polnej,
 Budowa oświetlenia na ul. Poranek w Ko-

ninku,
 Budowa oświetlenia ul. Letnia,  ul. Kwitnąca 

w Błażejewku,
 Budowa oświetlenia ul. Lipowej  w Czmo-

niu,
 Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem 

w Borówcu,
 Budowa oświetlenia wiaty piknikowej 

i przyłącza elektrycznego w Kamionkach 
Północnych, 
 Oświetlenie ulic w  Czmońcu - (Goździ-

kowa),
 Budowa oświetlenia na os. Przylesie 

w Błażejewie,

17 maja setne urodziny obchodziła mieszkanka Kórnika, pani Maria Helena Drajerczak. 
Burmistrz Przemysław Pacholski razem z Łukaszem Błaszykiem z Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Kórniku odwiedzili Jubilatkę i złożyli życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu, 
a także wręczyli kosz stu róż oraz słodką niespodziankę.

Setne urodziny

◊  red.

W dniu 9 maja br. w ratuszu bnińskim, sie-
dzibie Rady Seniorów (RS) Miasta i Gminy 
Kórnik, odbyło się posiedzenie z udziałem 
zaproszonych gości w osobach: 
- przewodniczącej Rady Seniorów Powiatu 
Poznańskiego Ireny Skrzypczak wraz z człon-
kami Rady,
- członka Zarządu Rady Powiatu Poznańskie-
go Antoniego Kalisza,
- przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury 
i Polityki Społecznej Rady Miasta i Gminy 
Kórnik Magdaleny Pawlaczyk,
- dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Agnieszki Mieloch,
- Gminnej Rzecznik Osób z Niepełnospraw-
nościami Anity Wachowiak,
- pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień 
Bożeny Kiełtyki,
- kierownika Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i  Inicjatyw Lokalnych Roberta Jan-
kowskiego.

Na spotkaniu zaproszeni goście przedsta-
wili nam zasady pracy i współpracy w po-
szczególnych instytucjach na rzecz pomocy 
i  różnych form porad przeznaczonych dla 
seniorów. Wyraziliśmy chęć utrzymywanie-
astałych kontaktów z wyżej wymienionymi 
podmiotami.
Kolejnym punktem posiedzenia było przy-
jęcie uchwały w  sprawie logo naszej RS 
oraz skierowanie wniosku do Komisji Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego przy Bur-
mistrzu MiG Kórnik o rozwiązanie sprawy 
parkowania pojazdami przed apteką przy ul. 
Średzkiej w Kórniku. Posiedzenie RS upłynę-
ło w miłej i przyjaznej atmosferze.
Kolejne posiedzenie RS odbędzie się w dniu 
06.06.22 r. w Domu Integracji Międzypoko-
leniowej (DIM).
Wszelką korespondencję do nas prosimy 
kierować na adres: 
radaseniorow@umig.kornik.pl 
lub 62-035 Kórnik, Rynek 1.

Przewodniczący Rady Seniorów
Miasta i Gminy Kórnik
Marek Kaczmarek

Rada Seniorów
informuje

◊  red.

Podsumowanie inwestycji w 2021 r.

cd. na str. 6

Chodnik przy ul. Piotrowskiej 
w Szczytnikach Ul. Maślakowa w Borówcu

Boisko przy SP 2Ul. Błonie
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Urząd Miasta i Gminy Kórnik wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i przygotował akcję „Mobilny Urząd”. 

Jak skorzystać?
Wystarczy zgłosić się do punktu Mobilnego 
Urzędu w godzinach jego funkcjonowania 
w danej miejscowości.
Punkt będzie funkcjonował w  poszcze-
gólnych miejscowościach we wskazanych 

godzinach:
• Konarskie, 30.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Koninko, 30.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
boisko - ul. Niebieska,
• Kromolice, 31.05.2022, godz. 10:00-12:00, 
na posesji sołtysa,
• Mościenica, 31.05.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy wiacie piknikowej,
• Pierzchno, 6.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Prusinowo, 6.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Radzewo, 7.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy budynku OSP,
• Robakowo, 7.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Runowo, 13.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Skrzynki, 13.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
na placu sołeckim,
• Szczodrzykowo, 14.06.2022, godz. 10:00-
12:00, przy świetlicy wiejskiej,

• Szczytniki, 14.06.2022, godz. 13:00-15:00, 
przy budynku OSP,
• Żerniki, 20.06.2022, godz. 10:00-12:00, 
przy świetlicy wiejskiej,
• Bnin,  20.06.2022, godz.13:00-15:00, przy 
ratuszu – ul. Rynek 1.

W czym pomoże Mobilny Urząd?
W ramach usług Mobilnego Urzędu stara-
liśmy się uwzględnić najważniejsze zagad-
nienia, które realizowane są w urzędzie. 
Zakres spraw, jakie można załatwić w ra-
mach działania Mobilnego Urzędu:
• umówienie terminu wizyty w USC oraz 
w Wydziale Spraw Obywatelskich,
• pomoc w wypełnieniu wszelkiego rodza-
ju wniosków, 
• pomoc w wypełnieniu „deklaracji piecowej”,
• uzyskanie „Karty Seniora”.
Dodatkowo na miejscu będzie można 
porozmawiać, dopytać o sprawy bieżące 
w zakresie rozwoju i funkcjonowania gminy.

 Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego 
oraz przyłącza energetycznego w  Błaże-
jewku,
 Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej 

w Borówcu, 
 Budowa oświetlenia na ul. Na Górce i ul. 

Czereśniowej w Borówcu,
  Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmo-

niu,
 Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej 

w Kamionkach Północnych,
 Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Ka-

mionkach Przy Lesie,
 Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Ko-

ninku,

 Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby),
 Budowa oświetlenia boiska w Robakowie 

- osiedlu,
  Oświetlenie ul. Spokojna w Błażejewie,

Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczyt-
nikach,
 Budowa oświetlenia ul. Bnińskiej w Czmo-

niu,
 Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 

w Kórniku,
 Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej od 

ul. Kamiennej w Kamionkach (przy posesji 
nr 29),
 Zagospodarowanie działki nr 17 w Bła-

żejewie, 
 Budowa placu zabaw w Radzewie,
 Budowa siłowni pod chmurką w Żerni-

kach , 
 Budowa wiaty rowerowej w  Kórniku - 

Bninie,
 Budowa wiaty rowerowej w Kamionkach,
 CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - 

miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku ,
 Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu,
  Wykonanie garażu i wiaty w Gądkach, 
 Budowa wiaty rekreacyjnej i  siłowni ze-

wnętrznej drabinkowej na działce gminnej 
nr 142 w Błażejewku,
  Wykonanie miejsca reakreacji nad jezio-

rem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Bier-
natkach,
 Budowa placu zabaw w Dachowie, 
 Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej 

w Kamionkach Przy Lesie,

 Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 
w Mościenicy, 
 Budowa placu zabawa w Pierzchnie, 
  Wykonanie pomieszczenia gospodarczego 

/ garażu na działce 9/3 w Prusinowie,
 Budowa placu zabaw Pl. Browarowy dla 

osób z niepełnosprawnosciami,
 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 

w Żernikach,
 Zakup i montaż kamery obrotowej moni-

toringu miejskiego w Szczytnikach,
 Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej 

przy parkingu obok świetlicy w Robakowie,
 Zakup Defibrylatora AED - soł. Żerniki

Doposażenie placu zabaw w Prusinowie,
 Budowa wybiegu dla psów w miejscowości 

Kamionki,

 Budowa placu zabaw przy ul. Nowina 
w Dachowie,
 Budowa plenerowego miejsca spotkań 

(wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) 
w Kórniku-Bninie,
 Budowa szatni przy boisku w Kamionkach,
 Budowa oświetlenia boiska bocznego na 

terenie CRiS OAZA BŁONIE, 
 Budowa oświetlenia boiska w Kamion-

kach ,
 Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmo-

niu,
 Budowa trybun przy boisku w Szczodrzy-

kowie,
 Rozprowadzenie instalacji nawodnienio-

wej na boisku przy Szkole Podstawowej 
w Szczodrzykowie,

 Opracowanie projektu remontu budynków 
wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu nr 2 
w Kórniku,
 Sensoryczny plac zabaw „Jedynka” (przy 

SP Kórnik),
  Budowa wiaty pikniowej w Kamionkach 

Północnych, 
 Budowa budynku gospodarczego przy 

świetlicy we wsi Konarskie,
 Przebudowa południowej części rynku 

w Kórniku (Bnin),
  Remont pomnika na cmentarzu w Ka-

mionkach,
 Remont podłogi w  Sali gimnastycznej 

w szkole podstawowej w Szczodrzykowie,
 Remont pomieszczeń na potrzeby Wydzia-

łu Komunikacji w Kórniku.

Spółka Aquanet buduje ponad piętnasto-
kilometrową magistralę wodociągową od 
miejscowości Sasinowo poprzez Rogalin, 
Mieczewo do Kórnika. Rurociąg będzie miał 
średnice 400 i 500 mm. 
Dodatkowo wzdłuż trasy wojewódzkiej 
431, w miejscu gdzie wkopywane są rury 
wodociągu, powstaje ścieżka rowerowa, 
którą będzie można dojechać z Kórnika do 
Rogalina.
Dodatkowo budowana będzie sieć wodocią-
gowa o średnicy 150 mm i długości około 1,6 
km do Mościenicy oraz sieć wodociągowej 
o średnicy 250 mm i długości ok. 1,26 km 
od skrzyżowania ul. Woźniaka w Kórniku 
z drogą na Mościenicę do ul. Krasickiego 
w Kórniku – ulicami Woźniaka, Poznańską, 
Reja, Stodolną. 
Cała inwestycja ma zakończyć się w 2024 r., 
a wartość umowy na realizację zadania to 
ponad 61 mln zł. 
Obecnie realizowane są prace ziemne oraz 
montaż magistrali na odcinku wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 431, która po zakończeniu 
prac przez Aquanet będzie rozbudowywana 
przez WZDW (Wielkopolski Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich). Kolejny etap to odcinek wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 434 w kierunku Kórnika. 
Prace odbywają się też w samym Kórniku 
oraz w najbliższym czasie rozpocznie się też 
etap w kierunku Mościenicy. 
Dodatkowo równolegle budowana jest 
sieć wodociągowa o długości ponad 5 km 
i średnicy 300 mm, która połączy się z ma-
gistralą w Mieczewie i zasilać będzie w wodę 
Kamionki. Sieć jest budowana w ulicach: 
Szerokiej (m. Mieczewo), Kamioneckiej (m. 
Mieczewo), Modrzewiowej (m. Mieczewo), 
Mieczewskiej, Promiennej, Spacerowej, 
Lotniczej, Modelarzy, Wodnej (Kamionki).

Budują wodociag i ścieżkę rowerową
cd. ze str. 5

◊  red.

Wiata w Kamionkach CBA

Plac zabaw w Dachowie Część ul. Rynek 
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Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Kórniku prowadzą czynności wyja-
śniające dotyczące dwóch wykroczeń 
drogowych, które 
miały miejsce na 
terenie parkingu 
„Dino” 
w m. Kamionki 
ul. Wierzbowa 2. 

Pierwsze ze zda-
rzeń miało miejsce 
w  dniu 14 kwietnia 
2022 roku o godzinie 15:32 z udziałem 
kierującego pojazdem koloru ciemnego 
typu kombi, który w  wyniku manewru 

cofania doprowadził do zderzenia z za-
parkowanym skuterem marki Junak. 

D r u g i e  z d a r z e -
nie miało miejsce 
w  dniu 15 kwietnia 
2022 roku o godzinie 
10:41 z udziałem kie-
rującego  pojazdem 
koloru białego typu 
kombi, który w wyni-
ku manewru cofania 
doprowadził do zde-

rzenia z  zaparkowanym pojazdem marki 
Opel Vectra koloru srebrnego. 
 

Policja szuka świadków

Osoby które były świadkami wyżej opisanych zdarzeń proszone są o kontakt 
z Komisariatem Policji w Kórniku pod nr tel. 47 77 130 30, 
email: dyzurny.kornik@po.policja.gov.pl.   

Okresowy 
zakaz wstępu

Nadleśnictwo Babki przekazuje informację 
o wydłużeniu okresowego zakazu wstępu 
do lasu do 29 maja 2022 roku, z powodu 
obowiązywania 14-dniowej karencji po 
wykonaniu ratowniczego oprysku agro-
lotniczego.
W tym czasie obowiązuje zakaz zbierania 
płodów runa leśnego.
Na terenie Nadleśnictwa Babki przeprowa-
dzony został zabieg ograniczania liczebności 
chrabąszcza majowego, z zastosowaniem 
środka chemicznego MOSPILAN 20 SP. 
Opryski wykonano na powierzchni 443,81 
ha na polu zabiegowym położonym na te-
renie leśnictw Mieczewo oraz Rogalin

Szczegły:https://babki.poznan.lasy.gov.pl/

Dziś przedstawiamy Państwu KEFIRA. 
Gdyby Kefir był człowiekiem a nie psem, 
z całą pewnością występowałby jako model 
prezentujący męskie perfumy, drogie zegar-
ki albo eleganckie koszule. A może zagrałby 
w filmie rolę Jamesa Bonda?
Przyznajcie, że niezły z niego przystojniak! 
A  przy tym naprawdę świetny i  bezpro-
blemowy pies, który już zdecydowanie za 
długo szuka nowego domu! Kefirek ma 
około 5 lat, gabarytami wpisuje się w klasę 
„przedkolankową” i kocha ludzi. Jest bardzo 
towarzyski i uwielbia spacery, ale miasto 
nieco go stresuje, więc chciałby znaleźć fajny 
dom z dala od centrum. Jeżeli chcielibyście 
poznać Kefira, prosimy o kontakt pod nr 
tel. 783 552 272 w celu ustalenia terminu 
spotkania. 
Zapraszamy również do odwiedzania strony 
internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl 
oraz naszego profilu 
na Instagramie: 
przystanekskalowo
Fot. Karolina Rożek

Adoptuj 
przyjaciela 

W nocy z 1 na 2 maja 2022 r . 
doszło do tragedii w R adzewie. 

Spłonął dom i wyposażenie. 
Rodzinie udało się uciec. 

Teraz całe siły kierujemy na wsparcie
 i pomoc pogorzelcom w odbudowie domu.

W tym celu zachęcamy do wpłat  
na konto KTPS 

nr 50 9076 0008 2001 0007 0739 0010 
lup poprzez portal zrzutk a.pl 

pod linkiem https://zrzutk a.pl/64w2ts

Wzorem lat ubiegłych od początku maja 

działa już „Pogotowie Rojowe” Koła Pszczelarzy w Kórniku, 

które aktywne pozostanie do końca sierpnia.

Jeśli więc zauważymy rojące się pszczoły, możemy zgłosić to 

do dyżurującej i koordynującej osoby w Kole Pszczelarzy w Kórniku.

Telefon : 571 370 159 lub 604 068 299

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PROCEDURA PLANISTYCZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobo-
wych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepod-
ległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka 
Lewicka – Bachman,  e - mail: abi@umig.
kornik.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane 
będą w celu wypełniania obowiązku prawne-
go ciążącego na Administratorze w związku 
z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych 
będą osoby upoważnione przez Administra-
tora do przetwarzania danych w ramach wy-
konywania swoich obowiązków służbowych, 
projektant sporządzający projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego/
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego, oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe będą przecho-
wywane wieczyście (kategoria archiwalna 
A), zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w  sprawie organizacji i  zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz prawo ich spro-
stowania.
7) Państwa dane osobowe nie będą prze-
kazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.
8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie 
będzie używane zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji, ani profilowanie.
9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, 
w przypadku gdy Państwa dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z  przepisami 
RODO.
10) Podanie danych osobowych jest warun-
kiem ustawowym i jest niezbędne w celu re-
alizacji obowiązku prawnego wykonywanego 
przez Administratora. W przypadku braku 
podania przez Państwa  niezbędnych danych, 
będzie to miało wpływ na dalsze procedowa-
nie sprawy, włącznie z pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego.
11) Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, 
adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich 
przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury planistycznej.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu geo-
dezyjnego Kamionki na południe od 
ulicy Poznańskiej w rejonie ulic: Psze-
nicznej, Zbożowej i Żytniej, gmina Kór-
nik (od ul. Zbożowej do granicy gminy  
– ul. Dożynkowa, Pszeniczna, Orkiszo-
wa, Jęczmienna, Żytnia).
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XLIII/627/2022 z dnia 
27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obrębu geodezyjnego 
Kamionki na południe od ulicy Po-
znańskiej w rejonie ulic: Pszenicznej, 
Zbożowej i Żytniej, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
określenie zasad zabudowy i zagospo-
darowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. 
Wnioski należy składać w  formie pa-
pierowej lub elektronicznej w  tym 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21 czerwca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części sołectwa 
Kamionki Północne w rejonie osiedli: 
Północnego, Kresowego i Azaliowego, 
gmina Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy 
Kórnik uchwały nr XLIII/626/2022 z dnia  
27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części sołectwa Kamionki 
Północne w rejonie osiedli: Północnego, 
Kresowego i Azaliowego, gmina Kórnik.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu 
określenie zasad zabudowy i zagospo-
darowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski 
do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. 

Wnioski należy składać w  formie pa-
pierowej lub elektronicznej w  tym 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (ePUAP lub e-mail:  
kornik@kornik.pl) do Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21 czerwca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i  adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczą.



27 MAJA

MUZYCZNY PIĄTEK. Muzyczną podróż 
przy dźwiękach gitary odbędziemy razem 
z Tomaszem Kilarskim. Wstęp wolny. 
Dziedziniec Domu Integracji Międzypo-
koleniowej, Plac Powstańców Wlkp. 13, 
godz. 19:00-20:30.

28 MAJA

DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. Spa-
cer z pracownikiem ogrodu – uprawa 
i pielęgnacja różaneczników oraz in. 
ciekawostki. Godz. 12:00 i 14:00. Udział 
bezpłatny. Obowiązuje bilet/karta wstępu 
do Arboretum. Nowe Arboretum czynne 
będzie w godzinach 10:00-18:00.

29 MAJA

DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW. Spa-
cer z pracownikiem ogrodu – uprawa 
i pielęgnacja różaneczników oraz in. 
ciekawostki. Godz. 12:00 i 14:00. Udział 
bezpłatny. Obowiązuje bilet/karta wstępu 
do Arboretum. Nowe Arboretum czynne 

będzie w godzinach 10:00-18:00.

31 MAJA

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW: GIMNASTYKA 
UMYSŁU. Otwarte zajęcia warsztatowe. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Płaczek. 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, Plac 
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00-11:00.

2 CZERWCA

KAWIARENKA SENIORALNA. Otwarte 
spotkania towarzyskie w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstańców 
Wlkp. 13, godz. 10:00-12:00.

4 CZERWCA

FESTYN - DZIEŃ DZIECKA. Wystąpią 
Iwona Jurga & Krople Dżdżu oraz Arka 
Noego. Karuzela, dmuchańce, wata cu-
krowa. Gry i zabawy dla dzieci. Zbiórka 
nakrętek. Pl. Niepodległości w Kórniku, 
godz. 14:00-20:00.

6 CZERWCA

OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE 
„PASTELOWY ŚWIAT”. Dom Integracji 
Międzypokoleniowej, Plac Powstań-
ców Wlkp. 13, godz. 17:00, udział w 
zajęciach jest bezpłatny, szczegóły pod  
nr. tel. 790 262 404.

7 CZERWCA

ZAJĘCIA DLA SENIORÓW: GIMNASTYKA 
UMYSŁU. Otwarte zajęcia warsztatowe. 
Zajęcia prowadzi Katarzyna Płaczek. 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, Plac 
Powstańców Wlkp. 13, godz. 10:00-11:00.

8 CZERWCA

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM MICHA-
ŁEM SZULIMEM:  Argentyna i Urugwaj, 
czyli ogniste tango i najbiedniejszy pre-
zydent świata. Biblioteka Publiczna w 
Kórniku Filia w Bninie, ul. Rynek 16, godz. 
18:00, zapisy: 618 170 021

11 CZERWCA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – 
OTWARTE SPOTKANIE WYKŁADOWE.  
„Biała dama w gorsecie mitów i legend. 
Rzecz o Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej-
-Potulickiej” - Aneta Falk i Małgorzata 
Potocka Biblioteka Kórnicka PAN. „W 
bibliotece to tylko książki czytają - czyli 
fakty i mity na temat pracy w książnicy” 
- Katarzyna Maria Szudrowicz Biblioteka 
Publiczna w Kórniku. Dom Integracji Mię-
dzypokoleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 
13, godz. 10:00. Zapisy tel. 515 229 684.

11-12 CZERWCA

XXVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą 
2022. Pl. Niepodległości w Kórniku, 11.06 
(sobota) od godz. 12:00. W programie 
wybór Białej Damy 2022, licytacja, a 
także występy: sobota ABBORN- ABBA, 
Formacja Komodo & Thomas Sykes, a w 
niedzielę Viki Gabor.

18 CZERWCA

MUZA NA PLAŻY. Godz. 20:00, Plaża 
Oaza Błonie.

23 CZERWCA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 20:00, Plaża Oaza Błonie.

25 CZERWCA

WIANKI. Oaza Błonie.

30 CZERWCA

WIECZOREK TANECZNY. Włoskie przebo-
je. Godz. 20:00, Plaża Oaza Błonie.

Organizujesz ciekawe wydarzenie  
na terenie gminy Kórnik?
Wiesz o ciekawym koncercie, spektaklu, 
wystawie?

Napisz o tym na adres 
kultura@kornik.pl

◊  Opr. SK

27 maja 2022 r. 11

4 czerwca, podczas odbywającego się na placu Niepodległości festynu z okazji Dnia Dziecka, 
planuje się zorganizować dwie gry terenowe. Trasa pierwszej z nich, przeznaczonej dla 
młodszych uczestników, przebiegać będzie z rynku, poprzez plac Browarowy, promenadę 
do Zamku i dalej ul. Zamkową do placu Niepodległości.

Druga, skierowana do nieco starszych, przebiegać będzie z placu Nie-
podległości poprzez Błonie i Zwierzyniec, a więc najlepiej wybrać się 
na jej trasę rowerem. Oprócz pojazdu, konieczne będzie także posia-
danie smartfona z dostępem do Internetu i aplikacją do odczytywania 
kodów QR (pytania dostępne będą na specjalnej stronie internetowej 
po odczaytaniu odnalezionych na trasie QR kodów).

Szczegóły już niedługo na stronie internetowej kornik.pl.

Gry terenowe na Dzień DzieckaKórnickie Stowarzyszenie Ogończyk
zaprasza 

na jednodniową wycieczkę, 
która odbędzie się 

w dniu 25 czerwca br.

pt. „Jutrosin z akcentami kórnickimi”.

Zapisy 2 VI w godz. 11:00-12:00 
w Domu Integracji Międzypokoleniowej  



Parkingi i miejsca parkingowe:
- Plac Niepodległości Przy “Pługu”
- ul. ks. Jabłońskiego (za Domem Parafialnym)
- ul. Steckiego (za cmentarzem, przed przedszkolem)
- ul. Młyńska (przy skrzyżowaniu ze Średzką i przy cmentarzu)
- część ul. Parkowej (wzdłuż ogrodzenia Parku)
- wzdłuż ul. Wojska Polskiego
- ul. Poznańska - pobocze
- przy Gazowni
- przy posterunku Policji 
- Podzamcze (parking płatny)
- Prowent
                      

W dniach 11-12 czerwca na palcu Niepodległości w Kórniku odbędą się Kórnickie Spotkania z Białą Damą.
W tych dniach (od godz. 5:00 11 czerwca do godz. 24:00 12 czerwca) zamknięte będą dla ruchu samochodowego: 

- główna droga przejazdowa przez rynek  od ul. Poznańskiej do przedłużenia ul. Średzkiej
- ul. Pocztowa w połowie 

- ul. Kuśnierska i ul. Kolegiacka 
Objazd przeprowadzony zostanie ulicami: Szkolną, Dworcową,  

20 Października, ks. Jabłońskiego, Średzką. 
Prosimy nie parkować na ul. Szkolnej i u zbiegu Szkolnej i Poznańskiej, by nie utrudniać przejazdu autobusom.
Dnia 10 czerwca br. od godzin południowych rozpoczną się prace adaptujące płytę rynku do potrzeb imprezy, 

co może grozić uszkodzeniem parkujących pojazdów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie samochodów 
z miejsc parkingowych na płycie rynku do godz. 14.00

Przystanki autobusowe:
- w kierunku do Poznania: ul. Średzka, ul. Wojska Polskiego (przy 
Poczcie), ul Stodolna (obok Lidla), ul. Poznańska (przy Policji)
- w kierunku do Bnina: ul. Mickiewicza, ul. Stodolna (przy Lidlu),  
ul. 20 Października, ul. Średzka           

Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie ulic,  
parkingów i objazdów. 

Prosimy dostosowywać się do zaleceń służb mundurowych.

Za utrudnienia przepraszamy!

Kórnicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy Kórnik

nr 10/202212

Tkanina Artystyczna w KOK.
20 maja 2022 odbył się wernisaż Wystawy 
Pracowni Tkaniny Artystycznej Kórnickiego 
Ośrodka Kultury.
Kuratorka Karolina Kapustka, zaprosiła 
publiczność do świata niezwykłych faktur, 
zestawień i kolorów. Prace autorstwa Alek-
sandry Grześkowiak, Alicji Halama – Zyg-

manowska i Agnieszki Mazurek powstały 
w czasie pandemii. Na przekór stagnacji, 
ograniczeniom, strachowi stały się świadec-
twem wyciszającej kreatywności, niezłom-
nej pracowitości i  zaraźliwego humoru. 
Doskonałym wprowadzeniem był wykład 
Mateusza Pietrowskiego „Żółta czerwoność 
niebieskiego. O relacjach barw”.
Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00 do 15.00 do 17 
czerwca br.

Wiosenny pisennik polski
21 maja w sobotę 2022 r. odbył się kon-
cert Jacka Kowalskiego pt. „Wiosenny 
piosennik polski, czyli bardowie sprzed 

dwu stuleci”. Kórnicki Ośrodek Kultury 
wypełniła publiczność śpiewająca razem 
z  kórnickim bardem. Prezentowane 
utwory poprzedzone były krótkim rysem 
historycznym. W  przerwie można było 
skosztować swojskiego jadła. Zaśpiewano 
razem m.in. „Wiliję” Adama Mickiewicza, 
„Mazurka 3 Maja” Rajnolda Suchodolskie-
go oraz „Maroderkę” Wincentego Pola. Po 
koncercie goście mieli okazję przespa-
cerować się po Kórniku wraz z  Jackiem 
Kowalskim, który z barda przeistoczył się 
w przewodnika.

Dzieje się 
w KOK

◊  S.A.
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 w Gminie Kórnik

Józef Rivoli 
Urodził się 3 października 1838 r. w No-
wej Wsi pod Swarzędzem. Maturę uzy-
skał w  gimnazjum św. Marii Magdaleny 
w Poznaniu, po czym w 1858 r. rozpoczął 
praktykę w pruskich lasach państwowych 
w Bolewicach. 
W 1860 r. Józef Rivoli podjął studia w Kró-
lewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tha-
randcie, które ukończył w 1862 r. W 1863 r. 
objął stanowisko nadleśniczego w dobrach 
kórnickich Jana Działyńskiego, który w 1870 
r. uczynił go swoim plenipotentem i zarząd-
cą całego swego majątku. Poza działalno-
ścią gospodarczą Józef Rivoli prowadził tak-
że ożywioną działalność społeczną. W 1868 
roku założył w Kórniku jedno z pierwszych 
w Wielkim Księstwie Poznańskim polskich 
kółek rolniczych, do którego należało około 
140 członków. Rok później założył Kasę 
Oszczędności i Pożyczek, a w 1873 roku 

został dyrektorem spółki akcyjnej ds. han-
dlu żelazem „Pług”, założonej z inicjatywy 
Zygmunta Celichowskiego. Wygłaszał wiele 

odczytów na temat zasad nowoczesnego 
rolnictwa, mechanizacji pracy, ale także 
o wychowaniu młodzieży, języku i kulturze 
polskiej.
 Należał do założycieli Wydziału Leśnego, 
utworzonego przy Centralnym Towarzy-
stwie Gospodarczym w  1866 r., pełniąc 
najpierw funkcję wiceprezesa, a  później 
prezesa w latach 1881-1918. W 1876 roku 
zaczął wydawać własnym nakładem mie-
sięcznik „Przegląd Leśniczy”, który docierał 
również do Królestwa Polskiego i do Galicji. 
 Po odejściu z Kórnika w 1876 r. zajmował 
się m.in. urządzaniem lasów i nadzorowa-
niem gospodarstwa leśnego na terenach 
całej dawnej Rzeczpospolitej. Odbył też 
wiele podróży naukowych krajowych i za-
granicznych, m.in. w Tatry i Karpaty, do 
Portugalii, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Al-
gierii, Włoch oraz kilkakrotnie do  Hiszpanii. 

Upamiętnienie kórnickich nadleśniczych
Początki nowoczesnego polskiego gospo-
darstwa leśnego w zaborze pruskim datują 
się na lata 40. XIX wieku, kiedy to Polacy 
z Wielkiego Księstwa Poznańskiego zaczęli 
pojawiać się na wyższych uczelniach le-
śnych, zwłaszcza w Królewskiej Saskiej Aka-
demii Leśnej w Tharandcie i nieco później 
w pruskiej Akademii Leśnej w Eberswalde. 
Pierwszym Polakiem w Wielkim Księstwie  
Poznańskim z wyższym  wykształceniem le-
śnym był Hipolit Trąmpczyński, który w 1843 
r. objął  stanowisko nadleśniczego w lasach 
kórnickich Tytusa Działyńskiego. Od niego 
rozpoczął sie poczet wybitnych leśników 
kórnickich, których nazwiska zapisały się 
złotymi zgłoskami w  dziejach polskiego 
leśnictwa nie tylko w Wielkopolsce. 
W 1866 r., dzięki staraniom Hipolita Trąmp-
czyńskiego i Hipolita Cegielskiego, prezesa 

Centralngo Towarzystwa Gospodarczego, 
wielkopolscy leśnicy  utworzyli Wydział 
Leśny przy CTG, który w 1908 r. przekształ-
cił się w   Towarzystwo Leśne w Wielkim 
Księstwie Poznańskim.  Na przestrzeni 52 
lat  działalności tej pierwszej organizacji za-
wodowej polskich leśników w Wielkopolsce 
(istniała do 1918 r.), decydującą  rolę ode-
grali w niej kórniccy nadleśniczowie. Poza 
wymienionym Hipolitem Trąmpczyńskim 
byli to Józef Rivoli i Kazimierz Wojczyński.
W nawiązaniu do przypadającej w 2021 r. 
155. rocznicy powstania Wydziału Leśnego 
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego 
zrodził się pomysł upamiętnienia tych za-
służonych nadleśniczych kórnickich tablicą 
pamiątkową. W  organizację tego przed-
sięwzięcia zaangażowały się następujące 
instytucje:  Oddział Wielkopolski Polskiego 

Towarzystwa Leśnego, Fundacja Zakłady 
Kórnickie, Instytut Dendrologii Polskiej 
Akademii Nauk, Biblioteka Kórnicka Polskiej 
Akademii Nauk i Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w  Poznaniu. Różnorakie 
okoliczności zewnętrzne zmusiły jednak or-
ganizatorów do przesunięcie upamiętnienia 
na bieżący rok. 
Uroczystość odsłonięcia tablicy będzie 
więc miała miejsce 6 czerwca br. na 
terenie Arboretum Kórnickiego i będzie 
połączona z seminarium, podczas którego 
zostaną m.in. zaprezentowane sylwetki 
upamiętnianych nadleśniczych. 

Poniżej prezentujemy czytelnikom „Kórni-
czanina” krótkie biogramy Hipolita Trąmp-
czyńskiego, Józefa Rivolego i Kazimierza 
Wojczyńskiego.

Hipolit Trąmpczyński 
Urodził się 6 VIII 1815 r. w Bojanicach koło 
Gniezna. Jak większość wybitnych Polaków 
z  Wielkopolski, ukończył gimnazjum św. 
Marii Magdaleny w  Poznaniu. Po ukoń-
czeniu dwuletnich studiów na Królewskiej 
Saskiej Akademii Leśnej w  Tharandcie 
w 1842 r. odbył roczną podróż po Europie, 
zapoznając się z  leśnictwem w  różnych 
krajach. Po powrocie objął w   1843 r. 
stanowisko nadleśniczego w lasach kórnic-
kich Tytusa  Działyńskiego. Chcąc podnieść 
kwalifikacje personelu leśnego w mająt-
kach polskich, podsunął Działyńskiemu 
w 1845 r. myśl o zorganizowaniu polskiej 
wyższej szkoły leśnej w  Kórniku, jednak 
realizację tego pomysłu uniemożliwiło 
powstanie 1846 r. Hipolit Trąmpczyński 
zorganizował wówczas w Kórniku oddział 
zbrojny, na czele którego udał się do 
Poznania, by walczyć o zdobycie Cytadeli. 
Powstańcy kórniccy wpadli w  zasadzkę 
przy wjeździe na Most Chwaliszewski,  
a  ciężko ranny Trąmpczyński został aresz-

towany i skazany w procesie berlińskim 17 
XI 1847 r.  na 25 lat twierdzy oraz utratę 
szlachectwa i majątku. 
Uwolniony z więzienia w czasie Wiosny Lu-
dów w 1848 r., wrócił w Poznańskie i pod-
jął pracę - tym razem w lasach zaniemy-
skich Heliodora Skórzewskiego. W 1866 r., 

po usilnych staraniach, doprowadził do 
powstania Wydziału Leśnego Centralnego 
Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim 
Księstwie Poznańskim i  został wybrany 
jego prezesem.  
Od 1858 r. Hipolit Trąmpczyński był 
członkiem zwyczajnym Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 1864 
r. członkiem honorowym Towarzystwa 
Rolniczo-Przemysłowego w Gostyniu.
Hipolit Trąmpczyński opublikował wiele 
różnych artykułów fachowych na łamach 
„Ziemianina” „Gazety Rolniczej”, „Sylwana” 
i  innych czasopism, szerząc nowoczesną 
wiedzę o  leśnictwie wśród właścicieli 
lasów i  słabo wówczas wykształconych 
leśników. Ostatni, opublikowany w lutym 
1867 r. tekst miał charakter programowy 
i wytyczał Wydziałowi Leśnemu kierunki 
pracy na przyszłość. Okazało się, że stał 
się on swoistym testamentem Hipolita 
Trąmpczyńskiego, który w pełni sił zmarł 
nagle 29 V 1867 r. w Ulejnie koło Środy. 

W Polsce wraz z końcem II wojny świa-
towej ostatecznie odszedł w niebyt 
barwny świat szlachty i arystokracji. 
Pamiątką, która pozostała po wyż-
szych warstwach społecznych, są ich 
rodowe siedziby. Choć czas nie zawsze 
był dla nich łaskawy, to szczęśliwie 
część dworów, pałaców i zamków 
przetrwało do dziś, nierzadko zyskując 
zupełnie nowe funkcje.

Pałace – muzea
Dawne siedziby arystokracji czy szlachty 
często zyskują drugie życie jako muzea. 
Tak stało się w  przypadku jedynych 
dwóch pomników historii na terenie 
 

powiatu poznańskiego. Założenie par-
kowo-pałacowe Raczyńskich w Rogalinie 
funkcjonuje obecnie jako jedna z placó-
wek Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
a  zamek w  Kórniku – historyczna rezy-
dencja Górków i Działyńskich – jest dziś 
muzeum i siedzibą Biblioteki Kórnickiej. 
W  pałacu Żychlińskich w  Uzarzewie 
można oglądać zbiory Muzeum Przyrod-
niczo-Łowieckiego, a pałac Greisera w Je-
ziorach odwiedzają dziś goście Muzeum 
Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Na wyspie pobliskiego 
Jeziora Góreckiego zobaczyć można za-
chowany w formie trwałej ruiny zameczek 
Klaudyny Potockiej. Listę zamków okolic 
Poznania zamyka betonowy obiekt na 
poligonie Biedrusko, zbudowany jako 
scenografia filmu „Kazimierz Wielki”.

Nowe funkcje
Właściciele zabytkowych pałaców i dwo-
rów szukają nowych sposobów na ich 
wykorzystanie. W  ten sposób pałac 
Larsa von Engeströma w  Jankowicach 

stał się popularnym miejscem wydarzeń 
kulturalnych – od spotkań poetyckich 
po ogólnopolski festiwal piosenki. Dwór 
w  pobliskim Sierosławiu pełni funkcję 
świetlicy wiejskiej. Gospodarzem pała-
cu Bnińskich w  Gułtowach jest obecnie 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a pałac Mielżyńskich w  Iw-
nie jest użytkowany przez tamtejszą 
stadninę koni. Oba obiekty są dostępne 
do zwiedzania po wcześniejszym umó-
wieniu. Wnętrza efektownego pałacu 
Szołdrskich w Psarskim koło Śremu służą 
obecnie podopiecznym Domu Pomocy 
Społecznej. Objezierski pałac Turnów 
zasłynął jako jeden z  najznakomitszych 
salonów literackich Wielkopolski, a dziś 
służy uczniom tamtejszej szkoły, podob-
nie jak pałac Tempelhoffów w Dąbrówce 
(o  dawnych właścicielach przypomina 
tablica przy ruinach parkowej kaplicy).  

Dwory Hoffmeyerów w Swarzędzu oraz 
Carla von Winterfelda w Przebędowie za-
adaptowano na przedszkola. Ciekawa jest 
historia pałacu w Chludowie, który został 
zbudowany dla rodziny von Treskov, 
później należał do Romana Dmowskiego, 
a obecnie służy jako dom misyjny księży 
werbistów. Tuż obok powstała nowa sie-
dziba Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka. 
Podobną rolę spełnia okazały pałac Do-
brzyckich w Bąblinie – dziś znany ośrodek 
rekolekcyjny Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Kościelną własnością był dawniej również 
pałac biskupów poznańskich w  Buku, 
obecnie budynek mieszkalny. 

Dobre miejsce odpoczynku
Zabytkowe rezydencje często służą jako 
hotele i  restauracje. Tak funkcjonuje 
Pałac Biedrusko, zbudowany dla rodziny 
von Treskovów. Dodatkową atrakcją dla 
gości obiektu jest  Panteon Powstania 
Wielkopolskiego i  zbiory Muzeum Woj-
skowego i Architektury Wnętrz. W Trza-
skowie w  dworze Szułdrzyńskich działa 

◊  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.

Rezydencje
restauracja, stanowiąca część kompleksu 
rekreacyjnego Oskoma Trzaskowo Golf. 
Jako obiekty noclegowo-gastronomiczne 
funkcjonują też dwór Augusta Cieszkow-
skiego w  Wierzenicy, pałac Plucińskich 
w Swadzimiu, Pałacyk pod Lipami w Swa-
rzędzu i Dworek Katarzynki, a w dworze 
w  Niemieczkowie zorganizowano agro-
turystykę. W  tym roku nową funkcję 
zyska też dwór Infflandów w Skrzynkach, 
przyszła siedziba szlaku kulinarnego 
Smaki Powiatu Poznańskiego. Niekiedy 
również współcześnie powstają obiekty 
wzorowane na tradycyjnych formach 
architektonicznych jak Pałac Jaśminowy 
w Batorowie z  jedną z największych sal 
balowych w regionie. 

W rękach prywatnych
Część pałaców i  dworów stanowi wła-
sność prywatną, co często sprzyja ich suk-
cesywnemu remontowi, ale jednocześnie 
niekiedy utrudnia lub uniemożliwia ich 
zwiedzanie. Wśród obiektów należących 
do tej grupy na uwagę zasługują pałace 
Radomickich w  Konarzewie, Frederi-
ciego w Czerlejnie, Krzyckich w Siedlcu, 
Kęszyckich w Błociszewie, von Reussów 
w Niepruszewie, książąt von Sachsen-Al-
tenburg w Boduszewie oraz pałac w Lu-
sowie, dawna własność generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego. Do listy trzeba 

dodać dwory: Gronowskich w Ocieszynie, 
Broel-Platerów w Górze oraz dwór Bieliń-
skich w Więckowicach. O czasach dawnej 
świetności przypominają postaci w histo-
rycznych strojach, namalowane w oknach 
pałacu von Treskovów w Owińskach.

Park pałacowy w Uzarzewie  
(Fot. Zbigniew Kowalski)

Pałac biskupów poznańskich w Buku  
(Fot. Archiwum UMiG w Buku)

Pałac w Więckowicach  
(fot. Beata Spychała)

Pałac w Rogalinie 
(fot. Archiwum UM w Mosinie)

Pałac Jankowice (fot. Tomasz Koryl)

cd. na str. 17
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Promenada im. Wisławy Szymborskiej, 
położona nad Jeziorem Kórnickim, jest 
miejscem spacerów dla wielu mieszkańców 
Kórnika, a także licznych turystów. Rozcią-
ga się z niej piękny widok na samo jezioro 
oraz znajdujący się po jego drugiej stronie 

Las Doświadczalny Zwierzyniec. Przy tak 
malowniczych widokach trudno zwracać 
uwagę na to, co dzieje się przy ścieżce kór-
nickiej promenady. Jak się okazuje – dzieje 
się całkiem sporo! Co roku, poczynając od 
późnego kwietnia, na pierwszych dniach 
grudnia kończąc, w okolicach jeziora swoje 
białe kapelusze wychylają różne gatunki 
pieczarek. Tutaj nasuwa się pytanie: skoro 
pieczarki to grzyby sprzedawane w sklepie, 
to czy można je zebrać i położyć na zapie-
kankę? Odpowiedź brzmi: zależy.
Niektóre osoby na pewno zaskoczy to, że 
wśród pieczarek znajdują się gatunki nie 
tylko niejadalne, ale również takie, które po 
spożyciu mogą wywołać poważne zatrucia 
pokarmowe. Jednym z tych gatunków jest 
pospolita w Polsce pieczarka karbolowa 
(Agaricus xanthodermus). Preferowanym 
przez nią środowiskiem są trawiaste łąki, 
trawniki i ogrody. Występuje również na obu 
brzegach Jeziora Kórnickiego. Szczególnym 
ogniskiem jej występowania są okolice placu 
zabaw na granicy Kórnika i Bnina, gdzie po 
obfitych deszczach pojawiają się dziesiątki 
owocników tego gatunku.
Kapelusze pieczarki karbolowej osiągają 
średnicę od kilku do kilkunastu centyme-
trów. Mają barwę białą, często upstrzoną 
brązowymi łuskami lub łatkami. Na trzonie 
owocnika wyraźnie widoczny jest pierścień, 
początkowo przytwierdzony do brzegu 
kapelusza w  sposób osłaniający blaszki, 
z wiekiem odpadający i tworzący białą fal-
bankę. Blaszki u młodych owocników mają 
kolor od białego do jasnoróżowego. Wraz 
z wiekiem stają się coraz ciemniejsze, aż do 
koloru czarnego.
Czytając powyższy opis można dojść do 
wniosku, że pasuje on również do wielu 
innych gatunków pieczarek, na przykład 
sklepowej odmiany pieczarki portobello. 
Jak więc odróżnić gatunek trujący od ja-
dalnego? Należy zwrócić uwagę na dwie 
kluczowe cechy. Pieczarka karbolowa oraz 

pokrewne jej trujące gatunki wydzielają 
bardzo nieprzyjemny zapach przypomi-
nający atrament, palone opony lub fenol 
(karbol – stąd jej polska nazwa). Zapach 
ten wzmacnia się znacząco w momencie 
podgrzania grzyba w mikrofalówce lub na 
patelni. Kolejną cechą pieczarki karbolowej 
jest wyraźne intensywne żółknięcie po po-
tarciu lub przekrojeniu owocnika. Ta cecha 

najlepiej widoczna jest na kapeluszu oraz 
u podstawy trzonu, który często zakończony 
jest małą bulwą. 
Zapach pozwala odróżnić pieczarkę karbolo-
wą od jadalnej i bardzo podobnej pieczarki 
bulwiastej (Agaricus sylvicola) oraz pieczarki 
białawej (Agaricus arvensis). Oba te gatunki 
wydzielają przyjemny zapach cukierków 
anyżowych. Owocniki obu tych pieczarek 
również przebarwiają się na żółto, jednak 
zmiana koloru jest dużo mniej intensyw-
na. Pieczarka bulwiasta często występuje 
w zaroślach oraz lasach, na przykład w Lesie 
Doświadczalnym Zwierzyniec, pieczarka 
biaława preferuje tereny trawiaste.
Sprzedawana w sklepach pieczarka dwu-
zarodnikowa (Agaricus bisporus), poza pie-
czarkarniami, występuje dziko lub półdziko, 
również na terenie Kórnika. Jej preferowa-
nym miejscem występowania są szklarnie 
oraz ogródki nawożone obornikiem. Często 
zdarza się, że masowo pojawiają się na 
podłożu, które pieczarkarnie wyrzucają jako 
zużyte. Okazy dziko występujące zazwyczaj 
mają ciemniejszą barwę kapelusza, przysa-
dzisty trzon, mało trwały pierścień oraz dużo 
większe rozmiary niż okazy hodowlane – do 
kilkunastu centymetrów średnicy. Kapelu-
sze tych grzybów ledwo wybijają się z ziemi 
i przypominają jasne kamienie.
Najczęściej występującymi w Kórniku pie-
czarkami są pieczarki miejskie (Agaricus 
bitorquis). Są to grzyby dopuszczone do 
obrotu handlowego w Polsce, co oznacza, 
że można je zgodnie z prawem sprzedawać 
w sklepach oraz na bazarach. Ich cechą 
charakterystyczną jest to, że rozwijają się 
jeszcze pod ziemią, a  po wybiciu się na 
powierzchnie ich białe kapelusze zazwyczaj 
przykryte są resztkami piasku. Ich budowa 
jest wyraźnie przysadzista – w przeciwień-
stwie do innych gatunków średnica kapelu-
sza zazwyczaj jest dużo większa niż długość 
trzonu. Kolejną cechą wyróżniającą pieczar-
kę miejską jest wyraźny podwójny pierścień 

na trzonie. Zapach tego grzyba przypomina 
zapach pieczarek kupowanych w sklepie. Po 
przecięciu można czasem zauważyć delikat-
ne czerwienienie. Po deszczach mnóstwo 
owocników pieczarki miejskiej pojawia się 
wzdłuż promenady. Jest bardzo smacznym 
grzybem jadalnym – ale należy uważać, po-
nieważ mogą rosnąć między nimi pieczarki 
karbolowe.

Kolejnym jadalnym gatunkiem występu-
jącym w  Kórniku jest pieczarka słomko-
wożółta (Agaricus urinascens). Od innych 
podobnych gatunków o  białej barwie 
odróżniają ją ogromne rozmiary – dorasta 
do 50 cm średnicy kapelusza! Jeden taki 
grzyb wystarczy na obiad dla całej rodziny. 
Dodatkową cechą wyróżniającą ten gatunek 
jest wyraźnie włochaty trzon u młodszych 
owocników. Spotkać ją można głównie po 
stronie naszego „Zwierzyńca”.
W  naszej gminie występuje również po-
spolita w Polsce pieczarka polna (Agaricus 
campestris). Jej najczęstszym siedliskiem są 
pastwiska nawożone przez zwierzęta ko-
pytne. Ten gatunek jest z reguły znany oso-
bom, które wychowywały się na obszarach 
wiejskich. Cechą, która wyróżnia pieczarkę 
polną od innych białych pieczarek, jest 
bardzo słabo zaznaczony pierścień, który 
u bardziej dojrzałych owocników odpada. 
Zapach tej pieczarki jest słodko pieczarkowy, 
a przebarwienia nie występują. Podobna do 
niej jest pieczarka długotrzonowa (Agaricus 
altipes), ma jednak dłuższy trzon i wyraźniej-
szy pierścień. Oba te gatunki są smacznymi 
gatunkami jadalnymi. 
Oprócz gatunków o białej barwie kapelusza 
w naturze występują również gatunki pie-
czarek brązowych. W większości preferują 
one siedliska leśne. W lasach naszej gminy 
występuje pieczarka leśna (Agaricus sylvati-
cus) i pieczarka krótkotrzonowa (Agaricus 
lanipes) oraz nieposiadające polskich nazw 
Agaricus subflocossus i Agaricus impudicus. 
Gatunki te różnią się między sobą budową 
– od masywnej i zwartej do smukłej i łam-
liwej. Wszystkie mają kapelusze pokryte 
brązowymi łuseczkami. Po przekrojeniu 
kolor ich miąższu zmienia się na czerwony, 
różowy lub pomarańczowy. Mają one za-
pach typowo pieczarkowy i są smacznymi 
grzybami jadalnymi. 

O jadalnych i trujących pieczarkach Niestety bardzo często są zasiedlone przez 
larwy muchówek. 
Do leśnych pieczarek należy również pie-
czarka okazała (Agaricus augustus), będąca 
jednym z większych gatunków, jej kapelusz 
osiąga do 30 cm średnicy i  jest przyozdo-
biony łuseczkami barwy złotej. Biały trzon 
pokryty drobnymi białymi kosmkami do-
rasta z kolei do 20 cm wysokości. Blaszki 
u młodych owocników mają barwę szarą, 
a z czasem stają się brązowe. Zapach pie-
czarki okazałej przypomina słodkie migdały 
i jest bardzo wyraźny. Jest również wyczu-
walny po usmażeniu. Można jej bezpiecznie 
używać w kuchni, ponieważ poza nietuzin-
kowym wyglądem, jest jadalna.
Ciekawymi gatunkami są grzyby klasyfi-
kowane do sekcji Minores (łac. drobne, 
mniejsze), takie jak pieczarka malutka 
(Agaricus comtulus) i  pieczarka liliowo-
czerwona (Agaricus porphyrizon). Średnica 
ich kapeluszy nie przekracza 5 cm. Obie 
odznaczają się kapeluszem barwy liliowej, 
silnym zapachem migdałów oraz żółtym 
przebarwianiem. Są grzybami jadalnymi, 
jednak ich znikome rozmiary sprawiają, że 
nie są pożądane przez smakoszy grzybów.
Zbierając pieczarki należy również zwrócić 
uwagę na możliwą pomyłkę z grzybami, któ-
re pieczarkami nie są. Najczęstsza pomyłka 
dotyczy pieczareczki różowoblaszkowej 
(Leucoagaricus leucothites). Odróżnić ją od 
pieczarek można po tym, że w przeciwień-
stwie do nich i wbrew swojej nazwie ma 
całkowicie białe blaszki. Jest uznawana za 
gatunek jadalny, jednak notowano poje-
dyncze zatrucia po jego spożyciu. Podobne 
do pieczarek mogą być również gatunki 
pochwiaków (Volvariella, Volvopluteus), któ-
re co prawda mają różowe blaszki, ale nie 
posiadają pierścienia, a podstawa trzonu 
okryta jest skarpetowatą pochwą. Pochwę 
posiadają również bardzo niebezpieczne 
gatunki białych muchomorów: muchomor 
jadowity, muchomor zielonawy odmiana 
biała oraz bardzo rzadki muchomor wio-
senny. Ich blaszki mają kolor biały, a sam 
grzyb ma bardziej smukłą budowę niż pie-
czarki. Z trzech wymienionych muchomo-
rów, w Kórniku występuje tylko muchomor 
zielonawy.
Wymienione tutaj pieczarki stanowią małą 
część z kilkudziesięciu występujących w Pol-
sce i  Europie gatunków. Niektóre z nich 
są do siebie bardzo podobne, a pewność 
przy ich rozróżnianiu można mieć dopiero 
wtedy, kiedy przeanalizuje się cechy mi-
kroskopowe. Większość pieczarek można 
zajadać ze smakiem, ale trzeba pamiętać, 
że z grzybami należy obchodzić się z pokorą. 
W wypadku niepewności nie należy zbierać 
wątpliwych gatunków. Lepiej powstrzymać 
się od korzystania z  rad dostępnych apli-
kacji identyfikujących, zawsze natomiast 
można zasięgnąć opinii certyfikowanego 
grzyboznawcy. 

◊ Tomasz Sobczak
Instytut Dendrologii PAN

 Pieczarka karbolowa z widocznym 
żółtym przebarwieniem Młoda pieczarka miejskaDzikie pieczarki dwuzarodnikowe

Publikacja naukowa na temat lasów 
w Portugalii wydana w języku niemieckim 
w 1880 r. przyniosła Rivolemu europejski 
rozgłos i komandorię orderu „De Nostra 
Senhora da Conceiçâo”, przyznanego 
w 1886 r. przez króla Portugalii Ludwika I.
W 1877 r. we Lwowie stanął w szeregu ini-
cjatorów powołania do życia galicyjskiego 
Towarzystwa Leśnego, opracowując wraz 
z Henrykiem Strzeleckim i Ernestem Til-
lem statut dla tego towarzystwa. W 1907 
r. przewodniczył w  Krakowie obradom  
I  Ogólnego Zjazdu Leśników Polskich 
z  trzech zaborów, a  w  1909 r. za swoje 
zasługi otrzymał godność członka honoro-
wego Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego.
Po odzyskaniu niepodległości po I wojnie 
światowej, aktywnie włączył się w  orga-
nizację Sekcji Leśnej na Wydziale Rol-
niczo-Leśnym Wszechnicy Piastowskiej 
w  Poznaniu, jako pierwszy prodziekan 
Wydziału i wykładowca kilku przedmiotów 

oraz autor podręczników akademickich.   
Jego ogromne zasługi naukowe i  orga-
nizacyjne zostały docenione w  1922 r., 
kiedy to wraz z Marią Skłodowską-Curie 
i  Romanem Dmowskim otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu Po-
znańskiego. Rok później Rzeczpospolita 
nagrodziła go Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Restituta. 
Życie Prof. Józefa Rivolego dobiegło końca 
16 lutego 1926 r. Jego osobę i dokonania 
upamiętniają m.in. pomnik na terenach 
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przy-
rodniczego na Sołaczu w Poznaniu oraz 
symboliczny nagrobek na cmentarzu pa-
rafii św. Jana Vianney’a przy ul. Lutyckiej. 
Wraz z  wybitnym leśnikiem galicyjskim 
Henrykiem Strzeleckim stał się także pa-
tronem prestiżowego Medalu PRO BONO 
SILVAE, przyznawanego przez Polskie 
Towarzystwo Leśne za wybitne zasługi dla 
polskiego leśnictwa. 

cd. ze str. 15

Kazimierz  Wojczyński 
Urodził się 30 grudnia 1875 r. w Kłodzi-
sku koło Wronek, gdzie jego ojciec Ignacy 
był nadleśniczym. W  latach 1899-1900  
studiował w  Królewskiej Saskiej Aka-
demii Leśnej  w  Tharandcie. Po ukoń-
czeniu studiów, 1 października 1900 r., 
rozpoczął pracę w lasach kórnickich na 
stanowisku adiunkta. Po śmierci nadle-
śniczego Hipolita Janowskiego w 1903 r., 
Władysław Zamoyski, właściciel dóbr 
kórnickich i zakopiańskich, powierzył mu 
zarząd swych lasów kórnickich. 
Udzielał się także aktywnie w  pracy 
Wydziału Leśnego Centralnego Towarzy-
stwa Gospodarczego. Na trójzaborowym 
I  Zjeździe Leśników Polskich w  Krako-
wie w  1907 r. został wybrany w  skład 
Komisji do opracowania ujednoliconej 
terminologii leśnej dla wszystkich dziel-
nic rozbiorowych Polski. W 1908 r., po 
przekształceniu się Wydziału Leśnego 
CTG w  Towarzystwo Leśne w  Wielkim 
Księstwie Poznańskim, został  wybrany 
członkiem zarządu i pełnił  funkcje sekre-
tarza, skarbnika i bibliotekarza; należał 
do ścisłego grona współpracowników 
prezesa Towarzystwa - Józefa Rivolego.
Za zgodą Władysława Zamoyskiego 
i pod auspicjami Towarzystwa Leśnego 
Kazimierz Wojczyński rozpoczął w 1908 r. 
organizowanie corocznych kursów dla 
borowych w Kórniku wg opracowanego 
przez siebie programu. W  sześciu kur-
sach, które odbyły się  przed wybuchem 
I wojny światowej, przeszkolonych zosta-
ło około 150 leśników. Kursy te, z prze-
rwą na lata I wojny światowej, odbywały 
się w Kórniku do lat 30. XX wieku.
Po odrodzeniu Rzeczypospolitej, Kazi-
mierz Wojczyński podejmuje w  1920 r. 
nowe wyzwanie, obejmując stanowisko 
kierownika powstałej Państwowej Szkoły 

dla Leśniczych w Margoninie, gdzie pełnił 
również funkcję nadleśniczego. W sierp-
niu 1929 r. przeniósł się do Międzychodu, 
gdzie objął stanowisko nadleśniczego; 
tam też przeżył okupację niemiecką. Po 
II wojnie światowej był wykładowcą w Le-
śnym Ośrodku Szkoleniowym w Goraju, 
a  po przejściu na emeryturę w  1950 r. 
przeniósł się do Czarnkowa, gdzie do 
września 1958 r. pracował w  Wydziale 
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej. Samotny i scho-
rowany zamieszkał w 1963 r. w Zakładzie 
„Caritas” w Wieleniu nad Notecią. Tutaj 
zakończył życie 18 stycznia 1967 r. i zo-
stał pochowany na cmentarzu Zakładu 
w Wieleniu. 

◊  Władysław Chałupka
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14 maja 2022 roku na terenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Poznaniu 
odbyły się uroczyste obchody Powiatowego 
Dnia Strażaka. W uroczystościach obecny 
był nasz poczet sztandarowy reprezento-
wany przez:
– sztandarowy – dh. Robert Przepióra,
– asysta przy sztandarze – dh. Krzysztof 
Jędrzejczak,
– asysta przy sztandarze – dh. Paweł Wit-
kowski.
Podczas uroczystości wręczono odzna-
czenia, akty nadania stopni służbowych, 
pierwsze świadczenia ratownicze dla dru-
hów z OSP oraz rozstrzygnięto konkursy 
,,Poznański Strażak Roku” oraz ,,Strażak 
Roku Powiatu Poznańskiego”, a także 
przekazano fabrycznie nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gułtowy 
(gmina Kostrzyn Wlkp.). Pierwsze Decyzje 
Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu o 
przyznaniu świadczenia ratowniczego dla 
strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które zostało wprowadzone od 
dnia 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z 
dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych stra-

żach pożarnych otrzymali z gminy Kórnik:
– dh. Bolesław Zimny – OSP Kórnik,
– dh. Zbigniew Kowalski – OSP Czmoń.
Powyższe decyzje wręczyli wicewojewoda 
wielkopolski Beata Maszewska, st. bryg. 
Jacek Michalak – Komendant Miejski PSP w 
Poznaniu oraz Poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej Bartłomiej Wróblewski.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym, 
awansowanym oraz nagrodzonym.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na pokaz specjalistycznej grupy 
poszukiwawczo-ratowniczej z JRG 4, a na-
stępnie na poczęstunek.

Powiatowy Dzień Strażaka

◊  OSP Kórnik

◊  Marek Garwoliński 
(Sekretarz Okręgu Poznańskiego 
KBS RP)

Kolejny Tydzień Bibliotek już za nami
W dniach 08-15 maja odbył się XIX Tydzień 
Bibliotek. Przypominamy, że organizo-
wany jest od 2004 roku przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich i ma na 
celu podkreślanie roli czytania i bibliotek 
w  poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększenie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i  zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. Hasło tegorocz-
nej edycji brzmiało: „Biblioteka – świat 
w jednym miejscu”. Z tej okazji Biblioteka 
Publiczna w Kórniku i Filia w Kórniku/Bni-
nie przygotowały wiele atrakcyjnych zajęć 
artystyczno-edukacyjnych dla dzieci oraz 
spotkań kulturalnych dla mieszkańców 
naszej gminy i gmin ościennych. 
W poniedziałek 9 maja na zajęciach pla-

stycznych dzieci malowały farbami literki 
ze sklejki drewnianej, z  których powstał 
napis BIBLIOTEKA i ozdabia okna naszej 
placówki w Kórniku. 
8 maja przypadał Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek. Ze względu na to, że święto to 
przypadło w niedzielę, przenieśliśmy ob-
chody na wtorek 10 maja. W uroczystym 
spotkaniu wzięli udział Pan Przemysław 
Pacholski – Burmistrz Miasta i  Gminy 
Kórnik oraz emerytowani i obecni pracow-
nicy Biblioteki Publicznej w Kórniku i Filii 
w Kórniku/Bninie. Podczas spotkania Pani 
Dyrektor Elżbieta Duszczak przedstawiła 
efekty pracy i działalności naszych placó-
wek w  czasie pandemii oraz podzięko-
wała Panu Burmistrzowi za współpracę, 
a pracownikom za ich wkład w krzewienie 
kultury i propagowanie czytelnictwa.
We wtorek 10 maja w Bibliotece w Kór-
niku odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci 
w wieku do 10 lat w ramach warsztatów 
o  emocjach (cykl 8 spotkań). Prowadzą-
ca – Pani Anna Ciemniejewska – uczyła 
dzieci wzajemnego poznania, relaksacji, 
metod skupiania się. Kolejne zajęcia po-
święcone będą zagadnieniom związanym 
z odpowiedzialnością, poczuciem własnej 

wartości, odpoczynkiem, wyciszeniem, 
rozumieniem, słuchaniem, synergią 
i równowagą.
W środę 11 maja w Filii w Kórniku/Bninie 
odbył się Koncert Piosenki Żeglarskiej. 
Marta Śliwa swoimi autorskimi szantami 
porwała publiczność na głębokie, nie 
tylko morskie, wody. Akompaniowali jej 
na gitarach Wojtek Winiarski oraz Jakub 
Kaczmarek. Koncert bardzo podobał się 
słuchaczom, czego wyrazem były liczne 
bisy, a także wspólne śpiewanie refrenów 
niektórych piosenek i burza oklasków, ale 
nie na morzu.
W dniach 12-13 maja odbyły się spotka-
nia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w  Kórniku i  Szkoły Podstawowej 
w Radzewie pt. „Bezpieczeństwo w kon-
taktach z psem” Gościła u nas Pani Ewa 
Skarzyńska, która opowiedziała dzieciom 
o  tym, jak bezpiecznie podchodzić do 
psa, jak zachowuje się pies w obecności 
obcych osób, co potrafi zrobić i jak należy 
postępować z nim w czasie zabawy. To-
warzysząca Pani Ewie suczka Pina, która 

bardzo kocha dzieci i lubi być w centrum 
uwagi, pokazała im „siebie” czym wzbudzi-
ła ogromną sympatię wśród dzieci. 
W ramach działalności Klubu Podróżnika 
z Kórnika 12 maja (czwartek) odbyło się 
kolejne spotkanie podróżnicze pt. „Z ple-
cakiem po marzenia”. Prelegentami byli 
Anna i  Maciej Bąk, którzy opowiedzieli 
o swej pasjonującej, siedmiomiesięcznej 
podróży po Azji i Australii.
W Tygodniu Bibliotek zarówno w Bibliote-
ce w Kórniku, jak i Filii w Kórniku/Bninie, 
odbyło się kilka lekcji bibliotecznych 
i  edukacyjnych dla dzieci  i  młodzieży. 
Dzieci zapoznały się z działalnością biblio-
tek, a  przede wszystkim księgozbiorem. 
Dowiedziały się również, jak się do niej 
zapisać i jak korzystać z jej zasobów. W fi-
lii dzieci dowiedziały się, w  jaki sposób 
powstaje książka, wysłuchały barwnych 
ciekawostek na temat ptaków oraz z ży-
cia swoich rówieśników na innych czę-
ściach globów. Nieodłącznym elementem 
wszystkich spotkań dla dzieci była książka 
i głośne czytanie.
Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek był 
sobotni XI rajd rowerowy „Odjazdowy 
Bibliotekarz”.

„XI Odjazdowy Bibliotekarz”
Po raz jedenasty odbył się rajd rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. Jak zwykle miej-
scem startu była „Ławeczka z kotem” przy 
Promenadzie im. Wisławy Szymborskiej. 
Zgromadziło się prawie 140 miłośników 
dwóch kółek i książek (w jeden pies). Około 
godz. 10:00 uczestnicy rajdu w koszulkach 
„Odjazdowego Bibliotekarza”, opaskach 
odblaskowych i okolicznościowych przy-
pinkach wyruszyli w kierunku świetlicy przy 
Starej Szkole w Borówcu. Trasa liczyła łącz-
nie około 20 kilometrów i przebiegała m.in. 
asfaltem, utwardzonymi i polnymi drogami 
(Kórnik–Skrzynki–Borówiec–Mościenica–
Kórnik). W Borówcu odbyła się „impreza” 
integracyjno-animacyjna. Pod wiatą na 
uczestników rajdu czekał poczęstunek: 
szneka z glancem, kawa, herbata i woda. 
Dzięki temu sympatycy „Odjazdowego Bi-
bliotekarza” mogli naładować akumulatory 
i przygotować się do intelektualno-rucho-
wych atrakcji. Dla najmłodszych uczest-
ników przygotowano zabawy animacyjne 
i  zajęcia plastyczne. Największą atrakcją 

było malowanie twarzy, tatuaże, puszcza-
nie baniek mydlanych w wersji XXL oraz 
balonikowe zoo. Mali miłośnicy rysowania 
pięknie pokolorowali plakaty promujące 
XIX Tydzień Bibliotek, który odbywał się 
pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. Dzieci dostały piękne, bogato 
ilustrowane i  kolorowe książki. Młodzież 
i dorośli rozwiązywali Quizy na temat miast 
występujących w książkach beletrystycz-
nych. Osoby, które odpowiedziały prawi-
dłowo na wszystkie lub prawie wszystkie 
pytania, otrzymali drobne upominki w po-
staci książek i bibliotecznych toreb.  Około 
godziny 13:00 wszyscy uczestnicy rajdu 
wyruszyli w drogę powrotną.
Organizatorzy „Odjazdowego Biblioteka-
rza”, czyli Kórnickie Bractwo Rowerowe 
i Biblioteka Publiczna w Kórniku dziękują 
Policji w Kórniku i Straży Miejskiej w Kórni-
ku za opiekę  i zapewnienie bezpiecznego 
przejazdu przez drogi szybkiego ruchu. 
Uczestnikom dziękujemy za miłe towa-
rzystwo i  dobrą zabawę. „XI Odjazdowy 
Bibliotekarz” został dofinansowany przez 
Miasto i Gminę Kórnik. Zdjęcia z „OB.” są 
dostępne na FB Biblioteki i KBR-u.  

Wieści z 
biblioteki

◊  Biblioteka Publiczna w Kórniku

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Okręgu Poznańskiego, Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP  
(ZKBS RP) w Kórniku.
Dnia 7 maja 2022 roku w siedzibie Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego odbyło się 
zebranie delegatów Okręgu Poznańskiego 
ZKBS RP, któremu przewodniczył Jan Mazur, 
prezes Okręgu Poznańskiego.
W zebraniu uczestniczyło 28 delegatów, 
przedstawicieli bractw skupionych w Okręgu 
Poznańskim. W wyniku tajnego głosowania 
na stanowisko prezesa Okręgu Poznańskie-
go KBS RP wybrano brata Jana Ciszewicza, 
prezesa KBS w Dolsku. Wybrano również 
członków nowego zarządu:
1. Roman  M Czechoski – v-ce prezes / Kór-
nicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
2. Marek Garwoliński – sekretarz / KBS Gro-
du Przemysław w Poznaniu
3. Helena Jasińska-Przychodniak – skarbnik 
/ KBS Czarnków
4. Zdzisław Kaczmarek – v-ce prezes / KBS 
Swarzędz
5. Mikołaj Popławski – strzelmistrz / KBS 
Śrem
6. Arkadiusz Podbylski  – chorąży / Luboń-
skie Bractwo Kurkowe
7. Jan Urban – v-ce prezes / Poznańskie BK
8. Tomasz Wawrzyniak  – marszałek / KBS 
Murowana Goślina
Do komisji rewizyjnej:
1. Jan Lis - przewodniczący / KBS Środa 
Wielkopolska

2. Tomasz Miężał - sekretarz / KBS Mosina
3. Wojciech Wierkiewicz - członek / Poznań-
skie BK
W sądzie honorowym zasiadają:
1. Sławomir Baszyński – członek / KBS Śrem
2. Zdzisław Jakubowski  – członek / Kórnicko-
-Bnińskie Bractwo Kurkowe
3. Edward Laskowski – sekretarz / KBS 
Chodzież
4. Henryk Lidka  – przewodniczący / BK Dolsk
5. Piotr Nowacki– członek / KBS Chodzież

Delegaci podjęli uchwałę przyznania godno-
ści Honorowego Prezesa Okręgu Poznań-
skiego ZKBS RP Bratu Janowi Mazurowi, 
wieloletniemu działaczowi Kurkowych 
Bractw Strzeleckich.
Wybranym nowym władzom,  życzymy 
owocnych wyników w pracy na rzecz pro-
pagowania sportowych i historycznych  
wartości Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Obrady ZKBS w Kórniku 
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Od kilku miesięcy swoje progi dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Kórnik otworzył Dom 
Integracji Międzypokoleniowej. Miejsce 
spotkań, które powstało by zbliżać do siebie 
ludzi niezależnie do wieku. Budynek mieści 
się przy placu Powstańców Wielkopolskich 
13 w Kórniku. Choć z ulicy wygląda zupełnie 
niepozornie to może pomieścić 90 osób. 
Do dyspozycji są dwie sale, które przeobra-
żają swój wystrój w zależności od potrzeb: 
możemy stworzyć pracownię plastyczną, 
kawiarnię, salę konferencyjno–wykładową 
czy gimnastyczną. W  okresie letnim ta 
przestrzeń wzbogacona jest także o mały 
dziedziniec z ławeczkami, na którym z dnia 
na dzień przybywa zielonych akcentów. 
I choć początkowo działalność tego miejsca 
napotykała na wiele ograniczeń wynikają-
cych z przyczyn niezależnych, jak chociażby 
obostrzenia pandemiczne, to coraz częściej 
przestrzeń domu wypełniają rozmowy spo-
tykających się osób. 
Z Dom Integracji Międzypokoleniowej mogą 
korzystać organizacje pozarządowe reali-
zujące społeczną działalność. W obiekcie 
odbywają się również oficjalne uroczystości 
i  spotkania patriotyczne czy urzędowe. 
W DIM spotykają się obywatele Ukrainy na 

lekcjach języka polskiego realizowanych we 
współpracy z Fundacją Zakłady Kórnickie 
oraz Starostwem Powiatowym.
Poza działaniami skierowanymi do kon-
kretnych odbiorców oferta domu posze-
rzyła się o otwarte zajęcia, w których mogą 
uczestniczyć wszyscy zainteresowani. 
Poranne wtorki od 10.00 - 11.00 to zajęcia 
z  “Gimnastyki umysłu”, które w miłej at-
mosferze mają mobilizować do rozwijania 
kreatywności, twórczości i działania poza 
utartymi schematami. Czwartki w  godz. 
10.00-12.00 zapraszamy na “Kawiarenkę 
senioralną” - czyli swobodne spotkania przy 
kawie ze znajomymi. Proponujemy także 
udział w warsztatach malarskich, międzypo-
koleniowych, psychologicznych. W naszych 
progach swoją działalność wznowił Kórnicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco z ofertą 
DIM zachęcamy do czytania “Kórniczanina”, 
tablicy ogłoszeń w DIM oraz FB - Międzypo-
koleniowy Kórnik. Jeżeli jesteście Państwo 
zainteresowani szczegółową ofertą, bądź 
współpracą zapraszamy do kontaktu: 
Robert Jankowski tel. 515 229 684.

Witaj Przyjacielu w DIM!

◊  Wydział Komunikacji Społecznej 
i Inicjatyw Lokalnych

◊  Ferajna

Klub Podróżnika z Kórnika kolejny raz gościł 
u siebie lokalnych podróżników. Tym razem 
było to młode małżeństwo: Anna i Macieja 
Bąkowie, których pasją jest szeroko pojęte 
zwiedzanie świata. Większość wolnych 
dni i urlopu poświęcają na wyjazdy, w tym 
także na te dalekie. Właśnie wrócili z dwu-
tygodniowego pobytu w USA. Na przełomie 
2018 i  2019 roku, czując zew przygody, 
podjęli decyzję o porzuceniu swoich etatów 
i wyruszeniu ma dłuższą wyprawę do Azji. 
Z plecakami przemierzyli Tajlandię, Laos, 
Wietnam, Malezję, Kambodżę, Singapur, 
Filipiny i Australię. 
Oczywiście ograniczenia czasowe spotkania 
nie pozwoliły prelegentom na pełną opo-
wieść o każdym z  tych krajów. Mogliśmy 
natomiast poznać najciekawsze wątki ich 
siedmiomiesięcznej podróży. Ania i Maciej 
skupili się w niej nie tylko na zwiedzaniu 
zabytków czy pięknych miejsc ale przede 
wszystkim na poznawaniu ludzi, ich kultury 
i niesieniu im pomocy. Wyrazem tego ostat-

niego był wolontariat w Kambodży, gdzie 
para przez trzy tygodnie uczyła dzieci języka 
angielskiego. Ta umiejętność daje młodym 
Kambodżanom szansę na lepszą przyszłość, 
na zatrudnienie w branży turystycznej, z któ-
rej między innymi utrzymuje się ten kraj.
Po prelekcji uczestnicy spotkania wzięli 
udział w  quizie na temat podróży Ani 
i Macieja. Pytania zadane przez naszych 
podróżników nie sprawiły publiczności żad-
nych problemów, odpowiadali szybko i bez-
błędnie. Udzielenie poprawnych odpowiedzi 
nagrodzone zostało drobnym upominkiem 
ufundowanym przez Bibliotekę Publiczną 
w Kórniku.
Spotkanie jak zawsze odbyło się w klima-
tycznej czytelni Biblioteki Publicznej w Kór-
niku - Filii w Kórniku/Bninie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom 
za przybycie i zapraszamy na kolejne spo-
tkanie (szczegóły na plakacie).

Z plecakiem po marzenia

◊  KPzK

Na nasze 15-lecie proponujemy Państwu 
comiesięczne jedno lub dwa spotkania, na 
których prezentujemy dorobek Legionu: 
projekcję naszego filmu, ściśle związane-
go z  regionalną, kórnicką tematyką, oraz 
wspólną dyskusję, prowadzoną przez za-
proszonego gościa.  Kameralna, przyjaciel-
ska atmosfera, przy drobnym poczęstunku, 
sprzyja rozważaniom na temat historycznej 
spuścizny i  dalszego rozwoju w  oparciu 
o tak bogate dziedzictwo.
Dotychczas na bazie filmu „Rzeczpospolita 
Kórnicka”, o walkach o Zbąszyń kompanii 
kórnickiej pod dowództwem dr. Stani-
sława Celichowskiego w Powstaniu Wiel-
kopolskim, udało nam się porozmawiać 
o  bohaterstwie, zrywach narodowych, 
poświęceniu i ofiarach.  Podzielić  emocjami 
dotyczącymi sytuacji w Ukrainie, bohater-
skiej postawy obrońców i mieszkańców, 
oraz otwartego serca i ramion Polaków dla 
naszych sąsiadów.
Spotkaliśmy się na Zamku wysłuchać pre-
lekcji dr Edyty Bątkiewicz-Szymanowskiej 
o rodzie Działyńskich, by następnego dnia, 
na bazie filmu „Głowa rodziny”, poroz-
mawiać z autorką o założycielu Biblioteki 
Kórnickiej PAN, Tytusie Działyńskim. Była 
to promocja wspólnego z BKPAN wydaw-
nictwa, książki autorki „Hrabia schodzi z po-
mnika. Opowieść o Tytusie Działyńskim”. 
„Zamek bez tajemnic” to kolejna projekcja 
naszego filmu z nocnego zwiedzania Zam-
ku (dla którego nie zawsze dla wszystkich 
chętnych wystarcza miejsca), a na uchyle-
nia rąbka tajemnic  zamkowych zgodziła 
się niezawodna i kompetentna Małgorzata 
Potocka.

Przed nami następne spotkania, promocja 
naszej serii, wspólnie z BKPAN, o rodzie 
Działyńskich i Zamoyskich, z której ukaże 
się niebawem następna pozycja: Grze-
gorza Kubackiego „Klaudyna Potocka. 
Między romantycznymi artystami a wiel-
ką polityką”. Wydajemy również wybór 
naszych scenariuszy autorskich „Historia 
teatrem pisana”, które chcemy Państwu 
zaprezentować.
Planujemy spotkania z naszymi wykonaw-
cami, odtwórcami ról naszych kórnickich 
Bohaterów, jak też prowadzącymi Legion 
przez te lata. Wspominamy coroczne 
warsztaty, wszystkich, którzy włożyli swój 
wkład w nasze działania, tych, co odeszli, 
i  tych nadal aktywnych. DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM! 
Czuwa chyba nad nami duch przodków 
z kórnickiego zamku oraz obecnych jego 
Włodarzy, dziękujemy. Wyrażamy swą 
wdzięczność za systematyczne wspiera-
nie nas  UMiG Kórnik, Fundacji Zakłady 
Kórnickie, TFP Sp. z O.O, KOSiR Oaza. Bez 
wsparcia naszych sympatyków, przyjaciół, 
ludzi dobrej woli nie udźwignęlibyśmy 
stawianych przed sobą celów i  wagi te-
matów. Zapraszamy wszystkich fanów, 
darczyńców i sympatyków na integracyjne 
ognisko Legionowe, będzie się działo.
Zapraszamy  też wszystkich na nasze 
comiesięczne spotkania: podajemy infor-
macje na gościnnych łamach  
„Kórniczanina”, stronie i Facebooku  
Legionu.  
Wspólnie budujmy naszą historię.

15 lat z Legionem

◊  Anna Łazuka-Witek

Naszej koleżance Irenie Kroczyńskiej i jej rodzinie 
wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci 

przesyłają

 Męża

Senioritki 

Ze smutkiem żegnamy

emerytowaną nauczycielkę  
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 
przesyłają

Stefanię Matuszak

pracownicy Zespołu Szkół w Kórniku 

KGW „Ferajna Dziećmierowo” lubi się bawić 
i zachęca do zabawy w doborowym towa-
rzystwie i kulturalnej atmosferze. 20 maja 
2022 w Klubie Rolnika w Dziećmierowie 
zgromadziła się „śmietanka” towarzyska wsi, 
czyli grupa Seniorów. Spotkanie urozmaiciła 
część artystyczna, którą współtworzyli: ma-
gik Roman Roszyk, przenosząc nas w świat 
iluzjii i czarów oraz mieszkający w sąsiedniej 
wsi, wspaniały muzyk Krzysztof Maślanka, 
który grą na akordeonie wyczarował świat 
szlagierów, zarówno rozrywkowych jak 
i klasycznych. 
Dziękujemy uczestnikom spotkania którzy 
swoją obecnoscią w Klubie odpowiedzieli 
na myśl klasyka „Ludzie lubcie się trochę 
bardziej!” i  przyczynili się do stworzenia 
radosnego, dobrosąsiedzkiego nastroju.

Majówka z Ferajną



Osoby chcące wesprzeć  

mieszkańców Humania,

 naszego miasta partnerskiego

mogą dokonywać wpłat 

na numer rachunku KTPS:  

Bank Spółdzielczy Kórnik  

77 9076 0008 

2001 0007 0739 0009. 

W tytule przelewów 

można dopisywać 

„Zbiórka na pomoc 

Ukrainie - Humań”
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Miesiąc maj u Misia Uszatka upłynął 
nam na krzewieniu treści patriotycz-
nych oraz ekologicznych. 

2 maja obchodzony był Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. Aby uczcić to 
święto przedszkolaki z grupy ,,Pracowite 
Misie” oraz ,,Przyjazne Misie” przygotowały 
występ artystyczny. Tego dnia wszyscy 
wspaniale prezentowali się w  strojach 
galowych.
Przedszkolaki z  powagą i  w  pozycji na 
baczność odśpiewały Hymn Polski oraz 
wysłuchały krótkiego montażu słowno-
-muzycznego zaprezentowanego w  auli 
naszego przedszkola  przez ich starszych 
kolegów.
Zbliża się koniec roku szkolnego i  część 
naszych dzieci opuści mury przedszkola.
Aby ułatwić im start w nowe, szkolne śro-
dowisko, dzieci z grup ,,Przyjazne i Praco-
wite Misie”, wybrały się z wizytą do szkoły.
Dzieci miały możliwość zapoznania się 
z  budynkiem Szkoły Podstawowej im. 
Tytusa Działyńskiego. Zobaczyły między 
innymi jak wyglądają sale zajęć, sala 
komputerowa, świetlica, szatnie, szkolna 
biblioteka, sekretariat,  gabinet  pani dy-
rektor, stołówka oraz sala gimnastyczna.
W maju dziewczynki z naszego przedszkola 
wzięly udział w XIX Mistrzostwach Polski 
Szkół i UKS-ów w warcabach klasycznych.
W zawodach startowało 19 dziewczynek  
w wieku przedszkolnym.
Mai udało się zająć 3 miejsce, a Zuzi 13. 
Obu gratulujemy i  życzymy dalszych 
sukcesów.
19 mają dzieci z  grupy Serdeczne Misie 
i Przyjazne Misie wybrały się na wyciecz-
kę do Deli Park w miejscowości Trzebaw. 
Przedszkolaki w  trakcie wycieczki miały 
okazję uczestniczyć w warsztatach kulinar-
nych opierających się o tradycyjne metody 
wypiekania bułeczek., wizytę w Papugarni, 
przejście ścieżką między modelami owa-
dów łąki , lasów, dinozaurów oraz zwierząt 
hodowlanych takich jak: kozy, alpaki, 
gęsi. Najciekawszym jednak momentem 
było przejście wśród koron drzew czyli 
tak zwana Eko Wioska podczas której, na 
powstałych tam stacjach, można było dużo 
dowiedzieć się, o faunie I florze naszych 
lasów,  łąki oraz sposobów troski o nią.
Miesiąc maj to również miesiąc poświę-
cony książkom, bibliotekom, a  przede 
wszystkim naszym mamom, do których-
święta się obecnie przygotowujemy.
Korzystając z  okazji pragniemy życzyć 
Wam Drodzy Rodzice samych pogodnych 
dni, dużo zdrowia, miłości i dla nas trochę 
cierpliwość. 

 

Wieści z SP
Robakowo

Maj w przedszkolu u Misia Uszatka

◊     Grażyna Domagalska

Poznajemy zawody oraz pasje
Prowadzone w szkolnej zerówce SP w Roba-
kowie spotkania z interesującymi zawodami, 
ukazały dzieciom wachlarz możliwości róż-
norodnych profesji, zarówno zapomnianych 
już zawodów, takich jak praca kowala, jak 
i tych współczesnych, jak na przykład praca 
strażaka. Ponadto wizyty osób o ciekawych 
pasjach, zobrazowały zerówkowiczom róż-
ne alternatywy spędzania wolnego czasu, 
które można realizować będąc zarówno 
dzieckiem, jak i osobą dorosłą.  Spotkania 
z ludźmi pracującymi w różnych miejscach, 
a także wypełniający swój czas poprzez wy-
konywanie , tego co najbardziej lubią robić 
w wolnym czasie, to również świetna okazja 
na zadawanie pytań naszym gościom, któ-
rych dzieci, mają niezliczoną ilość. W ostat-
nim czasie ,,Odważne Jeżyki” , postanowiły 
również poznać osoby, pełniące  określone 

funkcje społeczne, a do tych spotkań dzieci 
przygotowały się szczególnie. Jednym z ta-
kich spotkań była wizyta urmistrza Kórnika 
oraz sołtysa Robakowa, podczas których 
dzieci zaprezentowały wiersz o swojej miej-
scowości.

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Robakowie jest nie-
sienie pomocy potrzebującym zwierzętom 
dlatego 11 maja 2022r., po raz kolejny 
uczniowie naszej szkoły, dzięki uprzejmości 
władz gminy Kórnik i zaangażowaniu sołtysa 
Robakowa Osiedle pana Andrzeja Surdyka, 
mieli możliwość odwiedzić zaprzyjaźnione 
schronisko w Skałowie. Gmina Kórnik od 
lat należy do międzygminnego związku 
„Schronisko dla Zwierząt”. Uczniowie z dużą 
ciekawością wysłuchali interesującego 
wykładu behawiorysty, odbyli szkolenie 
dotyczące zachowania wobec zwierząt, 
mieli okazję zwiedzić schronisko i poznać 
wzruszające historie mieszkających tam 
pupili. Zaangażowanie uczniów i rodziców 
było ogromne. Dzięki życzliwości i empatii 
udało się dostarczyć do schroniska zapasy 
karmy, co wywołało uśmiech wdzięczności 

na twarzach pracowników placówki. Mamy 
nadzieję, że  z roku na rok nasi uczniowie 
pogłębiają swoją miłość do zwierząt.

W  Szkole Podstawowej im Powstańców 
Wielkopolskich w  Robakowie, uczniowie 
klasy przygotowawczej z Ukrainy, wraz z ko-
legami z zerówki oddziału przedszkolnego 
w ramach Międzynarodowego Dnia Tańca  
przygotowali niespodziankę dla swoich star-
szych kolegów. Na długiej przerwie, która 
odbywa się na boisku szkolnym, uczniowie 
zrobili Flasch mob - czyli niespodziewaną 
akcję  dla przypadkowych świadków  i zaczęli 
wykonywać  przygotowany układ taneczny. 
Entuzjastycznie przyjęty występ zachęcił 
obserwujących uczniów do wykonania 
wspólnie jeszcze dwóch innych układów. 
W  ten sposób uczniowie dowiedzieli się 
o Międzynarodowym Dniu Tańca i byli jego 
uczestnikami. Taniec i muzyka zostaje w na-
szej szkole do końca maja na każdej długiej 
przerwie co piątek . 

◊  Ewa Nowicka

◊  Katarzyna Nabzdyk

◊  Aleksandra Świątek
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...czyli przyjeżdża Czech, Litwin  
i Portugalczyk do szkoły w Kamionkach.

Kiedy w 2020 roku nasza szkoła przystę-
powała do realizacji projektu w  ramach 
programu Erasmus+, targały nami skrajne 
emocje. Z jednej strony towarzyszyła nam 
niezwykła ekscytacja – nareszcie w szkole 
zorganizujemy wymianę międzynarodową, 
nasze głowy otworzą się na inne kultury 
i  tradycje, nasze języki nabiorą giętkości 
w posługiwaniu się językiem angielskim, 
nawiążemy nowe przyjaźnie, wyjedziemy 
do zagranicznych szkół i  zobaczymy, jak 
one funkcjonują. Z drugiej strony byliśmy 
pełni obaw – jeszcze żadna szkoła w naszej 
gminie nie brała udziału w takim projekcie, 
nie wiemy na jakie trudności się natkniemy, 
brakuje nam doświadczenia w realizacji tak 
ogromnego wyzwania, czy damy radę?
Wkrótce na scenę wkroczyła pandemia 
Covid-19 i  sprawy pokomplikowały się 
jeszcze bardziej. Zgodnie z zaleceniami Unii 
Europejskiej, w 2021 r. nasza szkoła wraz 
ze szkołami partnerskimi zorganizowała 
wymianę on-line, ale to nie to samo. Kiedy 
już straciliśmy nadzieję, że uda nam się 
zobaczyć twarzą w twarz, sytuacja zmieniła 
się diametralnie. Otrzymaliśmy zielone świa-
tło – można przedłużyć projekt i realizować 
fizyczne mobilności! 
I tak to właśnie 9 maja Szkoła Podstawowa 
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 
w Kamionkach przywitała zagranicznych 
gości ze szkół partnerskich. Wśród nich 
znaleźli się: dziewięcioro uczniów i czworo 
nauczycieli z Czech, pięcioro uczniów i troje 
nauczycieli z Portugalii, sześcioro uczniów 
i dwoje nauczycieli z Litwy.
W części oficjalnej, inaugurującej mobilność, 

wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz 
– pani Aneta Weber, kierowniczka Wydziału 
Oświaty i  Polityki Społecznej, pani Mag-
dalena Matelska-Bogajczyk, kierowniczka 
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu 
oraz pan Łukasz Grzegorowski - redaktor 
„Kórniczanina”. Pan dyrektor Wojciech 
Dziuda oficjalnie przywitał wszystkich gości, 
wręczono okolicznościowe listy oraz drobne 
podarunki. Zaprezentowano film promujący 
Kórnik, a następnie rozpoczęliśmy aktywno-
ści warsztatowe. 
Na początek przełamaliśmy lody, pracując 
w międzynarodowych grupach – szukaliśmy 
tego, co nas łączy i ustawialiśmy się według 
naszych imion, w kolejności alfabetycznej. 
Pani Sylwia Przybylska-Sawicka nauczyła nas 
jak robić butony i ozdabiać farbami worki na 
buty. Opracowaliśmy wielojęzyczne słowniki 
tematyczne, dotyczące pracy i  zawodów. 
Obejrzeliśmy prezentację niezwykłych 
profesji i stworzyliśmy zupełnie nowy, jesz-
cze nieistniejący zawód przyszłości. Dzień 
był niezwykle intensywny i emocjonujący 

– a  to dopiero preludium. W  kolejnych 
zwiedzaliśmy Toruń, w którym nauczyliśmy 
się wyrabiać pierniki i Poznań, w którym 
poznaliśmy historię rogali Marcińskich 
i wagę bezpieczeństwa na drodze. Złożyli-
śmy wizytę w Jagrolu, gdzie odkryliśmy, że 
ziemniaki mogą się stresować, nie tak łatwo 
wyprodukować idealne czipsy, a szczęśliwe 
krowy same się doją, karmią i myją.  Przez 
pięć dni wędrowaliśmy od tradycji do nowo-
czesności, intensywnie pracując i komuniku-
jąc się w języku angielskim, by w piątek, 13 
maja, ze łzami w oczach pożegnać naszych 
gości. Zżyliśmy się i wcale nie chcieliśmy się 
rozstawać. Niestety wszystko co dobre ma 
swój koniec. Na pocieszenie – zobaczymy 
się znów. Już w październiku w Portugalii, 
potem na przełomie listopada i  grudnia 
w Litwie, a na koniec w Czechach. Nie mo-
żemy się doczekać!

Od tradycji do nowoczesności...

◊ Ewa Kaleta
Anna Makowska
Anna Szczepańska

Poznajmy się w Polsce
Minionego lata w kórnickiej „Jedynce” pa-
nie Anna Paprocka i Dominika Przybylska 
zrealizowały z sukcesem projekt  „Wakacje 
w Polsce”,  skierowny do dzieci z doświad-
czeniem migracyjnym (z Ukrainy, Białorusi, 
czy Gruzji). Kontynuacją tej akcji jest zapro-
ponowany przez Łukasza Fogla program: 
„Poznajmy się w Polsce” do realizacji którego 
włączyli sie także uczniowie S.K.W. (Szkol-
nego Koła Wolontariatu), oczywiście pod 
czujnym okiem nauczycieli naszej szkoły. 
Zatem mamy nadzieję na obopólne korzyści 
językowe i kulturowe wynikające z uczest-
nictwa w naszych sobotnich spotkaniach 
międzynarodowych.

Zakręcona zbiórka nakrętek 
W tym roku w naszej szkole padł rekord! Dla 
chorego, lecz pogodnego i wesołego, pełne-
go życia i uśmiechu Antosia, nasi uczniowie 
wspólnie zebrali jedną tonę, pięćdziesiąt je-
den kilogramów i czterysta gramów (1051,4 
kg) plastikowego złota jakimi są nakrętki. 
Przyznać trzeba, iż zbiórkę troszeczkę przy-
ćmiły obostrzenia pandemiczne, jednak 
takiej ilości nikt się nie spodziewał – ani 
organizatorzy, ani rodzice chłopca. 
W  imieniu organizatorów, ale przede 
wszystkim samego Antosia i Jego rodziców 
składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich uczestników zakręconej zbiórki! 
Antek będzie miał kolejne odpowiednie 
rehabilitacje!
Najwięcej nakrętek z młodszych klas zgro-
madziła Basia Szałamacha – 38 kilogramów, 
a ze starszych klas rekordową ilość dostar-
czyła Gabrysia Nowak – ponad 84 kilogramy! 
Antoś kiedy oglądał dostarczanie nakrętek 
za każdym razem częstował nas szerokim 
uśmiechem. 

Eco–Ludek i coś z niczego
Jak co roku w naszej „kórnickiej Jedynce” 
odbył się konkurs ekologiczny.Dla klas 
młodszych ogłoszono go pod nazwą „Eco 
– ludek”. Mali plastycy stworzyli dziwne 
postaci z materiałów biodegradowalnych 
codziennego użytku. Konkurs dla starszych 
klas zatytułowany „Coś z niczego”. Celem 
tej zabawy było stworzenie przez uczniów 
użytecznego sprzętu wykorzystywanego 
na co dzień tylko z materiałów biodegrado-
walnych. Tak powstała bardzo oryginalna 
praca Eco dekoracja / girlanda z gazetowych 
proporczyków na jutowym sznurku.
Znaleźć też można było ciekawie zaprojek-
towany i dbale wykonany organizer biurowy 
z tektury i rolek po papierze toaletowym – 

tworzącym jamnika, czy pomysłowo zapro-
jektowany ziołowy ogródek w puszkach po 
karmie, oblepionych gazetą i zawieszonym 
na metalowym łańcuchu, na przykład świet-
nie dekorującym rustykalną kuchnię.
Na podium tegorocznego konkursu stanęli:
Konkurs Eco–Ludek / Eco Stworek
I miejsce – Oliwia Antoniewicz 1c
II miejsce – Ola Jachnik 2a
III miejsce – Aleksander Bartkowiak 2c
Wyróżnienie: Honorata Antoniewicz 3c
Konkurs Coś z Niczego:
I miejsce – Milena Niemier 5c
II miejsce – Mikołaj Mendyka 6b
III miejsce – Gabrysia Jankowiak 5b
Wyróżnienie: Kacper Łąkowski 4d
Gratulujemy!
 
 
Ogródek szkolny
W Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku bu-
dujemy sprawczość i samorządność naszych 
uczniów, wyzwalając w nich kreatywność, 
odpowiedzialność za swoje pomysły i bu-
dując wiarę we własne możliwości. 
Jednym z momentów wprowadzania mło-
dych ludzi w samorządność był ich udział 

w Budżecie Uczniowskim, do którego zgła-
szali swoje autorskie inicjatywy.  
Ogródek szkolny był projektem nr 3, jednak 
powstał, dzięki  ogromnemu wsparciu Rady 
Rodziców i dyrekcji szkoły. Stworzyliśmy 
szkolne rabaty, które, mam nadzieję, będą  
dla naszych uczniów okazją do kształto-
wania poczucia odpowiedzialności  oraz 
możliwości podglądania świata przyrody.
Autorami pomysłu powstania szkolnej oazy 
zieleni są siódmoklasiści – Dominik Piekar-
ski, Aleksander Zmuda i Bartek Nowaczyk. 
Chłopcy, choć początkowo nie wierzyli 
w swoje możliwości, okazali się wspaniałymi 
menagerami. Nie tylko umiejętnie przekazali 
swoją wizję ogrodu i cel tego przedsięwzię-
cia, ale też samodzielnie wybrali rośliny, 
sporządzili wstępny kosztorys, a  nawet 
negocjowali ceny potrzebnych materiałów 
podczas zakupu. Mogli też liczyć na pomoc  
naszego sąsiada, miłośnika mini ogródków, 
Pana Andrzeja Pawlaczyka, który dowiózł 

nam skrzynie ogrodowe. 
Cały projekt sfinansowała Rada Rodziców 
dzięki wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie 
i KTPS, a patronat nad nim objęło Arboretum 
i Instytut Dendrologii PAN z zastępcą dyrek-
tora  ID PAN – dr. hab. Eweliną Ratajczak 
oraz z panią kierownik Arboretum – dr. inż. 
Karoliną Nowak, która  osobiście wzięła 
udział w pierwszych pracach ogrodniczych. 
Udzieliła także uczniom odpowiedzialnym 
wszelkich wskazówek dotyczących prze-
znaczenia, sposobu sadzenia i pielęgnacji 
zasadzonych roślin.
W przyszłym roku szkolnym, zgodnie z pla-
nem chłopców, ogród zostanie poszerzony 
i w pełni wyzyskany do celów dydaktycz-
nych. Obecnie cieszy oko i wabi zapachem 
świeżych ziół.

Wykład akademicki w Jedynce
Dzięki współpracy, którą nasza szkoła na-
wiązała z prof. nadzwyczajnym w Instytucie 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Bar-
toszem Korzeniewskim, dnia 25 kwietnia 

2022 r. uczniowie klas siódmych i ósmych  
mogli wysłuchać wykładu „Mickiewicz 
kontra Słowacki – antagonizmy wieszczów” 
wygłoszonego przez prof. Uniwersytetu 
Warszawskiego - Andrzeja Fabianowskiego. 
Profesor Fabianowski jest polskim języko-
znawcą, specjalistą z zakresu historii litera-
tury romantycznej, zajmuje się wielokultu-
rowością epoki romantyzmu oraz relacjami 
literatury z judaizmem.
Nasi uczniowie z ogromnym zainteresowa-
niem wysłuchali wykładu profesora.
W imieniu słuchaczy bardzo dziękuję prof. 
Andrzejowi Fabianowskiemu za zasianie                 
w naszych uczniach ziarna ciekawości lite-
raturą romantyzmu, przekazanie miłości 
do języka polskiego oraz zainteresowania 
trudną i często niezrozumiałą historią 
Polski i Polaków.  Profesorowi Bartoszowi 
Korzeniewskiemu dziękuję za umożliwienie 
uczniom klas siódmych i ósmych zdoby-
wania akademickiej wiedzy już w szkole 
podstawowej. 

W dniu 12 maja 2022 roku, po dwóch la-
tach przerwy, zorganizowany został turniej 
szachowy dla uczniów klas I-III w Szkole 
Podstawowej im. Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata w Kamionkach.
Wydarzenie odbyło się z  inicjatywy pań 
Ewy Krysińskiej i  Pauliny Wójkiewicz, 
a w działaniach wspierały je panie Milena 
Bąkowska-Grześkowiak, Kinga Witkowska 
i Krystyna Łada.
Szachy w  niesamowity sposób rozwijają 
logiczne i strategiczne myślenie, poprawia-
ją umiejętności arytmetyczne, doskonalą 
zdolność krytycznego myślenia, wspo-
magają rozwój inteligencji emocjonalnej 
i  umiejętności psychospołecznych. Tym 
bardziej cieszy nas to, że ponad dwu-

dziestu szachistów sprawdzało swoje 
umiejętności podczas turnieju. Został on 
rozegrany systemem Szwajcarskim, na 
dystansie 5 rund w tempie 10 minut dla 
zawodnika.
Pierwsze miejsce w zmaganiach szacho-

wych zdobył Artur Buchnajzer z klasy IIIe, 
drugie Miłosz Kłobuszyński z  klasy IIa, 
a trzecie Tomasz Dmyterko z klasy IId.
Uczniom życzymy kontynuowania swojej 
pasji i dalszych sukcesów!

Szkolny turniej 
szachowy 

◊  Paulina Wójkiewicz

Wieści z 
„Jedynki“

◊  Renata Śniecińska
Dominika Przybylska
Łukasz Fogel

◊ Dawid Waśkowiak
Łukasz Fogel

◊ Sylwia Łopka
Łukasz Fogel ◊  Jolanta Kluczyńska

◊  Joanna Ignasiak
wicedyrektor szkoły
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W dniu 4 maja 2022r.  w Szkole Podstawo-
wej im. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świataw Kamionkach obchodziliśmy Dzień 
Strażaka.
Bycie strażakiem wiąże się z wszechstron-
nością oraz umiejętnością odnajdywania 
się w różnych sytuacjach podczas wyma-
gających interwencji: pożarów, katastrof 
budowlanych i  chemicznych, wypadków 
komunikacyjnych i  innych zdarzeń niosą-
cych zagrożenie dla zdrowia i  życia ludzi. 
Między innymi właśnie tego dowiedzieli się 
wychowankowie szkolnej świetlicy 4 maja, 
podczas Dnia Strażaka, kiedy to naszą pla-
cówkę odwiedziła Ochotnicza Straż Pożarna 
z Kamionek. 
Wizyta ta obfitowała nie tylko w mnóstwo 
ciekawych informacji, ale też dała możliwość 
do poznania sprzętu, który wspomaga pracę 
strażaków, zwiedzenia wnętrza wozu stra-
żackiego, zadania nurtujących dzieci pytań 
czy spróbowania przez uczniów swoich sił 
w  ćwiczeniach praktycznych. Serdecznie 
dziękujemy członkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kamionkach za przyjęcie na-
szego zaproszenia w dniu swojego święta 
i przeprowadzenie wspaniałych zajęć! 

Dzień Strażaka w Kamionkach

◊  Agata Szymczak

Memoriał Wiesława Czapiewskiego zali-
czany do Złotego Cyklu Wielobojowych 
Mityngów World Atletics odbył się w dniach 
14-15 maja 2022 r. w Bydgoszczy.
W  zawodach w  Bydgoszczy startowała 
również Sophia Mulder, zawodniczka 
zameldowana i powiązana rodzinnie z Kór-
nikiem, posiadająca obywatelstwo polskie 
i holenderskie.I dzień – 100n ppł  14,96 sek 
(847 pkt), skok wzwyż 169 cm ( 824 pkt), 
pchniecie kulą 11,59 (634 pkt), bieg na 
200m-25,09 sek (824 pkt).
II dzień- skok w dal-5,58 (723 pkt), rzut 
oszczepem-37,67 m (623 pkt), i w biegu na 
800m -2:10,66 (955 pkt) rek. życiowy. 
Sophia jako jedna z najmłodszych zawodni-
czek wypadła na tej imprezie bardzo dobrze 
zajmując szóste miejsce, osiągając rekord 
życiowy w  wieloboju- 5448 pkt. Sophia 
w  Polsce reprezentuje OŚ AZS Poznań, 
a w Holandii AV Apeldoorn. Przed bydgo-
skim  mityngiem przez tydzień trenowała 
na kórnickim stadionie. Zawodniczka z po-
wodzeniem kontynuuje rodzinne tradycje 
a wynikami cieszy swoją matkę Magdalenę 
Rauk–Mulder- niegdyś również znaną 
wieloboistkę.

◊  TARA

Bardzo dobre występy kolarzy 
 we Franfurcie
W  ostatni weekend we Frankfurcie nad 
Odrą odbyły się zawody torowe w silnej 
międzynarodowej obsadzie dla juniorów 
i juniorów młodszych. W zawodach udział 
wzięło dwóch zawodników UKS TFP Jedynka 
Kórnik, junior Mateusz Przymusiński i junior 
młodszy Julian Gabrusewicz. Pierwszego 
dnia rozegrano zawody w  konkurencji 
keirin, gdzie wśród juniorów Mateusz Przy-
musiński zajął 10 miejsce, a w klasyfikacji 
juniorów młodszych Julian Gabrusewicz 
uplasował się na 5 pozycji. Drugiego dnia 
zawodów rozegrano sprinty. Na 200m ze 
startu lotnego Przymusiński zajął 5 miejsce, 
a jego młodszy kolega Gabrusewicz w swojej 
kategorii uplasował się na 6 pozycji. Osta-
tecznie w sprintach Mateusz uplasował się 

na 7 miejscu, za to świetne wypadł Julian, 
który w kolejnych biegach szedł jak burza 
aż do finału, w którym uległ Niemcowi Luca 
Nisselowi.
„Szlakami Jury Częstochowskiej” również 
w Czołówce 
Na Śląsku odbył się XIX Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski „Slakami Jury”. dla młodzi-
ków i juniorów młodszych, który składał się 
z prologu i  trzech etapów. Sporo emocji 
towarzyszyło szczególnie w  rywalizacji 
juniorów młodszych, w której jedną z głów-

nych ról wiódł zawodnik UKS TFP Jedynka 
Kórnik Szymon Ilski. Na pierwszym etapie 
pokazał niesamowity charakter, w połowie 
wyścigu uczestniczył w kraksie, w której 
połamał rower, następnie mocno poobijany 
dogonił peleton na zapasowym sprzęcie. Na 
ostatnich kilometrach etapu przeskoczył do 
ucieczki, a następne na finiszu miał jeszcze 
siły by wywalczyć miejsce na 3 stopniu 
podium. Wcześniej na „czasówce” Ilski był 
6 a  na ostatnim etapie 12. Ostatecznie 
Szymon Ilski zajął 6 miejsce w klasyfikacji 
generalnej wyścigu, a Franciszek Mumot był 
23. Ilski zajął również 6 miejsce w klasyfikacji 
punktowej. Erik Pacholec na ostatnim etapie 
minął linię mety jako 8, a w klasyfikacji na 
najlepszego górala wywalczył 3 pozycję. 
W klasyfikacji młodziczek w prologu 4 miej-
sce zajęła Michalina Oleszak, ale na drugim 
etapie miała defekt roweru, co spowodowa-
ło że w klasyfikacji generalnej ostatecznie 
zajęła 8 miejsce. W klasyfikacji blisko 100 
młodzików, 16 miejsce w „generalce” wy-
walczył Mateusz Błaszak. 

14 maja na Jeziorze Kórnickim rozegrano 
zawody wędkarskie z  okazji Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą. Startowało 36 za-
wodników z  różnych kół: Mosina Miasto, 
Mosina - Hobby, Brodnica oraz Kórnik. 
Pogoda dopisała, ryby też. Zwycięzcą w ka-
tegorii Juniorów okazał się Adam Golinski, 
drugie miejsce zajął Michał Draszczyk, na-
tomiast na trzecim miejscu uplasował się 
Mikołaj Dudek. Wśród Seniorów jedynkę 
zdobył Mikołaj Kuchta, dwójkę Marcin Kuź-
ma, trójkę Marek Ciszewski koło Brodnica. 
Najlepsi wędkarze otrzymali puchary, które 
wręczył wiceburmistrz Bronisław Dominiak 
wraz z Prezesem Koła PZW nr 019 Kórnik 
Mirosławem Grewlingiem. Dla wszystkich 

pozostałych uczestników zawodów ufun-
dowane zostały upominki przez Miasto 
i Gminę Kórnik.
 
Integracyjne spotkanie  
młodych wędkarzy 
Integracyjne spotkanie dla dzieci i juniorów 
wraz z opiekunami z koła PZW Kórnik miało 
mijsce w  dniu 22 maja w  Jaraczewie na 
łowisku PZW „złap i wypuść”. W zawodach 
udział brało piętnaścioro młodych wędkarzy 
wraz z opiekunami, którzy rywalizowali ze 
sobą w złowieniu jak największej ilości ryb. 
Najlepszym łowcą okazał się Adam Golinski 
łowiąc prawie 8 kg.ryb. 2. miejsce – Błażej 
Żurkowski. 3. miejsce –  Michał Draszczyk.

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami 
ufundowanymi przez Prezesa koła PZW Kór-
nik i upominkami z dotacji Wydziału Ochro-
ny Środowiska UMiG Kórnik, które w imieniu 
kierownika  Sławomira Zakrzewskiego wrę-
czył Prezes koła Mirosław Grewling. Posiłek 
i zaplecze dla wszystkich zagwarantowało 
koło. Zarząd bardzo dziękuje za dotację  
dzięki której uczyliśmy młodych wędkarzy 
dbać o naszą przyrodę, czystość i porządek 
w  miejscach, gdzie można w  kulturalny 
sposób spędzać wolny czas. Dziękujemy 
rodzicom za poświęcenie czasu i wszystkim 
za pomoc w przygotowaniu imprezy.

Szkolna Liga Unihokeja – cz. 6
Kolejna runda Szkolnej Ligi Unihokeja od-
była się 19 maja na hali sportowej Zespołu 
Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Na dwóch 
boiskach rywalizowali chłopcy i dziewczęta 
z klas I-II. Dziewczęta w składzie: Natalia 
Socha, Emilia Wróbel, Lena Kazyaka, Eliza 
Banecka, Michalina Malinowska, Maria 
Konarska, Wiktoria Pfeiffer jeden mecz 
wygrały, jeden zremisowały i  jeden mi-
nimalnie przegrały. Chłopcy w  składzie: 
Mateusz Kowalczyk, Sławomir Grzybek, 
Maciej Grobelny, Alan Bazanowski, Antoni 
Nowaczyk, Filip Grzempa zanotowali nie-
co słabsze wyniki, ale na boisku walczyli 
równie dzielnie jak koleżanki. Na szyjach 
wszystkich zawodników i  zawodniczek 
zawisły medale, a  na twarzach zagościł 
uśmiech! Był to ostatni wyjazdowy turniej 
dla tej kategorii wiekowej. Dziękujemy za 
umożliwienie wyjazdów Urzędowi Miasta 
i Gminy Kórnik.

Radzevia 4 drużyną w Polsce
W dniach 14-15 maja w Nowym Targu od-
bywał się finałowy turniej Mistrzostw Polski 
w unihokeju w kategorii juniorek młodszych. 
Wśród najlepszych drużyn całego kraju nie 
zabrakło także zespołu z Radzewa. Był to 
czwarty rok z rzędu, kiedy nasz UKS walczył 
do końca sezonu o medale. Tym razem nie 
udało się stanąć na podium, choć zabra-
kło naprawdę niewiele. Dziewczęta dały 
z siebie wszystko, walczyły do ostatnich sił, 
ale wystarczyło to tym razem jedynie do 4 
miejsca. Ambicje mieliśmy dużo większe, 
bo przystępowaliśmy do tego turnieju 
bez żadnej porażki w  turniejach elimina-
cyjnych i  turnieju półfinałowym. Zabrakło 
jednak trochę szczęścia, mecz o 3 miejsce 
przegraliśmy minimalnie 1:2. Cieszymy się 
jednak, że w ogóle w  tym finale byliśmy 
i do samego końca walczyliśmy o podium. 
Wiele osób przed rozpoczęciem sezonu 
uważało, że nie będziemy w stanie tego 

dokonać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Po 2 latach z  rzędu, kiedy kończyliśmy 
sezon z brązowymi medalami, 4 lokata to 
zdecydowanie niedosyt. Biorąc jednak pod 
uwagę wszystkie niefortunne okoliczności, 
jakie nas po drodze spotykały, wynik ten 
należy uznać za sukces. Skład zespołu: Julia 
Marciniak (kapitan), Zofia Brylewska, Julia 
Maszner, Milena Walkowiak, Klaudia Ru-
mińska, Wiktoria Dziel, bramkarki Weronika 
Oźminkowska i  Zuzanna Bartłomiejczak 
oraz Ewa Kowalczyk, Agata Malinowska 
i Barbara Zielińska. Dziękujemy za wsparcie 
w organizacji wyjazdu następującym oso-
bom, firmom i  instytucjom: Urząd Miasta 
i Gminy Kórnik, Langras Tomasz Latanowicz, 
Tomasz Duszczak, Paweł Walerczyk, Product 
Plus Kozanecki–Słabolepszy, Łukasz No-
wak, Łukasz Słabolepszy, Marcin Kowalski,  
Marcin Kowacz, Piotr Wojtuszak oraz firma 
K.O.N.A.R. . Za okazaną pomoc i życzliwość 
bardzo serdecznie dziękujemy!

Kolarstwo

◊  PM

Julian Gabrusewicz 
na drugin stopniu podium

Unihokej w Radzewie

◊  KN

Wieści z wędkarskich łowisk

◊  Prezes Koła PZW

Sukces Sophi
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Z wielką radością przyjęliśmy osiągnięcia 
naszego zawodnika Radosława Jasińskiego, 
który tryumfował w  plebiscycie Wielko-
polskiego Związku Piłki nożnej oraz Głosu 
Wielkopolskiego na „zawodnika roku 2021 
w kategorii piłka nożna. Radek jest zawod-
nikiem Kotwicy Kórnik od półtora roku i stał 
się bardzo ważną postacią tej drużyny. 
Poniżej zamieszczamy wywiad z Radkiem, 
który przeprowadził Wiktor Giczela.
 
WG - Radek, na wstępie gratulujemy zdo-
bycia w ostatnim czasie dwóch nagród 
(„Niezastąpiony” w ARTBUD IV Liga 
oraz Zawodnik Roku 2021 WZPN). 
Jakie uczucia towarzyszyły Tobie pod-
czas wyżej wymienionych sukcesów?
RJ - Przede wszystkim bardzo się cieszę 
z każdego wyróżnienia, które otrzymu-
ję.  Uważam, że te dwie nagrody są 
zupełnie różne. Jeśli chodzi o nagrodę 
„Niezastąpiony”, to myślę, że rozegra-
nie pełnej liczby minut w poprzedniej 
rundzie, czyli 1710, zawdzięczam mojej 
miłości do gry oraz zawziętości. Nadal 
jestem takim małym dzieckiem, które 
zawsze chce grać wszystko, nawet 
mimo kontuzji czy niesprzyjających 
warunków. Dla mnie mecz jest zawsze 
świętem. Na przykład w sierpniu, od 
razu po pierwszym meczu, pojechałem 
swoim samochodem na obóz treno-
wanej przeze mnie drużyny do Olecka.  
Następnie, pod koniec obozu, w piątek 
w nocy, wyjechałem do Kórnika, żeby 
rozegrać  mecz drugiej kolejki. W jedną 
stronę jechałem 700 km. Ale satysfakcja 
gry w spotkaniu zrekompensowała mi 
całe zmęczenie.
Co do nagrody Zawodnika Roku 2021 
WZPN,  to byłem bardzo zaskoczony nomi-
nacją, a jeszcze bardziej wygraną.  Zawsze 
dawałem na boisku z siebie 100%, ale nigdy 
nie zostałem doceniony za swoje umiejęt-
ności.  Rok 2021 zbiegł się z bardzo dobrymi 
wynikami naszego zespołu. Dzięki kolegom 
z drużyny udało nam się utrzymać w IV lidze, 
ustanowiliśmy rekord minut bez straconej 
bramki. Dlatego słowa uznania należą się 
wszystkim zawodnikom, trenerom, kierow-
nikowi oraz prezesowi. Ja po prostu jestem 
reprezentantem naszej mocnej ekipy. Z mo-
jej strony bardzo chciałbym podziękować 
wszystkim głosującym na mnie, bo wiem 
że była duża mobilizacja w środowisku kór-
nickim oraz w Mosinie.  Zwłaszcza, że ani ja, 
ani moja najbliższa rodzina nie posiadamy 
Facebooka.

WG -  Nawiązując do Twojej przeszłości, 
gdzie zaczynałeś swoją karierę z piłką? Jak 
wspominasz swoje występy w juniorskich 
drużynach?
RJ - Zaczynałem swoją grę w Orle Między-
rzecz. Na swoje pierwsze treningi przy-
chodziłem do drużyny chłopców o 3 lata 

starszych. Polegały one bardziej na grze 
w piłkę przez najlepszych chłopców w mie-
ście, a nie na jakimś szczególnym szkoleniu. 
W moich młodzieńczych latach nie było tyłu 
możliwości, jakie dzisiaj mają dzieci. Dzięki 
temu naturalnie wykształciłem w  sobie 
te cechy, których dzieci obecnie się uczą. 
Grałem najpierw w kadrze województwa 
gorzowskiego, a później  lubuskiego, z któ-
rym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Równo-
cześnie grę w piłkę łączyłem z trenowaniem 
piłki siatkowej, w której osiągałem nawet 
lepsze wyniki niż podczas gry w piłkę nożną. 

Nawet zdobycie Mistrzostwa, wicemistrzo-
stwa oraz III miejsca w Mistrzostwach Polski 
w mini piłce siatkowej nie zmieniło moich 
marzeń o  byciu zawodowym piłkarzem. 
Wpływ na to miał też fakt, że byłem najniż-
szy w zespole. W wieku 16 lat wyjechałem 
z domu rodzinnego i do dzisiaj realizuję 
się, grając w  piłkę. W  juniorach grałem 
jeszcze w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski 
oraz w Lechu Poznań, z którym zdobyłem 
wicemistrzostwo Polski juniorów starszych. 
W  tych wszystkich drużynach spotkałem 
wielu zawodników, którzy w  przyszłości 
stali się silnymi punktami drużyn grających 
w Ekstraklasie. 

WG - Idąc dalej, moment wejścia do se-
niorskiej piłki to występy w Lechu Poznań, 
następnie kilka klubów z  II, I  ligi oraz 
Ekstraklasy. Jak opisałbyś ten etap swojej 
kariery?
RJ - Tak naprawdę, to w wieku 16 lat za-
cząłem grać w  seniorskim zespole Orła 
Międzyrzecz. Utrzymaliśmy zespół w  IV 
lidze dopiero po barażach. W obu spotka-
niach zaliczyłem po asyście, a dwumecz 
wygraliśmy 3-1. Następnie wyjechałem do 
Grodziska Wielkopolskiego. Po rozpadzie 

klubu, udałem się do Wronek, żeby grać 
w Młodej Ekstraklasie  Lecha Poznań.  Wiele 
jest różnych zdań na temat tego tworu, jed-
nak dla mnie to było super narzędzie, dzięki 
któremu udało mi się bez problemu wejść 
do seniorskiej piłki na wysokim poziomie. 
Po dwóch latach gry w Lechu i występach 
w  Pucharze Ekstraklasy, udałem się na 
wypożyczenie do GKP Gorzów do 1 ligi. Jak 
ciężko było się wtedy  wybić niech świadczy 
zabawna sytuacja. W  trakcie rundy wio-
sennej skontaktował się ze mną dyrektor 
sportowy z Gorzowa i umówiliśmy się, że 

będzie obserwował moja grę w jednym 
z meczów Młodej Ekstraklasy. Mecz 
wyszedł mi nawet nieźle,  jednak po 
spotkaniu nie podszedł do mnie wy-
słannik zespołu, co było dla mnie nieco 
dziwne. Okazało się, że dyrektor spor-
towy gorzowskiego zespołu pomylił 
terminy i przyjechał dzień później, a na 
kolejne obserwacje nie było budżetu. 
W Ekstraklasie skauting raczkował, a co 
dopiero w 1 lidze.
W Gorzowie po 9 miesiącach  zespół 
został wycofany z ligi przez problemy 
finansowe. Pamiętam, jak po jednym 
z treningów pojechałem na stację paliw 
i kupiłem paliwo za niecałe 15 zł. Dzisiaj 
by to nie wystarczyło na powrót do 
domu. Musiałem wtedy wrócić do Le-
cha Poznań, lecz dzięki temu zagrałem 
przy Bułgarskiej w meczu sparingowym 
z Borussią Dortmund z naszą „trojką 
Polaków” w składzie przy 40 tysiącach 
kibiców. 
Następnie udałem się na kolejne 
wypożyczenie do Floty Świnoujście,  

gdzie rozegrałem pełne 3 sezony. W drugim 
z nich otarliśmy się o Ekstraklasę. Dzięki 
świetnym wynikom zespołu i mojej dobrej 
grze, zostałem dostrzeżony przez skauta 
Lechii Gdańsk i  zaproszony na testy do 
pierwszego zespołu.  Tam, pod okiem tre-
nera Michała Probierza, zdałem pozytywnie 
sportowe, jednak według lekarza nie byłem 
w pełni zdrowy i nie zatwierdził mi testów 
medycznych. Musiałem obejść się smakiem 
gry przeciwko FC Barcelonie i występem 
przeciwko Neymarowi w  jego pierwszym 
meczu w nowym klubie. Na szczęście trener 
mnie zapamiętał i wziął do swojego nowego 
klubu Jagielloni Białystok. Następnie grałem 
w Bytovii Bytów oraz Olimpii Grudziądz, 
a od sezonu 2017/2018 wróciłem do Pozna-
nia i gram w okolicznych klubach.

WG -  Warto dodać, że w sezonie 2012/2013 
razem z drużyną Floty Świnoujście dosze-
dłeś do finału Pucharu Polski. Mógłbyś 
przybliżyć nam okoliczności tego dwu-
meczu.
RJ - Ogólnie sezon 2012/2013 był niezły. 
W pierwszych 15 kolejkach zdobyliśmy 40 
punktów, jednak to nie wystarczyło, 

aby awansować do Ekstraklasy. W tamtej 
edycji Pucharu Polski najpierw wygrali-
śmy z Górnikiem Zabrze ze Skorupskim 
i  Milikiem w  składzie oraz Nawałką na 
ławce trenerskiej 2-1. Warto nadmienić, 
że w  tym meczu zaliczyłem dwie asysty. 
Następnie, po konkursie rzutów karnych, 
wyeliminowaliśmy zespół Cracovii Kraków. 
Z dwumeczem ze Śląskiem Wrocław też 
mam kilka wspomnień. Podczas rozgrzewki 
przedmeczowej, w trakcie gierki wewnętrz-
nej, rozciąłem łuk brwiowy i lekarz musiał mi 
założyć szwy. Na szczęście zdążył to zrobić 
przed pierwszym gwizdkiem. Po meczu 
nasz asystent powiedział, że już nigdy więcej 
na rozpoczęcie gry nie wyrzuci piłki w górę. 
To spotkanie świetnie nam się zaczęło. Już 
w pierwszej akcji sędzia podyktował nam 
karnego oraz pokazał bramkarzowi Rafało-
wi Gikiewiczowi czerwoną kartkę. Niestety 
ostatecznie przegraliśmy ten mecz, a ja zdo-
byłem żółtą kartkę i kolejny mecz musiałem 
oglądać z wysokości trybun. Zespół Śląska 
rewanż rozegrał dojrzale i gładko wygrał 
z naszą drużyną 2-0. Do dzisiaj mam wielki 
żal o  te mecze, gdyż czułem, że możemy 
zdziałać w tamtej edycji coś nadzwyczajne-
go. Nie straszne nam wtedy były drużyny 
z Ekstraklasy.

WG -  Zatrzymując się na chwilę przy 
Ekstraklasie właśnie. 19. lipca 2014 rok, 
Twój debiut w barwach Jagiellonii Biały-
stok w najwyższej klasie rozgrywkowej 
w Polsce, przeciwko Lechii Gdańsk. Jak 
wspominasz to wydarzenie.
RJ - Bardzo dobrze wspominam swój debiut 
w Ekstraklasie. Graliśmy przed własną pu-
blicznością, na jeszcze nie do końca odda-
nym nowym stadionie w Białymstoku. Mecz 
zakończył się remisem, a ja na swojej stronie 
rywalizowałem z Maciejem Makuszewskim. 
W Ekstraklasie zagrałem w pierwszych 6 
kolejkach, niestety to były moje jedyne 
występy. Na początku września zostałem 
nawet wybrany do dziesiątki najlepszych 
transferów tamtego sezonu, jednak ze 
względu na wiele różnych okoliczności nie 
osiągnąłem więcej i po półrocznej przy-
godzie musiałem się pożegnać z klubem. 
Nie żałuję tego kroku, bo spełniłem wtedy 
swoje marzenie. Wróciłem na drugi poziom 
rozgrywkowy w Polsce, gdzie rozegrałem 
167 meczów.

WG -  Późniejsze lata to również sukces. 
Sezony 2017/2018 i 2018/2019 spędziłeś 
w Warcie Poznań, z którą właśnie w 2018 
roku wywalczyłeś awans z II do I ligi.
RJ - Przed sezonem 2017/2018 miałem 
wiele propozycji od różnych klubów, jednak 
ja, wbrew podpowiedziom innych ludzi 
z otoczenia, dołączyłem do biednej Warty 
Poznań. Mieliśmy walczyć o utrzymanie, 
a awansowaliśmy do 1 ligi. Mieliśmy świetną 
drużynę, w niej spotkałem kilku przyjaciół, 
z  którymi wspieraliśmy się w  trudnych 
chwilach. Znakomicie byliśmy poukładani 

w obronie, a z przodu często strzelaliśmy 
jedną, maksymalnie dwie bramki. W 1 lidze 
też nie było kolorowo, musiałem nawet cho-
dzić do pracy, o której nie mógł dowiedzieć 
się trener, gdyż zabronił nam zajmować się 
czymś innym niż graniem w piłkę nożną.

WG - Wracając do teraźniejszych wydarzeń. 
Do Kotwicy Kórnik trafiłeś ponad rok temu. 
W perspektywie tego czasu, jak oceniasz 
ten ruch?
RJ - W piłce bardzo dużo widziałem i wiele 
przeżyłem, spotkałem osoby, które mnie 
oszukały i ogólnie zraziłem się do tego śro-
dowiska. Nie chciałem wyjeżdżać z Poznania 
i przeprowadzać się na drugi koniec Polski, 
żeby grać w średnio wypłacalnym klubie. 
Dlatego w 2020 roku podjąłem decyzję o re-
zygnacji z gry w piłkę i zajęciu się wyłącznie 
pracą niezwiązaną z futbolem. Miałem tylko 
od czasu do czasu popracować z młodzie-
żą. Jednak dwa dni przed startem IV ligi 
przekonano mnie do trenowania i grania 
w Dopiewie. Tam, doświadczając na nowo 
często absurdów piłki amatorskiej, na nowo 
odkryłem w sobie pasję do tego sportu i od 
2021 roku chciałem dołączyć do stabilnego 
zespołu, w którym mógłbym się jeszcze roz-
wijać nie tylko jako zawodnik, ale i jako tre-
ner. Po długich rozmowach i negocjacjach 
z  Trenerem Tomaszem Nawrotem oraz 
Prezesem Andrzejem Giczelą, podpisałem 
1,5 letnią umowę z zespołem. Uważam, że 
był to dobry wybór.

WG - Szybko stałeś się jednym z liderów 
drużyny na boisku oraz w szatni. Kilku-
krotnie również występowałeś z opaską 
kapitańską. Czy uważasz, że Kotwica może 
realnie myśleć o miejscu na podium na 
koniec sezonu?
RJ - Naszym pierwszym zadaniem jako 
zespołu było utrzymanie się w  IV lidze. 
Przyszedłem do klubu jak było 8 punktów 
straty do bezpiecznej strefy, jednak dzięki 
umiejętnościom i czasem szczęściu, spo-
kojnie się utrzymaliśmy w lidze i mogliśmy 
spokojnie przygotowywać się do obecnego 
sezonu. Od początku czułem się odpowie-
dzialny za wyniki drużyny i wiedziałem, że 
to od nas najstarszych zawodników będzie 
bardzo dużo zależało. W tworzeniu atmos-
fery bardzo pomocne są dobre wyniki, które 
osiągaliśmy, dlatego bardzo łatwo było mi 
wejść do szatni. Bycie kapitanem to szcze-
gólne wyróżnienie, którego dostąpić można 
jak ma się odpowiednie cechy charakteru. 
Uważam, że ja takie posiadam, jednak no-
szenie opaski nie jest mi potrzebne do tego, 
aby uważać się za jednego z liderów. Moje 
doświadczenie bardzo często wykorzystuję 
podczas gry i  często podpowiadam kole-
gom, jak mają się ustawić i na co zwrócić 
uwagę. 
Co do obecnego sezonu, to stać nas na 
wiele. My staramy się myśleć o każdym 
następnym meczu i walczyć w nim o wy-
graną. Osobiście mam swoje cele na ten 
sezon i chciałbym osiągnąć podobne wyniki 
ostatnich meczów co w rundzie jesiennej. 

Myślę, że to spokojnie wystarczyłoby na 
osiągnięcie II miejsca na koniec sezonu.  

WG - W rozmowie z Tobą musimy poruszyć 
temat rzeczy która cię wyróżnia. Chodzi 
bardzo dalekie wrzuty z  autu, dzieki 
którym stwarzasz sytuacje bramkowe to 
przez Ciebie ćwiczone, czy w innych klu-
bach również to wykorzystywałeś?
RJ - Myślę, że to ciężko wyćwiczona ce-
cha. Dzięki siatkówce zyskałem siłę i moc 
w kończynach górnych. Długo pracuję nad 
ruchomością w stawach barkowych, wyko-
nuję wiele ćwiczeń i zostaję po treningach 
po to, aby pielęgnować tę umiejętność. 
Zacząłem doskonalić to zagranie w wieku 18 
lat podczas treningów z trenerem Przemy-
sławem Bereszyńskim. Wykorzystywałem to 
w kolejnych klubach. We Flocie miałem co 
najmniej 10 asyst bezpośrednio z wrzutów 
z autu. W telewizji Orange Sport nakręcili 
o mnie reportaż i obliczyli, że rzucam 45 
metrów, a już w Ekstraklasie podczas Ligi 
Plus Ekstra zmierzyli, że moje zagrania 
lecą o wiele dalej. Myślę, że w przyszłości 
mógłbym innych nauczać jak w ten sposób 
wykonywać stałe fragmenty gry.  

WG - Kto według Ciebie był najlepszym 
piłkarzem, z jakim grałeś oraz przeciwko 
któremu grałeś?
RJ - Było wielu znakomitych piłkarzy, z któ-
rymi grałem, jednak mój wybór padnie na 
dość nieoczywistą osobę, a mianowicie na 
Rafała Grzelaka i  jego fenomenalną lewą 
nogę. Myślę, że to wręcz nieprawdopo-
dobne, co ten piłkarz robił na treningach 
z piłką. Na pewno mógł i powinien osiągnąć 
o wiele więcej. Co do najlepszego zawodni-
ka, przeciwko któremu grałem, to nie będę 
oryginalny i powiem Robert Lewandowski. 
Już w 2011 roku imponował siłą i szybkością. 
Myślę, że ten wybór jest oczywisty.

WG - Jakie plany na niedaleką przyszłość?
RJ - Rozegrać wszystkie 8 meczów do końca 
sezonu i cieszyć się z urlopu, choć pewnie 
jak co roku nie będę miał wiele czasu na 
odpoczynek.

WG - Radek, jeszcze raz wielkie gratulacje 
za dwa wyróżnienia. Życzymy dalszych 
sukcesów prywatnych oraz tych związa-
nych z Kotwicą.
WG - Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że 
to nie były ostatnie nagrody i będzie mi 
dane odebrać jeszcze niejedną statuetkę. 
Bardzo bym chciał, żeby to było w barwach 
Kotwicy Kórnik, jednak zobaczymy co czas 
pokaże. Ze swojego miejsca zapraszam 
wszystkich kibiców naszego zespołu na 
mecze, do wspierania klubu przez obecnych 
i przyszłych sponsorów. Wiem, jak powinien 
funkcjonować klub żeby się rozwijać i Nasza 
Kotwica potwierdza moje wyobrażenia. 
Do zobaczenia na boisku!

Radosław Jasiński zawodnikiem roku w Wlkp.

◊  Rozmawiał. W. Giczela



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
e-mail: sm@kornik.pl
Całodobowy Monitoring 
tel. 61 8170 411 wew 701

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

Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
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 nocy lub 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/schronisko
- 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
- ul. Wodna 5/2 Kórnik
tel. 601884441
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

Kórnicki Ośrodek Kultury
61 817 08 91
Izba Pamiątek Regionalnych
785 749 287

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.: 690 380 460
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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 Zaopiekuję się os. starszą lub nie-
pełnosprawną, całodobowo. Kórnik 
i okolice. Tel. 721 618 966
 Firma ABC Automotive Poland 

zatrudni Operatorów Produkcji. 
Praca 3 zmianowa w  Koninku.  
Tel. 880 786 881
 Przyjmę pracownika do wykony-

wania elewacji. Tel. 507 555 135
 Strefa Rozwoju Dzieci i  Mło-

dzieży poszukuje psychologów, 
pedagogów, logopedów. Przyja-
zna atmosfera, elastyczne godzi-
ny pracy, okolice Kórnika. Kon-
takt: przynasstan@gmail.com 

 Plac Zabaw Happy Hop zaprasza 
rodziny do zabawy na dmuchań-
cach, gokartach lub trampolinie. 
Waty cukrowe w wielu smakach, 
zimne napoje,  kawa na wynos oraz 
atmosfera udanej zabawy! Kórnik, 
ul. Poznańska 15, przy promenadzie
 Sprzedam sprzęt AGD, pralkę, 

zmywarkę, piekarnik, kuchenkę, 
meble. Tel. 506 490 723 
 Sprzedam meble kuchenne, 

łóżka, wyposażenie mieszkania.  
Tel. 506 490 723 
 Moskitiery i 4 fotele (2 komplety) 

sprzedam. Tel. 503 107 320
 Sprzedam połówki starych cegieł 

0,80 zł/szt. Tel. 607 443 351
 Sprzedam uchwyt spawalniczy 

MIG-MAG 250 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam łóżeczko dziewczęce 

różowe, wym. 200x80 cm, cena 150 
zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam silniki elektryczne na 

siłę, cena 200 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam małą spawarkę elektro-

dową polskiej produkcji, cena 250 zł. 
Tel. 607 443 351
 Firma sprzątająca nawiąże współ-

pracę ze Wspólnotami Mieszkanio-
wymi dot. sprzątania klatek scho-
dowych oraz utrzymania terenów 
zielonych. Tel. 508 795 439

 Bezpłatnych konsultacje podo-
logicznych dla seniorów, w każdy 
poniedziałek. Zapraszamy. Sephia-
Med. Tel. 788 878 680

 Sprzedam beczki na desz-
czówkę 80 litrów, cena 40 zł/szt.  
Tel. 607 443 351
 Sprzedam materiał na piłę do 

drzewa, ramę, silnik, wałek, cena 
400 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam 2 pojemniki metalowe, 

200-litrowe na olej, paliwo płynne, 
używane. Tel. 698 635 783
 Sprzedam banery reklamowe 

podświetlane firm: Lech, Okocim, 
Tyskie. Tel. 698 635 783
 Sprzedam wentylator używa-

ny z  obudową 50x50 cm, 220V.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam okna używane, drew-

niane, brązowe o  wym. 50x50 
cm (małe), 150x50 cm (duże).  
Tel. 698 635 783

 Sprzedam pralkę automat 
“LG”, używaną (uszkodzona).  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam skrzynki plastiko-

we małe (po pieczarkach), śred-
nie, kolor czarny i  niebieski.  
Tel. 698 635 783
 Sprzedam mikrofalę mało używa-

ną firmy LG. Tel. 698 635 783
 Sprzedam czajnik elektryczny, 

nowy, nieużywany. Tel. 698 635 783
 Wynajmę lokal na sklep/usługi 

itp. w  rynku w  Kórniku, 40 m2.  
Tel. 600 393 834
 Sprzedam łóżko dwuosobo-

we, wym. 1,60 x 2,00 m, sosna.  
Tel. 602 517 370
 Naprawy elektryczne, montaż 

lamp, gniazdek, podłączanie sprzę-
tów RTV AGD, wymiana baterii, 
zamków, wieszanie obrazów, lu-
ster, montaż mebli i inne. Tel. 785 
495 890
 Usługi mini ciągnikiem ogrodni-

czym John Deere 1026R z  turem, 
glebogryzarką separacyjną, ko-
siarką bijakową, rozwożenie ziemi, 
równanie terenu. Tel. 791 011 523

 Usługi sprzątania biur, klatek scho-
dowych, mycie okien, pranie tapi-
cerki i dywanów, ciśnieniowe mycie 
tarasów, kostki brukowej i  bram 
garażowych.  Tel. 508 795 439
 Sofa do leżenia, nierozkładana, 1 

– os., w cenie 100 zł (do negocjacji). 
Tel. 503 959 966
 Długa czerwona suknia wieczoro-

wa, raz ubrana na wesele. W stanie 
b. dobrym. Wysadzana kamieniami 
na dekolcie, rozm. L. Zainteresowa-
nym wyślę zdjęcia. Cena 140 zł do 
małej negocjacji. Tel. 503 959 966
 Sprzedaż odzieży damskiej używa-

nej w b. dobrym stanie, rozm. S-L, 
od 10 do 45 zł (kurtki jesienno-zi-
mowe) za sztuki. Przy większej ilości 
second hand możliwa negocjacja 
ceny 250-300 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam sukienkę nową bez 

metki, rozm. od S do L, w stylu Gucci 
z długim rękawem, kołnierzyk na 
guziczki. Cena 45 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam w idealnym stanie koza-

ki na platformie Mohito, ekoskóra, 
rozm. 37/(małe)38, cena 140 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam kalosze chłopięce, rozm. 

30/31, kolor niebieski we wzorki, stan 
b. dobry, cena 25 zł. Kalosze damskie, 
szare, ala Hunter, stan dobry, cena 40 zł.  
Tel. 503 959 966
 Sprzedam niemiecką maszynę do 

szycia Naumann do odrestaurowa-
nia, antyczna, metalowa, drewniana 
góra, cena 450 zł mała negocjacja. 
Tel.  503 959 966
 Sprzedam 2-os. tapczan za 60 zł, 

mały do spania z płytą do wymiany 
w którą wkłada się pierzyny, stąd 
niska cena. Kolor brąz z dodatkami 
w beż, wzory. Tel. 503 959 966
 EL-DUO usługi elektryczne oraz 

serwis elektronarzędzi. Tel. 616 610 
950, 691 511 788
 Usługi utrzymania terenów zielo-

nych, koszenie trawy, wertykulacja, 
cięcie krzewów, drzew, itp. Zapra-
szamy. Tel. 508 795 439

 Przygarnę/zakupię rowery 
polskiej produkcji Romet /ZZR.  
Tel. 508 261159

 Sprzedam hulajnogę chłopięcą 
w  dobrym stanie, świecące koła, 
z  regulowanym siedziskiem, trój-
kołowa balansowa układa się do 
ruchów jazdy dziecka, wiek na 4 i 5 
lat, cena 60 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam garnitur chłopięcy gra-

natowy w piękna kratę, stan bdb 
oraz dwie marynarki chłopięce h&m 
i ZARA, na 8/9 lat, wym. podam dla 
zainteresowanych. Tel. 503 959 966
 Sprzedam wózek spacerówkę 

turystyczna i lekką, niebieską, nada-
jącą się do bagażu torbę na ramię, 
cena z uszkodzoną rączką 60 zł, stan 
dobry. Tel. 503 959 966
 Sprzedam chłopięce nike shox 

rozm. 35,5 biało szare super stan 
za 65 zł. Tel. 503 959 966
 Piec junkers Ferroli nowy, cena 

1000 zł. Tel. 503 959 966
 Sprzedam szary płaszczyk, rozm. 

S do L, cena 75 zł, damski wiązany, 
długość za biodra. Tel. 503 959 966
 Montaż płotów panelowych, 

płotów łupanych, furtek, bram, 
demontaż starych ogrodzeń.  
Tel. 572 386 490
 Sprzedam podmurówkę do pło-

tów panelowych wysokość: 20, 25, 
30 cm, długość: 250 cm. Więcej info 
pod nr. tel. 572 386 490
 Prace ogrodowe, cięcie żywopło-

tów, wycinka drzew. Rozbiórka bu-
dynków dużych i małych. Sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Sprzedam czółenka damskie, 

rozm. 39, firma Lasocki, nieuży-
wane. Cena do negocjacji. Tel. 784 
605 101
 Usługi remontowe, malowanie, 

szpachlowanie, tapetowanie, zabu-
dowy nida, montaż paneli i wykła-
dzin. Tel.504 501 703 
- Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
z balkonem, garażem i ogródkiem k. 
Kórnika. Tel. 666 677 003
- Wykwalifikowana masażystka 
z Ukrainy, z długim doświadczeniem, 
wykonuje masaże: klasyczny, drenaż, 
limfatyczny itd. Możliwość dojazdu 
do klienta. Tel. 600 310 181.

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.

Ogłoszenia drobne:
praCa
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