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Sprawozdanie 
burmistrza

Rozmowy na temat otwaRcia 
filii Wydziału KomuniKacji

Również 17 sierpnia wiceburmistrz Seba-
stian Wlazły, kierownik Wydziału Inwestycji 
Joanna Grzybowska oraz inspektor Karo-
lina Szałamacha odbyli spotkanie podsu-
mowujące działania w kierunku otwarcia 
w  Kórniku Filii Wydziału Komunikacji 
i Transportu w budynku dawnej Gazowni. 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu repre-
zentował Wojciech Kaczmarek dyrektor 
Wydziału Komunikacji i  Transportu oraz 
Piotr Springer dyrektor Wydziału Infor-
matyki. Po spotkaniu w przyszłej siedzibie 
Filii Wydziału Komunikacji i  Transportu, 
wiceburmistrz oraz dyrektorzy ze Staro-
stwa Powiatowego z  Poznania spotkali 
się, w Kórnickim ratuszu, z burmistrzem 
Przemysławem Pacholskim.

SpotKanie z noWą dyreKtorKą

18 sierpnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski, wiceburmistrz Sebastian Wlazły, 
kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Spo-
łecznej Aneta Weber spotkali się z Martą 
Klamecką-Muczek w sprawie uzgodnienia 
organizacji pracy przedszkola w Kamion-
kach. Pani Marta od 1 września br. obejmie 
stanowisko dyrektora tej placówki.

przygotoWania do przetargu

Tego samego dnia w sprawie omówienia 
przetargu na zagospodarowanie odpadów 
w gminie Kórnik wiceburmistrz Sebastian 

SabałoWe bajania

W dniach 10-14 sierpnia delegacja z gmi-
ny Kórnik w  składzie: wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, radni MiG Kórnik Beata 
Bruczyńska, Krystyna Janicka, Stanisław 
Duszczak, Andrzej Regulski, Andrzej 
Surdyk, kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i  Sportu Magdalena Ma-
telska-Bogajczyk, Jerzy Lechnerowski 
oraz dyrektor KOK’u Sławomir Animucki 
wraz z  Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej „Władysie” i Białą Damą Moni-
ką Stempniak w  asyście przedstawicieli 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 
uczestniczyła w  licznych wydarzeniach 
podczas 56. Sabałowych Bajań w  Buko-
winie Tatrzańskiej.

upamiętniono ofiary Stalinizmu

15 sierpnia w lesie na Drapałce, w miejscu 
pomnika i krzyża upamiętniającego ofiary 
ponurych czasów stalinizmu, odbyła się 
msza święta, przygotowana przez har-
cerzy, a  odprawiona przez proboszcza 
z Borówca.  Uczestniczyli w niej burmistrz 
Przemysław Pacholski, wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły, kierownik Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Magda-
lena Matelska-Bogajczyk. Burmistrz wraz 
z zastępcą oraz delegacje złożyli wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem. Tego samego 
dnia wiązanki zostały również złożone pod 
tablicą przy kościele w Kórniku i Bninie.

gmina otrzymała od KoWr 
teren W KoninKu

17 sierpnia wiceburmistrz Sebastian Wla-
zły podpisał akt notarialny w sprawie nie-
odpłatnego przekazania na rzecz Miasta 
i Gminy Kórnik działki będącej wcześniej 
własnością KOWR nr 90/12 położonej 
w  obrębie Koninko. Zgodnie z  zapisami 
aktu notarialnego działka o powierzchni 
2,5868 ha zostanie zagospodarowana 
z  przeznaczeniem pod realizację inwe-
stycji infrastrukturalnej służącej wykony-
waniu zadań własnych gminy w zakresie 
kultury fizycznej, polegającej między 
innymi na budowie terenów sportowych, 
w  tym boiska do piłki nożnej z  trybuną, 
kortów tenisowych, boisk do koszykówki. 
Wartość przedmiotowej nieruchomości na 
podstawie operatu szacunkowego prze-
prowadzonego w  2021 r. strony podają 
na kwotę 1.603.557,00 zł.

Wlazły, mecenas Przemysław Barczyński, 
Violetta Górczak-Mieloch z Wydziału Po-
zyskiwania Funduszy i Zamówień Publicz-
nych oraz Aneta Nowak-Flaczyńska kie-
rownik Wydziału Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi spotkali się z mecenasem 
Konradem Różowiczem z Ziemski & Part-
ners Kancelaria Prawna. Przygotowania do 
przetargu kontynuowano w tym samym 
składzie dnia 24 sierpnia.

oddalono SKargi

Również 18 sierpnia na posiedzeniu nie-
jawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w  Poznaniu oddalił skargę na uchwałę 
Rady Miasta i  Gminy Kórnik z  dnia 25 
sierpnia 2021 r. w sprawie mpzp dla czę-
ści obrębu Błażejewko – etap II (ochrona 
gruntów rolnych – uzupełnienie). Wcze-
śniej, bo 12 lipca 2022 r. WSA oddalił 
skargę na uchwałę Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z dnia 26 stycznia 2022 r. w spra-
wie mpzp dla obszarów wsi Kromolice, 
Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części 
wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap II.

rozmoWy z aquanet

Także 18 sierpnia wiceburmistrz Bronisław 
Dominiak oraz pracownicy Wydziału In-
westycji uczestniczyli w spotkaniu z przed-
stawicielami spółki Aquanet. Analizowano 
zaawansowanie prac związanych z  inwe-
stycjami kanalizacyjnymi i wodociągowymi 
na terenie gminy. 

na temat budoWy 
S11 KórniK - jarocin

19 sierpnia odbyło się zdalne posiedzenie 
Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyj-
nych działającej przy 
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Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych 
i Autostrad. Na posiedzeniu rozpatrzone 
zostało studium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowe dla budowy drogi ekspre-
sowej S11 na odcinku Kórnik – Jarocin, 
o długości 36 km. Poinformowano o budo-
wie bezpośredniego połączenia pomiędzy 
Dębcem a Biernatkami pod trasą S11 (bu-
dowa wiaduktu oraz przebudowa kanału 
Dębieckiego). Określono parametry takie 
jak szerokość jezdni, światło przejazdu. 
Wskazano na potrzebę poszerzenia dróg 
dojazdowych i  budowę ścieżek rowero-
wych. Pozytywnie zaopiniowano wniosek 
wiceburmistrza Sebastiana Wlazłego do-
tyczący zaprojektowania ronda w rejonie 
stacji paliw Orlen (węzeł Kórnik Południe).

obrady Społecznego Komitetu

Tego samego dnia w  siedzibie fundacji 
Zakłady Kórnickie odbyło się kolejne 
spotkanie Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika Władysława Zamoyskiego w Kór-
niku, w którym uczestniczył także jako gość 
burmistrz Przemysław Pacholski. 

dożynKi gminne

20 sierpnia w Szczytnikach odbyły się Do-
żynki Gminne 2022. Uczestniczyli w nich: 
burmistrz Przemysław Pacholski, wicebur-
mistrzowie Sebastian Wlazły i Bronisław 
Dominiak, skarbnik Katarzyna Szamałek 
oraz liczni zaproszeni goście. Podczas 

obrzędowej części burmistrz Przemysław 
Pacholski, przewodniczący Rady MiG Kór-
nik Adam Lewandowski, sołtys wsi Szczyt-
niki Marek Templewicz, Przewodnicząca 
Komitetu Organizującego Dożynki Beata 
Bruczyńska, radna Dominika Buczkowska 
oraz Biała Dama Monika Stempniak wrę-
czyli statuetki zasłużonym rolnikom dla 
Gminy Kórnik i złożyli najlepsze życzenia.

rozmoWy W oSp SzczytniKi

22 sierpnia odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami OSP Szczytniki: Waldemarem 
Jankowiakiem prezesem, Sławomirem 

Sobolewskim naczelnikiem i  Jurkiem Sza-
franiec członkiem zarządu. Burmistrz Prze-
mysław Pacholski na spotkaniu wskazał, 
że zaproponuje Radzie Miasta i  Gminy 
Kórnik zabezpieczenie w przyszłorocznym 
budżecie środków finansowych na projekt 
rozbudowy garażu OSP Szczytniki. W spo-
tkaniu uczestniczył również wiceburmistrz 
Sebastian Wlazły i komendant Gminny OSP 
Kórnik Andrzej Szyc.

rozmoWy z cpK

24 sierpnia odbyło się zdalne spotkanie 
burmistrza Przemysława Pacholskiego 
oraz wiceburmistrzów Sebastiana Wlazłego 
i Bronisława Dominiaka z przedstawicielami 
Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. 
z o.o., oraz firm przygotowujących Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe 
dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 
Sieradz-Kalisz-Pleszew-Poznań. Omówiono 
formę konsultacji, jakie odbędą się dnia 5 
września o godzinie 18:00 w strażnicy OSP 
Kórnik.

aWanS nauczycieli

26 sierpnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski wręczył akty nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczycieli. Stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego 
otrzymało 8 nauczycielek: pani Anna Robiń-
ska–Richter, pani Małgorzata Grzelczak, pani 
Karolina Majdzińska, pani Anna Kaczmarek, 
pani Ewelina Plucińska, pani Alicja Wero-

nika Grabiasz, pani Małgorzata Barbara 
Chrząszcz i pani Małgorzata Kramer. Na-
uczyciele złożyli ślubowanie. W uroczystości 
uczestniczyli także: wiceburmistrz Sebastian 
Wlazły, kierownik Wydziału Oświaty Aneta 
Weber oraz dyrektorzy placówek oświa-
towych. 

na temat 
połączeń autobuSoWych

Również 26 sierpnia wiceburmistrz Bro-
nisław Dominiak oraz kierownik Wydziału 
Eksploatacji Anna Borowiak spotkali się 
z  dyrektorem biura Związku Powiato-

wo Gminnego „Wielkopolski Transport 
Regionalny”. Omówiono trasy połączeń 
autobusowych na terenie naszej gminy 
i ich rozkłady jazdy, a także przewidywane 
koszty. 

WeeKend bogaty W Wydarzenia

27 sierpnia odbyło się kilka wydarzeń 
kulturalnych. Podczas jubileuszu ROD 
Koninko życzenia dla działkowców w imie-
niu burmistrza przekazał przewodniczący 
RMiG Kórnik Adam Lewandowski. Bur-
mistrz Przemysław Pacholski uczestniczył 
w  podsumowaniu Międzynarodowego 
Zlotu Garbusów. Burmistrz oraz wice-
burmistrzowie uczestniczyli w  festynach 
w Robakowie, Borówcu i Czmoniu.

SpotKanie z SołtySami

29 sierpnia odbyło się spotkanie sołtysów 
z  burmistrzem Przemysławem Pachol-
skim, wiceburmistrzami i  pracownikami 
UMiG Kórnik. Dyskutowano na temat 
zmian w przepisach dotyczących sprzeda-
ży alkoholu, inwestycji, dofinansowań oraz 
spraw bieżących. Z Sołtysami spotkał się 
również przewodniczący Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Kórniku Marek Kaczmarek 
oraz reprezentanci Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Władysława Zamoyskie-
go w Kórniku.

jubileuSz „KlaudynKi”

Także 29 sierpnia odbyła się na Zamku 
Kórnickim uroczystość z  okazji 20-lecia 
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością Intelektualną 
i Ruchową Klaudynka. Burmistrz Przemy-
sław Pacholski wraz z przewodniczącym 
RMiG Kórnik Adamem Lewandowskim 
przekazali życzenia i gratulacje w imieniu 
lokalnego samorządu.

◊  red.

Ważne
konsultacje

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
do udziału w konsultacjach w sprawie prze-
biegu przez naszą gminę projektowanej 
obecnie linii kolejowej związanej z Central-
nym Portem Komunikacyjnym. Spotkanie 
informacyjno konsultacyjne odbędzie się 
5 września o godzinie 18:00 w sali OSP 
w Kórniku (ul. 20 Października 93).

Szczegóły nowych, zaproponowanych 
przez inwestora przebiegów poznać można 
na stronie internetowej
www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-
-sieradz-kalisz-pleszew-poznan
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Dożynki Miasta i Gminy w Szczytnikach

Zasłużeni rolnicy dla gminy Kórnik - 
Dożynki 2022

Szczytniki
Stefan Jaskuła ur. 1939 roku w Szczyt-
nikach gdzie uczęszczał do szkoły. 
W 1962 roku ożenił się z Bożeną Raczek 
z Poznania. Gospodarstwo odziedziczył 
po ojcu Józefie, obecnie gospodarzy na 
16 hektarach, głównie uprawia zboże 
oraz nowalijki. 
Ryszard Michałowski lat 63 od 1981 
roku prowadzi gospodarstwo w Szczyt-
nikach wielkości 20 hektarów głównie 
produkuje zboże.
Maria i  Marian Koprowie urodzeni 
w 1948 roku. Są małżeństwem od 1972 
roku i od tego czasu mieszkają w Szczyt-
nikach. Gospodarzą na 10 hektarach na 
IV i VI klasie ziemi, produkcja to głównie 
zboża.

Kamionki
Kazimiera Zawalska urodzona w 1943 
roku, wraz z  mężem od 1980 roku 
prowadziła gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 10,5 ha Gospodarstwo 
w 1997 roku zostało przekazane synowi 
Maciejowi. Obecnie syn gospodarzy na 
7,00 ha.
Barbara i Tadeusz Domagałowie. Pani 
Barbara urodziła się w 1950 roku, a pan 
Tadeusz w 1953. Są małżeństwem od 
1976 roku. Razem posiadają 11,27 ha 
z czego 9,41 zostało wydzierżawione. 
Pozostałe 1,86 ha ziemi rolnej należy 
do pani Barbary.
Marianna Nawrt lat 69, 19 marca 1979 
roku otrzymała od rodziców 12,00 ha 
ziemi rolnej. Obecnie gospodarzy na 
10,14 ha.
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Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 20 
sierpnia 2022 roku na terenie Szczytnik. 
Tradycyjnie świętowanie poprzedziła msza 
św. koncelebrowana przez proboszczów: 
bnińskiego ks. Franciszka Sikorę i kórnic-
kiego ks. Grzegorza Zbączyniaka. 
Chleb z tegorocznego zboża na ręce burmi-
strza Przemysława Pacholskiego przekazali 
Starościna i Starosta Dożynek Monika i Ro-
bert Koprowie. Pan Robert od urodzenia 
mieszkaniec Szczytnik, a pani Monika po-
chodzi z Polwicy. Część obrzędową tańcem 
i śpiewem zilustrował Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Kórnickiej „Władysie”. Wystąpiła Kór-
nicka Orkiestra Dęta.
Po przemówieniu burmistrza i po uhono-
rowaniu zasłużonych rolników rozpoczął 
się festyn. 
Pogoda nieco pokrzyżowała plany organiza-
torów. Udało się przeprowadzić tylko jeden 
konkurs sołecki. Niekorzystna aurę uczest-
nikom Dożynek zrekompensowały występy 
Markusa P. i gwiazdy wieczoru – Cleo.

Udział delegacji z gminy Kórnik w 56. 
Sabałowych Bajaniach w Bukowinie 
Tatrzańskiej. 
W dniach od 10 do 14 sierpnia br. w Buko-
winie Tatrzańskiej odbyły się 56. „Sabałowe 
Bajania”, czyli Ogólnopolski Konkurs Ga-
wędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, 
Drużbów i Starostów Weselnych. „Sabałowe 
Bajania” są jedną z największych imprez 
folklorystycznych w Polsce, która cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem i ma swoich 
stałych uczestników i przyjaciół. W tym świę-
cie folkloru, śpiewu, tańca, muzyki i sztuki 
ludowej od kilku lat uczestniczymy, jako 
gmina partnerska. 
Na zaproszenie wójta Bukowiny Tatrzańskiej 
Andrzeja Pietrzyka, wicewójt Marii Kuruc 
i dyrektora Domu Ludowego Bartłomieja 
Koszarka do Bukowiny Tatrzańskiej udała 
się liczna delegacja z gminy Kórnik repre-
zentowana przez: wiceburmistrza Kórnika 
Sebastiana Wlazłego, radnego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Jerzego 
Lechnerowskiego, radnych Miasta i Gminy 
Kórnik na czele z  wiceprzewodniczącym 
Rady Andrzejem Surdykiem i kierownika 
Wydziału Promocji Gminy Magdalenę Matel-
ską-Bogajczyk. Na „Sabałowe Bajania” po raz 
pierwszy udała się najstarsza grupa Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie” 
z dyrektorem Kórnickiego Ośrodka Kultury 
Sławomirem Animuckim oraz instruktor-
kami zespołu: Krystyną Polachowską i Ewą 
Wodzyńską.  Tradycyjnie na święto do 
Bukowiny Tatrzańskiej udała tegoroczna 
„Biała Dama” Monika Stempniak w asyście 
przedstawicieli Kórnicko-Bnińskiego Brac-

twa Kurkowego. 
Jak zwykle „Sabałowe Bajania” rozpoczęły 
się uroczystym przejazdem kapel, zespołów 
regionalnych i zaproszonych gości zaprzę-
gami konnymi spod kościoła w Bukowinie 
Tatrzańskiej do Domu Ludowego, przed 
którym na scenie odbyła się uroczystość 
otwarcia tegorocznego festiwalu. Nasza 
delegacja również wzięła udział w uroczy-
stym przejeździe bryczkami przez Bukowinę 
Tatrzańską i otwarciu „Sabałowych Bajań”. 
Podczas otwarcia wręczyliśmy władzom Bu-
kowiny Tatrzańskiej i organizatorom ręcznie 
robione koguty, a na scenie wystąpił zespół 
„Władysie” prezentując folklor dwudziesto-
lecia międzywojennego. 
W ciągu kolejnych dni na scenie przed Do-
mem Ludowym prezentowali się najlepsi 
ludowi wykonawcy z całej Polski. Jak co roku 
„Sabałowym Bajaniom” towarzyszył szereg 
dodatkowych imprez, m.in. koncerty, wystę-
py zespołów folklorystycznych, degustacja 
potraw regionalnych, ogólnopolska wy-
stawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki 
ludowej oraz zawody strzeleckie w okolicy 
Stacji Narciarskiej „RusinSki” o „Sabałową 
Flintę” w konkurencjach karabinka pneuma-
tycznego z odległości 25 metrów. Pomimo 
dużego zamglenia oraz dosyć mocnego 
deszczu chętnych do udziału w zawodach 
strzeleckich było wielu. Członkowie naszej 
delegacji również wzięli udział w zawodach, 
odnosząc sukcesy. 
W  konkurencji kobiet drugie miejsce po 
zaciętej walce zajęła radna z Kórnika Beata 
Bruczyńska, a  w  konkurencji mężczyzn 
trzecie miejsce wywalczył Marcin Nowak 

z Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 
7 miejsce zajął Grzegorz Toboła, a 9 miejsce 
wywalczył Zdzisław Jakubowski.
Zwieńczeniem „Sabałowych Bajań”, jak co 
roku była „Sabałowa Noc”, podczas której 
odbyło się przyjęcie mężczyzn do „zbójec-
kiej braci” i kobiet do grona „wiyrchowych 
orlic”. Tytuł Wiyrchowyj Orlicy za współpracę 
między gminami Bukowina Tatrzańska 
i Kórnikiem przyznano kierownik Wydziału 
Promocji Gminy Magdalenie Matelskiej-Bo-
gajczyk. Sygnał do rozpoczęcia „Sabałowej 
Nocy” dali przedstawiciele Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego wystrzałem 
z armaty. Obrzęd pasowania zakończyło 
wspólne rozpalenie watry i  przepiękny 
pokaz sztucznych ogni, po których odbył 
się koncert zespołu „BRAThANKI”, który 
w Bukowinie Tatrzańskiej świętował 20-lecie 
istnienia. Zagrały również zespoły Holevia-
ters i InoRos. A wieczór zakończył się zabawą 
z zespołem Folkpower.
Podczas kilkudniowego pobytu w  Buko-
winie Tatrzańskiej nasza delegacja oprócz 
udziału w obchodach 56. „Sabałowych Ba-
jań” uczestniczyła w spotkaniu ze Starostą 
Tatrzańskim Piotrem Bąkiem i projektantem 
pomnika hrabiego Władysława Zamoyskie-
go Michałem Gąsienicom Szostakiem oraz 
wycieczce nad Morskie Oko zorganizowanej 
przez wójta Bukowiny Tatrzańskiej Andrzeja 
Pietrzyka.   

    

Kórniczanie na 56. Sabałowych Bajaniach

◊  Sebastian Wlazły 
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Kierownik Wydziału Promocji Gminy

◊  ŁG
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W kwietniu 2002 roku na łamach „Kórnicza-
nina” ukazał się artykuł autorstwa Roberta 
Wrzesińskiego zatytułowany „Czy powstanie 
stowarzyszenie skupiające niepełnospraw-
nych i szkoła specjalna?”. Znalazła się w nim 
obszerna relacja ze spotkania, jakie odbyło 
się 19 marca w Szkole Podstawowej nr 1 
w Kórniku. Debatowano wtedy na temat 
sytuacji osób niepełnosprawnych w naszej 
gminie, potrzebach tego środowiska oraz 
realnych możliwości pomocy.
Kilka miesięcy później, w numerze listopa-
dowym „Kórniczanina” przeczytać można 
było pierwszy odcinek rubryki zatytuło-
wanej „Nowinki Klaudynki”, w którym Jan 
Kościański poinformował, że 6 maja odbyło 
się zebranie założycielskie Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i  Ruchową 
„Klaudynka”. W jego zarządzie znaleźli się: 
Jan Kościański – prezes, Anna Kucz – wice-
prezes, Aneta Kościańska – sekretarz, Janusz 
Chmilewski – skarbnik, oraz Anetta Sza-

rzyńska, Jerzy Cepka i Roman Kominek. 17 
września sąd zarejestrował stowarzyszenie.
Tak zaczęła się historia organizacji, która 
przez następne 20 lat działała na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, 
a  także integrowała i  reprezentowała to 
środowisko.
Od 2003 roku i przez kolejne 12 lat preze-
sem stowarzyszenia była Anetta Szarzyńska 
– dziś Honorowy Członek organizacji. Po niej 
ster prezesowski dzierżyły: Dagmara Horo-
decka, Karolina Świątek oraz obecna prezes 
Jadwiga Woźniak. Pod szyldem „Klaudynki” 
działało i działa wielu wolontariuszy, często 
bardzo młodych ludzi sprawdzających się 
w pracy z potrzebującymi. Angażowali się też 
członkowie osób z niepełnosprawnościami. 
Trudno zliczyć ile akcji charytatywnych, zbió-
rek, wyjazdów, spotkań integracyjnych, tur-
nusów rehabilitacyjnych, zajęć i warsztatów 
zorganizowało stowarzyszenie.  Co prawda 
nie udało się stworzyć na miejscu szkoły 
specjalnej, ale to właśnie dzięki „Klaudynce” 

działa w kórnickim domu sióstr miłosierdzia 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościn-
ni” oraz utworzono stanowisko rzecznika 
osób niepełnosprawnych. 
W tym roku rodzina „Klaudynki” świętuje 
20 rocznicę powstania. 29 sierpnia odbył 
się specjalny Pokaz Talentów. W kolejnych 
dniach organizowano spotkania dotyczące 
autyzmu i  języka migowego, a 3 września 
o 10:00 odprawiona będzie jubileuszowa 
msza święta w kórnickim kościele, po której, 
o 12:00 odbędzie się zabawa w Kamionkach. 
O szczegółach jubileuszu napiszemy w ko-
lejnych numerach naszego pisma. 
Wszystkim członkom „Klaudynki” życzymy 
kolejnych dekad owocnej działalności, sił 
i zapału. Niech praca wolontariuszy przynosi 
potrzebującym wymierne wsparcie i ulgę, 
a im samym zadowolenie. 
Zachecamy też do wspierania działań 
„Klaudynki”.

20 lat temu powstała „Klaudynka“

◊  ŁG
Zarząd Koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918/19 w  Kórniku 
zwraca się z uprzejmą prośbą do rodzin 
Powstańców Wielkopolskich o udostępnie-
nie pamiątek rodzinnych po powstańcach  
(zdjęcia, dyplomy, odznaczenia, legitymacje, 
spisane wspomnienia). Posłużą one do 
uzupełnienia gromadzonych przez Koło 
biogramów  powstańców oraz  do przygo-
towywanej wystawy.Prosimy o kontakt tele-
foniczny - Dorota Przybylska – Prezes Koła  
tel 606821000 lub Piotr Guzik – Sekretarz 
Koła  tel. 667936837.

Po przerwie wakacyjnej od miesiąca wrze-
śnia, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, 
w  godz. 11-13 pełnić będziemy dyżury 
w  Domu Integracji Międzypokoleniowej 
w Kórniku, gdzie będzie można zasięgnąć 
szczegółowych informacji związanej z pro-
wadzoną przez nasze Koło akcją udostęp-
nienia pamiątek.

Poszukiwanie
pamiątekTowarzystwo Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 
Koło w Kórniku

zaprasza 
członków i sympatyków 

na wycieczkę szlakiem powstańczym. 
Odwiedzimy 

Mogilno, Trzemeszno,
 Ostrów Lednicki, Pobiedziska.

Wycieczka odbędzie się 
6 października 2022.

Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia w terminie do 15 września.

Odpłatność od osoby 20 zł.
Szczegóły podamy 

podczas przyjmowania zgłoszeń.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmować będziemy 

w dniu 15 września 
w Domu Integracji Międzypokoleniowej 

w Kórniku w godz 11 - 13

Zaproszenie UWAGA!  PROJEKT KÓRNIK!

Jeśli nie pracujesz zawodowo 
i poszukujesz pracy, masz dziecko 

w wieku do 3 roku życia 
ten projekt jest dla Ciebie!

My zapewnimy najlepszą opiekę 
Twojemu dziecku z dofinansowaniem 

z UE, natomiast TY będziesz mógł 
skorzystać z bogatej oferty szkoleń, 

kursów czy doradztwa zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie zgłoszenia mailowo:

opiekun.dzienny@o-srodek.pl
(Zapraszamy również osoby

 z Ukrainy.) 

Często zastanawiam się i pytam rodziców, 
którzy mają dziecko z chorobą genetyczną, 
czy wiedzieli, że ich dziecko urodzi się chore 
i czy zdawali sobie sprawę z tego jak będzie 
wyglądać Ich życie. Na pierwsze pytanie 
większość odpowiada „tak”. Na drugie - tyl-
ko się uśmiechają, czasem jest to uśmiech 
przez łzy i słowa – „jesteśmy z tym sami”. 
Moja koleżanka, która ma syna z zespołem 
Dawna mówi, że narodziny niepełnospraw-
nego dziecka są jak podróż. Planujesz 
podróż do Rzymu, czytasz przewodniki, 
oglądasz zdjęcia, przygotowujesz się, 

wsiadasz do samolotu i …. lądujesz w Oslo, 
o którym nie wiesz nic. I bardzo często zo-
stają z własnymi problemami sami. Drodzy 
kórniczanie – w Kórniku nie jest wcale źle 
w tej kwestii – od 20 lat działa „Klaudynka”, 
są „Gościnni” od prawie dwóch lat także Fun-
dacj „Bardziej”. I wszyscy widzimy, że mimo 
ogromu pracy często opadają nam ręce, bo 
to co robimy to „kropla w morzu potrzeb”. 
W odpowiedzi na Słowo Pana w grudniu 
2020 roku powstała Fundacja „Bardziej”. 
Celem działania Fundacji jest pomoc wy-
tchnieniowa dla rodziców, na spotkaniach 
jednodniowych i wyjazdowych turnusach, 
przez około 6 godzin nasi wolontariusze 
pod okiem pedagogów (też Wolontariuszy) 
zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi 
i ich zdrowym rodzeństwem, tak aby rodzice 
mieli trochę wytchnienia. Ot, żeby mogli 
wreszcie po iluś latach pójść sami, razem 

na kawę, spacer, czy po prostu porozma-
wiać i budować swój związek. W tym roku 
był już turnus w Zakopanem (o którym już 
pisaliśmy), trzy spotkania jednodniowe i trzy 
turnusy wytchnieniowe w  Nadziejewie, 
gdzie gościliśmy rodziny z  Zakopanego, 
Bieska-Białej i Opola. Udało się nam także 
zrobić wyjazdowe czterodniowe szkolenie 
wolontariatu. Wszystko to nie mogłoby się 
odbyć gdyby nie życzliwość naszych sponso-
rów, Władz, Pracowników Domu Międzypo-
koleniowego oraz wielu prywatnych osób, 
a przede wszystkim ciężkiej pracy naszego 
wolontariatu. Nie wymieniamy sponsorów, 
bo nie chcemy nikogo pominąć, ale kocha-
ni kórniczanie – wam wszystkim bardzo 
w dziękujemy za waszą życzliwość!!!!

Lato  
z BARDZIEJ

◊  Zarząd Fundacji „Bardziej”



W dniu 27 sierpnia Koło Gospodyń Wiej-
skich „Borówiec.ONe” organizowało festyn 
rodzinny „Babie Lato”. Tegoroczne wydarze-
nie zrealizowano w stylu country. Dlatego 
ważną role pełniły wystrój i atrakcje przygo-
towane dla mieszkańców gminy. 
Naszym uczestnikom, szczególnie tym naj-
młodszym bardzo spodobała się krówka, 
która była zarówno elementem wystroju 
jak i częścią projektu edukacyjnego. Dzieci 
miały okazję poznać tajniki dojenia oraz 
tajemnicę pochodzenia mleka. Starsi doili 
krowę na czas w czym prym wiedli strażacy 
z OSP Kamionki. Wszyscy bardzo chętnie 
wdrapywali się na grzbiet byka. Próby utrzy-
mania się na nim podczas zwrotów i skoków 
okazały się zwycięskie, każda kończyła się 
lądowaniem na materacu… Wielkim powo-
dzeniem cieszyła się gra „Cornhole” i rzuty 
podkową. Przez całą imprezę, pod okiem 
instruktora Przemka Kwarty, uczyliśmy się 
tańca country.
Nie zabrakło stałych punktów naszego 
programu: były występy i zabawy grupy 

rekonstrukcyjnej Bellator Societas, stylistka 
Paulina Świderska doradzała w zakresie 
mody i wizerunku, Akademia Gier „CUBE”  
prowadziła gry planszowe. Można też było 
oddać swój głos na ZADANIE NR 9 w tego-
rocznym BUDŻECIE OBYWATELSKIM.
Podczas spotkania nie zabrakło dobrej 
muzyki oraz smakołyków przygotowanych 
przez KGW „Borówiec.ONe” oraz Restaura-
cję „AUTORSKĄ”.
Dzięki pomocy naszych sponsorów i partne-
rów wszystkie atrakcje były dla uczestników 

darmowe. Dlatego składamy gorące podzię-
kowanie: Urzędowi Miasta i Gminy Kórnik, 
Fundacji Zakłady Kórnickie, Chlebszy- Pra-
cownii Chleba, Restauracji „AUTORSKIEJ”, 
OSP Kamionki, Firmie „Sokołów” S.A. , Firmie 
„Biegun”, FUTURUM Studio Reklamy, Pani 
Karolinie z warzywniaka w Borówcu.
Do zobaczenia za rok:)

     

„Babie Lato” 
w Borówcu

Tegoroczne wakacje powoli odchodzą 
w zapomnienie, choć oczywiście wielu z nas, 
szczególnie uczniowie, na pewno chcieliby, 
by trwały jak najdłużej.  Aby pożegnać ciepłe 
lato w minioną sobotę w całej gminie Kór-
nik odbywały się różnego rodzaju pikniki, 
festyny 
i koncerty. W Robakowie w sobotę, 27 sierp-
nia odbył się festyn rodzinny, na który przy-
szło sporo osób, zarówno młodszych, jak 
i starszych. Ten dzień był świetną okazją do 
tego, by spędzić wspólnie czas i cieszyć się 
ostatnim sierpniowym popołudniem przed 
nadchodzącą jesienią. Festyn tradycyjnie 
odbył się na boisku szkolnym, a organiza-
torem festynu była Rada sołecka wsi Ro-
bakowo Osiedle. Jak co roku organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji, od dmuchanych 
zjeżdżalni przez zabawy sportowe, aż po 
świetną muzykę.
Wśród dzieci dużym zainteresowaniem 
cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie 
i trampoliny oraz malowanie twarzy. Dziew-
czynki natomiast zainteresowane były sto-
iskiem, gdzie można było zmienić fryzurę 
i doczepić do włosów kolorowe warkoczyki. 
Tłumy dzieci gromadziły się przy stoisku 
Pana Baloniarza, który jak co roku „wycza-
rowywał” przeróżne zwierzątka z balonów. 
Strażacy z  OSP Robakowo przygotowali 
zarówno dla dorosłych, jak i dzieci pokazy 
strażackie, a największą atrakcją było zrzu-
canie balonów z  pachołków przy użyciu 

strumienia wody z  prądownicy i  kąpiel 
w strumieniach wody z kurtyny. 
Pomimo upału tłumy zgromadziły się pod 
sceną, na której wystąpił raper Mezo, czyli 
Jacek Mejer, któremu towarzyszyli: wokalist-
ka Ina i Dj Sill. Artysta porwał publiczność 
do wspólnej zabawy i  zaśpiewał swoje 
największe przeboje, takie jak „Sakrum”, czy 
„Ważne.   Oprócz „Mezo” na scenie wystąpił 
Dj Armani i Łukasz „LUKE” Chmiel, prezen-
tujący utwory Michaela Jacksona. 
W  międzyczasie pod sceną odbywały 
się konkursy wiedzy o gminie i  sołectwie 
Robakowo, w których można było wygrać 
atrakcyjne nagrody, m.in. vouchery do 

kosmetyczki, fryzjera, czy piękne rośliny 
doniczkowe.  
Z myślą o najmłodszych organizatorzy przy-
gotowali stoiska z zabawkami 
i słodyczami. Oczywiście nie zabrakło stoiska 
z jedzeniem, gdzie można było zjeść smacz-
ne dania z grilla.   
Program tegorocznej imprezy był różnorod-
ny i z pewności każdy znalazł coś interesu-
jącego dla siebie. W rytmie tańca i piosenki 
publiczność bawiła się do późnego wieczora. 

Festyn na zakończenie lata w Robakowie 

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Kierownik Wydziału Promocji Gminy

Małgorzata Klary-Janowska, 
Jarosław Janowski
KGW „Borówiec.ONe”
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100-lecie Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej 
Polskiej w Poznaniu (ZKBS RP)
W sobotę 13 sierpnia 2022 r. obchodzono 
setną rocznicę utworzenia ZKBS RP. Rok 
wcześniej program uroczystości przygo-
tował Komitet Organizacyjny uzgodniono 
go z wiceprezydentem Poznania Jędrzejem 
Solarskim.  Delegacje Bractw Kurkowych ze 
102 sztandarami spotkały się na Szelągu - te-
renie przedwojennej siedziby Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego. 
Tak jak 7 sierpnia 1922 r. uroczystości  
rozpoczęto Mszą św. w Poznańskiej Farze, 
w intencji Bractw Kurkowych koncelebro-
wanej przez JE. AB Stanisława Gądeckiego i 
kapelana ZKBS Adama Borysika. W homilii 
Arcybiskup omówił historię Bractw Kurko-
wych oraz nadmienił, że główną siłą inte-
grującą braci kurkowych jest „Wiara” oraz 
„Jedność”. Poznańska Fara wypełniła się „po 
brzegi” braćmi kurkowymi w mundurach i 
kontuszach. Poczty sztandarowe wypełniły 
prezbiterium.
Część oficjalna odbyła się po przemarszu 
ulicami staromiejskimi prowadzonym przez 
Orkiestrę Kurkową  na placu Kolegiackim. 
W uroczystości brali udział: wicewojewo-
da - Beata Maszewska, starosta powiatu 
Pszczyna – Barbara Bandoła, starosta 
powiatu poznańskiego – Jan Grabkowski, 
przedstawiciel Prezydenta Poznania – Mar-
cin Kostaszuk. Bractwa Kurkowe na czele z 
prezesem ZKBS RP Krzysztofem Larskim, 

reprezentowali prezesi dziesięciu Okręgów 
ZKBS RP., przedstawiciel EGS Andrzej We-
gner. Krótki rys historyczny Zjednoczenia 
przedstawił  Jerzy Wypych z Kalisza, przy-
boczny druh wybranego w 1991 r. Tadeusza 
Jakubiaka, muzealnika, który jeszcze w 1985 
r. wskazał muzeum jako miejsce dla bractw 
kurkowych. Z tego też powodu ominął część 
poświęconą pracy Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego nad odnowieniem 
ZKBS RP w latach 1989-1991. 
Głos zabrali przedstawiciele zaproszonych 
władz: Jan Grabkowski, Beata Maszewska,  
Andrzej Wegner. Na wniosek Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdu Kapituła Orderu 
Zasługi nadała Ordery Zasługi. Marcin Ko-
staszuk zarekomendował okolicznościowe 
wydawnictwo pt. „Historia Bractwa Kurko-
wego w Poznaniu 1253-2021” autorstwa 
Pawła Redlarskiego, wydaną przez Wydaw-
nictwo Miasta Poznania.
Po zakończeniu części oficjalnej bracia 
kurkowi, pieszo udali się na Szeląg, gdzie od-
były się: złożenie kwiatów przed pomnikiem 

brata kurkowego, wpis do kroniki Zjazdu, 
posiłek bracki, turniej o tytuł króla 100-lecia 
ZKBS RP. W strzelaniu do kura o tytuł króla 
100-lecia ZKBS RP los uśmiechnął… się do 
Jerzego Wypycha z Kalisza. Jego pierwszym 
rycerzem  został Czesław Wegner z Tucholi, 
drugim rycerzem Marek Balcerek z Jutro-
sina. Trzecim i czwartym rycerzem zostali 
Adam Warzybok z Ostrzeszowa i Wiesław 
Wielejewski z Piły.
Zjazdem nie zainteresowały się media pu-
bliczne. Rolę tę spełniła Swarzędzka Telewi-
zja Kablowa. Marek Baranowski udzielił jej 
wywiadu i opowiedział o odnowicielskiej roli 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w 
latach 1989-1991. Ta jest dobrze opisana 
w wydawnictwie wydanym z okazji 25-lecia 
ZKBS RP przez Jana Klauzę, ale pomijana 
przez dzisiejsze władze ZKBS RP i wielu wpły-
wowych bracki kurkowych, którzy szacunku 
do historii bractw kurkowych nie wykazują..

Maksymilian Paczkowski – zwycięzcą 
Międzynarodowego Konkursu Fotogra-
ficznego „Nature TTL 2022” w kategorii 
„Portret Przyrody”
Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przy-
rodniczej „Nature TTL” jest organizowany 
od 2014 r. Główną nagrodę w  2022 r.,  
w wysokości £1500, w kategorii „zachowa-
nie zwierząt” otrzymał Dennis Stogsdall  za 
zdjęcie pt. „kot i jego trofeum” pokazujące 
caracala z upolowanym flemingiem. W 2022 
r na konkurs nadesłano ponad 8 tysięcy 
zdjęć. W  konkursie oceniane są zdjęcia 
w ośmiu kategoriach. Maksymilian Pacz-
kowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
im. Generałowej Zamoyskiej w Kórniku zo-
stał nagrodzony kategorii „Portret Natury”. 
Nagrodzone zdjęcie przedstawia perkoza 
dwuczubego na tle zachodzącego słońca. 
Swoje zdjęcie wykonał w 2021 na stawie 

w Szczodrzykowie. 
Maksymilian Paczkowski jest wychowan-
kiem śp. Elizeusza Cieślika, a obecnie działa 
w grupie jego syna Pawła Cieślika. Pomimo 
młodego wieku, międzynarodowa nagroda 

w fotografowaniu natury, stawia go w gronie 
wybitnych fotografów. 
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy 
fotograficzne.

100-lecie
Zjednoczenia

◊  Kazimierz Krawiarz

„Portret 
  Przyrody”

◊  Kazimierz Krawiarz



W ubiegły weekend (26.08-28.06.2022) na 
terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu Oaza – Błonie odbył się XX Jubile-
uszowy Zlot VW Garbusa & Co. Organizato-
rem imprezy był klub miłośników Aaltświn 
Poznań. Imprezę odwiedziło zarówno wielu 
sympatyków popularnego Garbusa jak 
i  tych, dla których tematy motoryzacyjne 
są odległe.
Podczas trwania zlotu odbyła się parada 
samochodów na rynku w Kórniku w trak-
cie której Burmistrz Przemysław Pacholski 
wybierał najładniejsze auto, trafiło na Busa 
T1 tzw. Bulika, którego posiadaczem są Mał-
gorzat i Krzysztof Bieniek z zielonogórskiego 
klubu VOLKSMOBIL.
Na uczestników czekało wiele atrakcji jak 
rajd na orientację, który swoją trasę miał 
wokół Kórnika czy wieloetapowy konkurs, 
którego nagrodą był odrestaurowany sil-
nik. Zwycięzcą był Roman Batorski z klubu 
Sądeckie Garbusy. Nie zabrakło również 
niespodzianek dla najmłodszych, którzy 
mogli brać udział w grach i zabawach dru-
żynowych, tańcach czy pomalować buzie.
W sumie na zlot przyjechało 156 samocho-
dów marki Voklswagen. 

Garbusy & Co. opanowały Kórnik

◊  KCRiS Oaza

Podczas  wakacji w Bibliotece Publicznej 
w  Kórniku odbyły się liczne spotkania 
i  warsztaty dla dzieci w  wieku 6-12 lat 
organizowane pod wspólnym hasłem: 
Przyroda.
Letnią przygodę rozpoczęła 8 lipca autorka 
książek dla dorosłych i  dla dzieci - Pani 
Monika Sawicka, która wprowadziła 
młodych czytelników w  bajkowy świat 
najsłynniejszej pszczoły świata „Pszczółki 
Mai”. W  bardzo obrazowy i  przystępny 
sposób wyjaśniła dzieciom, jak pożytecz-
nymi owadami są pszczoły i  jak należy 
zachowywać się w  ich obecności. A  na 
koniec zaczarowała nas historią o tym, jak 
Matka Natura stworzyła pszczołom żądło.
Zajęcia, na których gościliśmy Robaczki, 
odczarowały złą reputację tych malutkich 
stworzonek. Nasi czytelnicy dowiedzieli 
się, jak należy obserwować owady, żeby 
nie zrobić im krzywdy, oraz jak ważną 
rolę odgrywają w  naszym ekosystemie. 
Uczestnicy wykonali magicznie błyszczące 

żuki, które poleciały wraz z  dziećmi do 
ich domów, oraz kolorowe motyle, które 
zdobią naszą bibliotekę. 
Na zajęciach „Śladami zwierząt”, dzięki 
ogromnej wiedzy Pani leśnik Anny Pankie-
wicz z Nadleśnictwa Babki, dzieci poznały 
fascynujący i  tajemniczy świat leśnych 
zwierząt. Tropili sarny, listy, zające, dziki, 
a nawet wilki. Mieli okazję zobaczyć ślady – 
rogi i poroża niektórych kopytnych, a także 
stworzyć swój własny kreatywny odcisk 
wybranego zwierzęcia. W kolejnym dniu 
naszej przygody ze zwierzętami, dzieci 
ruszyły na poszukiwanie ptasich treli,  
a  następnie z  wielkim zaangażowaniem 
przystąpiły do wykonania rozćwierkanych 
ptaszków, które stały się piękną dekoracją 
korytarza Biblioteki.  
W  kolejnym tygodniu, podczas zajęć pt. 
”Zielono mi” dzieci wykonały piękne, zie-
lone, „brokacone” żaby, które upolowały 

„tłuste muchy”. W  czwartek dzieci kolo-
rowały i ozdabiały tekturowe żaby i sala-
mandrę, które zdobią korytarz biblioteki. 

Podczas dwudniowych warsztatów „Przy-
goda z przyrodą”, które otworzyły zajęcia 
w  sierpniu, dzieci wspólnie stworzyły 
papierowy las, który można podziwiać 
w bibliotece. Mali czytelnicy wykonali także 
pięknie pachnące, naturalne mydła.
Również cykl zajęć pod hasłem „Łąka” 
sprawił dzieciom wiele radości. Nasi czytel-
nicy wykonali pięknie pachnące woreczki 
zapachowe oraz zdrowe herbatki, a pod 
fachowym okiem Pana Macieja Kocińskie-
go, który jest stolarzem, stworzyli profe-
sjonalne, drewniane Hotele dla owadów. 
Na zakończenie sezonu letniego, Biblio-
teka Publiczna w Kórniku wraz z Pizzerią 
Gustoso, zorganizowały warsztaty kulinar-
ne. Dzieci pod okiem kucharzy wykonały 

pizze, które pod koniec spotkania zjadły 
z  wielkim apetytem. Bardzo dziękujemy 
Panu Piotrowi i  Pani Zuzannie za wspa-
niałe zajęcia, profesjonalizm i  przemiłą 
atmosferę.
Oprócz wspomnianych zajęć w Bibliotece 
Publicznej w Kórniku przez cały okres wa-
kacji trwały czytelnicze spotkania z bajką. 
W  każdy wtorek (dzieci 4-8 lat) i  środę 
(dzieci do lat 3) spotykały się, żeby wysłu-
chać opowiadań czytanych przez panie 
bibliotekarki.
Dodatkowo, dla naszych najmłodszych 
czytelników w wieku od 1 do 3 lat przy-
gotowaliśmy specjalną czytelniczą nie-
spodziankę. Po raz kolejny w  Bibliotece 
odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci 
pt. „Pucio na warsztat - warsztat z Puciem”. 
Z Puciem spotkamy się już niebawem. 
Serdecznie dziękujemy Dzieciom za obec-
ność i uśmiech.             

Wakacje w Bibliotece

◊  Pracownicy
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5 WRZEŚNIA

GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Zdrowy 
kręgosłup. Zajęcia są bezpłatne, Dom 
Integracji Międzypokoleniowej, pl. Po-
wstańców Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy 
pod nr. tel. 790 262 404
OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE 
W  DIM. Pastelowy świat. Zajęcia są 
bezpłatne. Dom Integracji Międzypo-
koleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, 
godz. 17:00.

12 WRZEŚNIA

OGNISKO NA POŻEGNANIE LATA. Kór-
nicka Rada Seniorów zaprasza kórnickich 

seniorów. Prowent nieopodal ławeczki 
Szymborskiej, godz. 16:00.  Zapisy pod 
nr. tel. 694 128 142.
GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Zdro-
wy kręgosłup. Zajęcia są bezpłatne, 
Dom Integracji Międzypokoleniowej, 
pl. Powstańców Wlkp. 13, godz. 15:00.  
Zapisy pod nr. tel. 790 262 404

19 WRZEŚNIA

GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Zdrowy 
kręgosłup. Zajęcia są bezpłatne, Dom 
Integracji Międzypokoleniowej, pl. Po-
wstańców Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy 
pod nr. tel. 790 262 404
OTWARTE WARSZTATY MALARSKIE 
W  DIM. Pastelowy świat. Zajęcia są 
bezpłatne. Dom Integracji Międzypo-
koleniowej, pl. Powstańców Wlkp. 13, 
godz. 17:00.

22 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Zajęcia w szko-
łach, godz. 9:00-12:00. Wieczorny pokaz 
lasera badawczego, CBK PAN w Borówcu 
(ul. Drapałka 4), godz. 21:00.

23 WRZEŚNIA

KÓRNICKIE DNI NAUKI. Zajęcia w  pla-
cówkach. Nocne zwiedzanie Zamku 
(godz. 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30). 
Nocne zwiedzanie Arboretum (godz. 
21:00)
Identyfikatory uprawniające do udzia-
łu w Nocnym Zwiedzaniu Zamku oraz 
Nocnym Zwiedzaniu Arboretum rozda-
wane będą w Wydziale Promocji Gminy 
(plac NIepodległości 41) w sobotę, 
10 września br. od godziny 10:00 do 

godz. 12:00. Ilość miejsc ograniczona. 
Jedna osoba będzie mogła odebrać  
2 identyfikatory. 

24 WRZEŚNIA 

KÓRNICKIE DNI NAUKI. godz. 10:00 – 
Objazdowe Zwiedzanie Kórnika i gminy 
w ramach KDN. Start z placu Niepodle-
głości. Identyfikatory uprawniające do 
udziału Objazdowym Zwiedzaniu rozda-
wane będą w Wydziale Promocji Gminy 
(plac NIepodległości 41) w sobotę, 10 
września br. od godziny 10:00 do godz. 
12:00. Ilość miejsc ograniczona. 
FESTYN EKOLOGICZNY. Występ Kuby 
Szmajkowskiego, Zwiedzanie PSZOK 
w Czołowie – bezpłatny przejazd kolejką. 
Atrakcje dla dzieci. Rynek w Kórniku (Pl. 
Niepodległości). Start godz. 10:00. 
SENIORALIA 2022 – I KÓRNICKI DZIEŃ 
SENIORA. Msza św. w Kolegiacie Kórnic-
kiej o godz. 14:00, później biesiadowanie 
na rynku w Kórniku. Gwiazda The Voice 
Senior Barbara Parzeczewska, pokaz 
mody i degustacja jajecznicy.

26 WRZEŚNIA

GIMNASTYKA W DIM EDYCJA II.  Zdrowy 
kręgosłup. Zajęcia są bezpłatne, Dom 
Integracji Międzypokoleniowej, pl. Po-
wstańców Wlkp. 13, godz. 15:00. Zapisy 
pod nr. tel. 790 262 404

Organizujesz ciekawe wydarzenie  
na terenie gminy Kórnik?
Wiesz o ciekawym koncercie, spektaklu, 
wystawie?
Napisz o tym na adres 
kultura@kornik.pl

◊  SK

 
W miniony weekend mieliśmy przyjemność 
gościć mobilną wystawę  „Przyszłość u pod-
staw” w KCRiS Oaza Błonie.
Wystawa została stworzona z myślą o wiel-
kopolskim Szlaku Pracy Organicznej, za 
którego koordynację odpowiada Pałac 
Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. 
Wystawa miała charakter interaktywny, 
wykorzystujący najnowsze technologie 
multimedialne, dzięki czemu przyciągnęła 
wielu odbiorców. Wystawa odbyła się 
w dmuchanej replice budynku obecnego 
Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej 
Górze, którą można zwiedzać zarówno 
od zewnątrz, jak i  wewnątrz. Odbiorcy, 

dzięki goglom VR mogli odbyć wirtualny 
lot nad obiektem Pałacu, parku i kościoła. 
Elementami wystawy były także opowieści 
o miejscach związanych z wielopolską pracą 
u podstaw, his- i herstorie wielkopolskich 
organiczniczek i organiczników opowiada-

ne przez wcielające się w ich role aktorów 
z Teatru Fredry w Gnieźnie.
Dziękujemy za fantastyczną podróż :)

Fot. Pałac Dąbrowski w Winnej Górze

◊  Zespół Domu Integracji 
Międzypokoleniowej 

„Przyszłość  
  u podstaw” ◊  KCRiS Oaza
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Święto Kórnickich Seniorów
“Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie 
zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei poła-
mane skrzydła“ słowa piosenki wyśpiewane 
przez Wojciecha Młynarskiego mogłyby stać 
się mottem I Kórnickiego Dnia Seniora. 24 
września 2022 r. (sobota), pierwszy raz, w hi-
storii wydarzeń społecznych naszej gminy, 
swoje święto obchodzić będą osoby w je-
sieni życia. Senioralia 2022, bo tak nazywać 
będzie się ta impreza, to doskonała okazja 
do spotkania, wymiany doświadczeń oraz 
świętowania. Kórniccy emeryci to ludzie 
pełni pasji, energii z głowami pełnymi pomy-
słów. Zaangażowani we wspieranie swoich 
najbliższych wnuków, dzieci, przyjaciół ale 
także otwarci na działalność społeczną. 
To właśnie im chcemy zadedykować orga-
nizowane wydarzenie, aby podziękować za 
ich niezwykłość, za entuzjazm i mobilzację. 
Niech to będzie wyjątkowy czas spotkania, 
radości i wzajemnego rozbudzenia apetytu 
na życie oraz pokazania, że dojrzałość może 
zmienić nasz świat na lepszy!
I  Kórnicki Dzień Seniora rozpoczniemy 
o 14.00 mszą św. w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku w  intencji Seniorów. 
Z kościoła przejdziemy na płytę rynku, gdzie 
z rąk burmistrza Przemysława Pacholskiego 
przedstawiciele seniorów odbiorą klucze 
do miasta. 
Obok na plakacie harmonogram i szczegóły 
programu naszej imprezy. 
Zapraszamy również do degustacji jajeczni-
cyz 2022 jajek - oczywiście z boczkiem! 

Szczegółowe informacje: Robert Jankowski 
tel. 515 229 684.

Senioralia ‘22



OGNISKO 
Kórnicka Rada Seniorów serdecznie zapra-
sza seniorów z gminy Kórnik na ognisko 
z okazji pożegnania lata.

Impreza odbędzie się 12 września br. o godz. 
16:00 na Prowencie nieopodal ławeczki 
Szymborskiej. 
Zapewniamy kiełbaski i napoje! 
Należy zabrać ze sobą dobry humor !
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod nr 
telefonu 694 128 142.
Do zobaczenia !!!

Koło Gospodyń Wiejskich z Błażejewa jest 
laureatem konkursu organizowanego 
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 
Panie zajęły 2 miejsce za pracę konkursową 
,,Zero waste”. W ciekawy sposób przed-
stawiły sposoby wykorzystywania resztek 
w kuchni.
Gratulujemy iżyczymy dalszych sykcesów! 

Sukces KGW 
Błażejewo

◊  Beata Jefremienko

Głosuj 
na najlepsze 

projekty

Budżet 
Obywatelski 
Gminy Kórnik

https://kornik.budzet-obywatelski.org/
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Terminy dyżurów radnych RS w miesiącach 
sierpień, wrzesień i październik 2022r. 
(czwartki), godz. 10:00 – 12:00 w Domu 
Integracji Międzypokoleniowej:

- 8 września radna Anna Wojtaszek
- 15 września radny Stanisław Kasprzyk
- 22 września radna Irena Kaczmarek
- 29 września radny Marek Kaczmarek

- 6 października radna Krystyna Antkowiak
- 13 października radna Aleksandra Grzelak
- 20 października radna Anna Wojtaszek  
- 27 października radna Barbara Fluder

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Rada Seniorów 
informuje

Rada Seniorów w okresie letnim obrado-
wała 6 czerwca goszcząc zaprzyjaźnioną 
Radę Seniorów ze Środy Wielkopolskiej 
na czele z  przewodniczącą Wiesławą 
Strugarek. 
Przewodnicząca przedstawiła profil dzia-
łalności Miejskiej Rady Seniorów, którą 
tworzą przedstawiciele stowarzyszeń 
działających na terenie miasta i powiatu. 
Po omówieniu spraw bieżących przewod-
niczący Marek Kaczmarek zabrał gości na 
spacer po kórnickim Arboretum. 
Kolejne posiedzenie odbyło się 1 sierpnia 
podczas którego dyskutowano na temat 
wyboru gminy w Polsce, celem nawiązania 

współpracy partnerskiej. 
Radna Irena Kaczmarek przedstawiła 
sprawozdanie z udziału w obchodach ju-
bileuszu 10-lecia Środowiskowego Domu 
„Gościnni”. 
Członkowie RS przedstawili sprawy poru-
szane podczas cotygodniowych dyżurów 
w  DIMie oraz zapoznali się z  pismami, 
które wpłynęły do rady. 
Posiedzenia, jak zwykle upłynęły w miłej 
i przyjaznej atmosferze. 
Kolejne posiedzenie RS odbędzie się 
w dniu 5 września br. w Domu Integracji 
Międzypokoleniowej (DIM). 

Wszelką korespondencję do RS prosimy 
kierować na adres: 
radaseniorow@umig.kornik.pl 
lub 62-035 Kórnik, Rynek 1.

Rok temu w  sierpniu wybraliśmy się na 
wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Byliśmy 
wtedy w Gnieźnie, popłynęliśmy promem 
na Ostrów Lednicki, spojrzeliśmy na Bra-
mę Rybę na Polach Lednickich, odwiedzili-
śmy rezerwat archeologiczny w Biskupinie 
i odbyliśmy podróż kolejką wąskotorową 
do Wenecji.
W tym roku 11 sierpnia również pojecha-
liśmy na Szlak Piastowski, odwiedziliśmy 
jednak inne miejscowości. Towarzyszył 
nam ten sam przewodnik, czyli pan Sławek 
z  biura Rambler w  Gnieźnie a  wiózł au-
tobus z  firmy 
Strugarek ze 
Środy.
Pierwszy przy-
stanek zrobili-
śmy w  Gnieź-
nie, wpraw-
d z i e  w i e l u 
z nas było już 
w  prastarej 
katedrze, jed-
nak chętnie 
o d w i e d z i l i -
śmy ją po raz 
kolejny, tym 
bardziej ,  że 
na trasie mie-
liśmy równie 
stare,  zwią -
zane z   pol -
ską historią, 
miejscowości. 
P o j e c h a l i -
śmy więc do 
Trzemeszna, 
miasteczka, 
gdzie urodził 
się Jan Kiliński 
a  w  miejsco-
wym liceum 
pobierali nauki Hipolit Cegielski i  Jerzy 
Waldorff. Gród, którego nazwa pochodzi 
od czeremchy powstał sześćset lat temu 
na trasie z Wielkopolski na Pomorze. W   
miasteczku zwiedziliśmy romański kościół 
na planie koła, pochodzący z dwunastego 
wieku a  w  siedemnastym wieku prze-
budowany na kościół  gotycki. Podobno 
pierwotnie został w  nim pochowany 
święty Wojciech. Podczas drugiej wojny 
światowej świątynia została częściowo 
spalona, obecnie trwa remont, który ma 
na celu przywrócenie kościołowi dawnego 
wyglądu.
Kolejnym przystankiem na trasie  było 
Mogilno miasto, którego nazwa pochodzi 
od kopca- mogiły. Jest tam pochodzący 
z drugiej połowy jedenastego wieku, ufun-
dowany przez Kazimierza Odnowiciela 
klasztor benedyktyński, obecnie mieszczą 
się w  nim pokoje gościnne. W  kościele 
natomiast przeplatają się różne style: ro-

mański, gotycki, barokowy renesansowy, 
w  ołtarzu głównym króluje Matka Boża 
Śnieżna- Mogileńska Pani. Obraz został 
namalowany czterysta lat temu. Pod 
kościołem mieszczą się najstarsze krypty 
romańskie w  Polsce a  na wewnętrznym 
dziedzińcu znajduje się, najstarsza studnia 
romańska w Polsce.
Po tak intensywnym zwiedzaniu nieco 
zgłodnieliśmy, więc zatrzymaliśmy się 
na obiad, jednak nie w  restauracji czy 
zajeździe, lecz w  szkole w  Dąbrowie. 
Obiad przygotowały dla nas przemiłe 

panie z  miejscowego Koła Gospodyń. 
Sympatyczny pan dyrektor oprowadził 
nas po placówce, którą kieruje a  było 
się czym pochwalić. Szkoła jest zadbana, 
młodzież uczy się w niej historii oglądając 
kopie obrazów Jana Matejki rozwieszone 
na ścianach, czy uczestnicząc w różnych 
ważnych wydarzeniach w kraju. W szkole 
nie zdarzają się przypadki wandalizmu, 
dzieci czują się współgospodarzami pla-
cówki i same dbają o jej wystrój.
W niedalekim Strzelnie, w którym podob-
no zatrzymał się święty Wojciech udając 
się do Prus, widzieliśmy ślad końskiego 
kopyta odciśnięty na kamieniu, gdzie skła-
dano ofiary w czasach pogańskich. W ko-
ściele z dwunastego wieku podziwialiśmy 
sklepienia gotyckie i unikatowe palmowe, 
takie jak w Malborku. Najciekawsze były 
dwie romańskie kolumny liczące 850 lat. 
Na jednej z nich zobrazowano cnoty: mą-
drość, wiarę, pobożność, posłuszeństwo, 

wstrzemięźliwość,  pokorę, cierpliwość, 
modlitwę, niewinność. Na drugiej nato-
miast widniały płaskorzeźby ilustrujące 
ludzkie wady: gniew, pychę, obżarstwo, 
bezbożność, rozpustę i  inne. W kościele 
zwróciliśmy uwagę na jedyne takie na 
świecie barokowe konfesjonały z  malo-
widłami diabłów. Na uwagę zasługuje też 
Ołtarz Krzyża Świętego, posiadający przy-
wileje papieskie, który cały jest relikwia-
rzem największym w Polsce, bo mieści się 
w nim 658 relikwii różnych świętych. Uni-
kalna gotycka rzeźba przedstawia zmar-

łego Chrystu-
sa. Następnie 
przeszl iśmy 
do kościoła 
rotundy pod 
wezwaniem 
świętego Pro-
kopa z  1133 
roku, jest to 
n a j w i ę k s z a 
romańska ro-
tunda w  Pol-
sce .  Można 
w  niej obej-
r z e ć  D r o g ę 
K r z y ż o w ą 
liczącą tylko 
p i ę ć  s t a c j i 
z  1530 roku 
i   obraz Ma-
donny z Dzie-
c i ą t k i e m 
z  piętnaste-
go wieku. Na 
koniec zwie-
dzania prze-
wodnik przy-
pomniał  nam 
modlitwę do 
świętego Pro-

kopa, którą cytuję, bo może komuś się 
przyda „Święty Prokopie daj mi po chło-
pie, może być kulawy, o jednym oku, byle 
w tym roku”.
 Na zakończenie naszej wycieczki pojecha-
liśmy do Kruszwicy. Najpierw odbyliśmy 
rejs statkiem po jeziorze Gopło, żeby 
z  innej perspektywy spojrzeć na miasto 
i pięknie zagospodarowane tereny przy-
brzeżne. Później weszliśmy na 32 metro-
wą Mysią Wieżę i podziwialiśmy rozległą 
panoramę. Jak nam wyjaśnił przewodnik, 
wieża powstała znacznie później, niż żył 
Popiel, więc myszy go w niej nie zjadły.
 Nasza jednodniowa wycieczka dobiegła 
końca, mogliśmy ją zrealizować w  dużej 
mierze dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy 
z gminy. Oglądając zdjęcia i filmiki z wy-
cieczki, będziemy przygotowywać się do 
wrześniowego wyjazdu do Karpacza.
                                                  

Minęły 
wakacje…

◊  Joanna Grzegorowska
Marek Kaczmarek

Seniorzy z Borówca znowu ruszyli w Polskę

◊  Barbara Fluder



Kolejny ślad „Pałacyku Myśliw-
skiego” w Mościenicy zniknął 
z Kórnika.

Narożnikowa nieruchomość przy ulicy Kole-
giackiej 5 w Kórniku składała się z budynku 
mieszkalnego zamykającego zachowaną 
w całości, historyczną pierzeję ulicy Kole-
giackiej oraz obiektów zaplecza od strony 
ulicy Wojska Polskiego. Na elewację z  tej 
strony składała się ściana budynku zaplecza, 
odcinek muru oraz brama wjazdowa. Opis 
widoku ulicznego jest istotny, ponieważ 
cegła budynku zaplecza pochodziła z roze-
branego pałacyku myśliwskiego w Mościen-
nicy, a dziewiętnastowieczny licowany mur 
postawiony na idealnie obrobionej, kamien-
nej podwalinie posiadał dwa efektowne łuki, 
unikatowy element zabudowy miasta. 
 Budynek należał kiedyś do rodziny Jana 

Dera, stolarza, znakomitego mieszkańca 
Kórnika, lokatorami byli: członek konspiracji 
w okresie II wojenny światowej, później wie-
loletni więzień obozów Franciszek Hołderny, 
a również wielce zasłużony kórnicki nestor 
Ireneusz Ciszak.
Dnia 25 sierpnia 2022 r. na posesji zjawił 
się ciężki sprzęt i kilkoma ruchami koparki 
obiekty zaplecza zlikwidowano, gruz załado-
wano na samochód ciężarowy i cenne ele-
menty kultury Kórnika zniknęły na zawsze. 
Mnie udało się uratować kilka gotyckich 
cegieł identycznych, jak te, które pozyska-
łem przy likwidacji XVIII wiecznego budyn-
ku, gdzie obecnie postawiono DIM. Ten 
budynek był również zbudowany z cegły 
pochodzącej z Mościennicy. To były prawie 
500 letnie zabytki!
Na taka rozbiórkę, aby odbyła się w ma-

jestacie prawa, potrzeba zgody  Wydziału 
Administyracji Architektoniczno-Bidowlanej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Najwy-
raźniej taka zgoda została wydana.
Interesuje mnie, czy wydział ten,  dokonał 
oceny archeologicznej i konserwatorskiej 
tego obiektu? Czy Powiatowy Konserwator 
Zabytków odniósł się wnikliwie do pro-
cedowanej decyzji i wydał na nią zgodę? 
Wszak obiekt jest częścią strefy ochrony 
architektonicznej. Czy została wykonana 
dokumentacja inwentaryzacyjna zabytków 
przeznaczonych do rozbiórki? Dlaczego 
mieszkańcy dowiadują się dopiero po 
fakcie? Powinno obowiązywać publiczne 
powiadomienie o budowie, rozbiórce domu, 
czy wycince drzewa. Na koniec sakramental-
ne pytanie,  jak długo będziemy cierpieć na 
dyktaturę developerów, którzy na zatracie 
dobra publicznego budują swoje posiada-
nie?  Ile jeszcze zabytków zniknie w Kórniku 
za zgodą odpowiedzialnych służb, konser-
watorskich czy archeologicznych?
     
 

◊  Kórnicko Bnińskie 
Towarzystwo Kulturalne,  
Kazimierz Krawiarz,  prezes

Dnia 18 sierpnia 2022 r. w Kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Nowym Tomyślu odbył się pogrzeb

emerytowanej dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Łomnicy.
W okresie jej pracy ufundowano  
tablicę upamiętniającą poległych 
pod Łomnicą, w dniach 10-17 
stycznia 1919 r. powstańców  
wielkopolskich z Kórnika i Bnina. 
Współpracowała także owocnie  
z Kołem Towarzystwa Pamięci  
Powstania Wielkopolskiego  
w Kórniku

Grażyny 
Bukczyńskiej 
- Krysztofek

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Wyrazy szczerego współczucia dla 
najbliższych z powodu śmierci

Sołtysa wsi Kamionki w latach 
1988-1990
składa

Mieczysława 
Majsnera

Zarząd Koła TPPWlkp. w Kórniku 
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Z cyklu
„Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”

Któż z nas nie marzy w skwarne, letnie popo-
łudnie o tym, by schronić się w cieniu dostoj-
nych buków gdzieś w… Bieszczadach? Lasy 
bukowe to nieodłączny element krajobrazu 
najbardziej wysuniętej na południe części 
Polski. Choć buk pospolity (Fagus sylvatica 
L.) porasta również np. wydmy na Pomorzu, 
to jedynie w górach potrafi przybrać pewną 
specyficzną formę pokroju. W Bieszczadach 
drzewostany tworzone przez lekko skar-
łowaciałe, zniekształcone buki nazywamy 

buczyną krzywulcową.
Buczyny stanowią przedostatnie piętro 
roślinności Bieszczad, w związku z  czym 
graniczą z połoninami, charakterystycznymi 
zbiorowiskami muraw alpejskich i subalpej-
skich porastających grzbiety gór. Wbrew 
pozorom, połoniny są częściowo efektem 
działalności człowieka. Mimo że źródła hi-
storyczne potwierdzają ich występowanie 
w okresie poprzedzającym prowadzenie 
gospodarki pasterskiej, dalsze istnienie po-
łonin nie byłoby możliwe bez sezonowego 
wypasu owiec, który ogranicza sukcesję, 
a tym samym wypieranie cennych gatunków 
traw i krzewinek przez drzewa. Usytuowanie 
lasu bukowego na tak dużych wysokościach 
wiąże się jednak z  koniecznością prze-
trwania na stromych zboczach gór. Pod 
wpływem grawitacji pnie i konary zaczynają 
się wykrzywiać, pokrój drzew przestaje być 
strzelisty, a staje się bardziej karłowaty, ko-
rony są stosunkowo nisko osadzone. W ten 
sposób buki ratują się przed wywróceniem 
i niechybną śmiercią w trudnych, górskich 
warunkach. Swoje trzy grosze dorzucają 
silne wiatry, z  jakimi mamy do czynienia 
zwłaszcza przy górnej granicy lasu, a także 
opady śniegu, który nierzadko zalega przez 
wiele miesięcy i doprowadza do uszkodzeń 
mechanicznych drzew. 
Tak surowe warunki ograniczają wzrost 
i   rozmnażanie generatywne buka,  

ale z drugiej strony sprzyjają rozmnażaniu 
wegetatywnemu. Wskutek ukorzeniania 
stykających się z podłożem gałęzi oraz po-
wstawania odrośli z szyi korzeniowej, może 
nastąpić zastąpienie zniszczonego osobnika 
lub jego rozrost. Dowiedziono, że grupa 
drzew powstałych na drodze rozmnażania 
wegetatywnego, z ukorzenionych gałęzi, 
może liczyć nawet 40 osobników. Inne 
gatunki z rodziny bukowatych występujące 
w Ameryce Północnej oraz Azji rozmnażają 
się wegetatywnie znacznie częściej, podczas 
gdy u naszego rodzimego buka zwyczaj-
nego do tego zjawiska dochodzi jedynie 
w  skrajnych warunkach. Wyniki badań 
prowadzonych w Bieszczadach Zachodnich 
wykazały, że w buczynach krzywulcowych 
przeważają osobniki rosnące w wielopnio-
wych skupieniach, co świadczy o dominacji 
wegetatywnego sposobu rozmnażania. Co 
ciekawe, rośliny powstające wegetatywnie 
posiadają większą siłę konkurencyjną niż 
siewki rozwijające się z nasion, a  to spra-
wia, że szybciej opanowują powierzchnie 
zajmowane przez traworośla połonin. Ma to 
istotne znaczenie dla przetrwania gatunku, 
ponieważ niskie temperatury panujące 
w górach ograniczają możliwość rozwoju 
kwiatów, zawiązania owoców, a przez to 
również rozsiewania nasion.
O bieszczadzkich buczynach pisało wielu 
lokalnych poetów. I nic dziwnego – wiosną 

przyciągają turystów srebrzystą korą i soczy-
stą zielenią liści, zaś gdy jesienią przystrajają 
połoniny swoją głęboką czerwienią, nie spo-
sób nie poczuć się oczarowanym. Jednak nie 
musimy wyjeżdżać na Podkarpacie, by dać 
się zaskoczyć przez buka. W naszym Arbore-
tum możemy spotkać interesujące odmiany 
tego gatunku. Jedną z nich stanowi Fagus 
sylvatica ‘Purpurea pendula’ (ryc. 1, 2). Cha-
rakteryzuje się liśćmi o lekko purpurowym 
zabarwieniu, niewielkim wzrostem oraz 
formą płaczącą (pędy zwisające pionowo 
w dół). Parasolowata korona drzewa może 
osiągać szerokość nawet do 5 metrów. Bez 
wątpienia jest to odmiana o szczególnych 
walorach estetycznych, która może stano-
wić ozdobę każdego ogrodu. Przykładem 
innej, ciekawej odmiany buka zwyczajnego 
jest ’Asplenifolia’ (ryc. 3), zwana bukiem 
strzępolistnym ze względu na specyficzne, 
postrzępione liście, które jesienią przybiera-
ją miedziany kolor. Należące do niej drzewa 
rosną stosunkowo powoli, osiągając 15-20 
m wysokości w wieku ok. 100 lat. Dla porów-
nania, będąc w Arboretum Kórnickim warto 
przyjrzeć się również typowemu bukowi 
zwyczajnemu. Przy południowo-wschodnim 
fragmencie fosy otaczającej zamek rośnie 
okazały osobnik tego gatunku. Jego liście są 
jasnozielone (z czasem ciemnieją), jajowate. 
Co ciekawe, nasiona buka zwyczajnego 
(surowe lub prażone) to całkiem zdrowa 
przekąska – bukiew zawiera 30-40% tłusz-
czów, witaminy z grupy B, magnez, żelazo, 
wapń i fosfor. Stanowi ciekawy dodatek do 
deserów, we Francji bywa, że zastępuje się 
nimi kawę, zaś w Niemczech wykorzystuje 
się je do tłoczenia oleju. 

Buczynowe sekrety 

◊ Joanna Kijowska-Oberc
Instytut Dendrologii PAN

Ryc. 1  
Fagus sylvatica ‘Purpurea pendula’  

w Arboretum Kórnickim

Ryc. 2 
 Liście Fagus sylvatica ‘Purpurea pendula’  

z bliska

Ryc. 3  
Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’  

w Arboretum Kórnickim



Świetna postawa kolarzy  TFP Jedynka-
Kórnik w 15 Youngclassics Jugendtour 
w Hamburgu
Wielką przygodę przeżyli młodzi kolarze 
UKS TFP Jedynka Kórnik, którzy mieli moż-
liwość uczestniczenia w jednym z najwięk-
szych wyścigów dla juniorów młodszych 
z kalendarza UCI, który odbył się w Hambur-
gu. Zespół z Kórnika został zaproszony jako 
jedyny z Polski i wystąpił w składzie: Lucjan 
Nowicki, Franciszek Momot, Franciszek 
Cierpikowski, Szymon Ilski, Erik Pacholec 
i gościnnie zawodnik z Realu Leszno Wik-
tor Staniewski. Pierwszego dnia odbył się 
niezwykle ciekawy wyścig drużynowy na 
czas, w którym zespół TFP zajął w stawce 
22 zespołów z ośmiu państw doskonałe 
9 miejsce. Bardzo ładnie zawodnicy UKS 
wypadli też na drugim etapie a  najlepsi 
z nich na mecie to Szymon Ilski 10 miejsce 
i Erik Pacholec 31. Najciekawszy okazał się 
ostatni trzeci etap wyścigu, gdyż rozgrywa-
ny był częściowo na trasie, gdzie po dwóch 
godzinach na metę przyjechali jedni z naj-
lepszych zawodowców na świecie. Cześć 
wyścigu kolarze z World Touru jechali po 
trasie juniorów młodszych. Ponownie naj-
bliżej na mecie był Szymon Ilski mijając linię 
mety na 17 pozycji. Poziom hamburskiej 
etapówki był niezwykle wysoki, a średnia 
prędkość na ostatnim etapie to 45 km/h. 
Największym przeżyciem dla naszych za-
wodników było jednak możliwość spotkania 
się po wyścigu z najlepszymi zawodowcami, 
porozmawiania oraz zrobienia sobie wspól-
nego zdjęcia m.in. z trzykrotnym Mistrzem 
Świata Peterem Saganem oraz innymi 
wielkimi kolarzami. 

GórskieSzosowe Mistrzostwa Polski - 
brązowy medal Szymona Ilskiego 
Życiowym sukcesem zakończyły się dla 
zawodnika UKS TFP Jedynka Kórnik Szymo-
na Ilskiego Górskie Szosowe Mistrzostwa 
Polski. Zawody rozegrane zostały w ostatni 
weekend wakacji w pod wałbrzyskim Wa-
limiu na niezwykle trudnej, ciężkiej i wy-
magającej trasie. Szymon od kilku tygodni 
sygnalizował zwyżkę formy, a jego głównym 
celem były właśnie Górskie MP. Od począt-
ku wyścigu nadawał tempo wraz z kilkoma 
rywalami i kontrolował przebieg wydarzeń. 
Na finiszu juniorów młodszych z sześcio-
osobowej grupki zwyciężył Mikołaj Langer 
WKK W-wa przed Ksawerym Adaszakiem 
z Akademii Bonecki oraz Szymonem Ilskim 
(Jedynka Kórnik), który w dniu wyścigu (sam 
sobie zrobił prezent) skończył 16 lat. Na 14 
miejscu uplasował się z niewielką stratą do 
czołówki drugi z  zawodników TFP Kórnik 
Erik Pacholec, a Frankowie Mumot i Cierpi-

kowski uplasowali się na miejscach 43 i 75. 
W wyścigu wystartowało 137 zawodników. 
W  kategorii juniorów pomimo upadku 
i  defektu Dawid Wika-Czarnowski zajął 
10 miejsce, a juniorka Julia Przymusińska 
minęła linię nety na 13 pozycji.

Mateusz Przymusiński na 5. miejscu 
w Mistrzostwach Świata Juniorów
W rozegranych w drugiej połowie sierpnia 
z Tel Avivie Mistrzostwach Świata juniorów 
Mateusz Przymusiński UKS TFP Jedynka 
Kórnik wraz z  dwójką kolegów z  kadry 
wywalczył piąte miejsce w sprincie druży-
nowym. Polacy w ćwierćfinale ulegli póź-
niejszym Mistrzom Świata Australijczykom. 
Należy żałować, że na najlepszą drużynę 
na świecie Polacy trafili już w ćwierćfinale 
co wyeliminowało ich z możliwości walki 
o medale.
                                                                                                          

Kolarstwo

UKS TFP z Mistrzem Świata Peterem Saganem

◊  PM 
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Bardzo aktywnie działał ostatnio Uczniow-
ski Klub Sportowy Radzevia. Najpierw w 
dniach 1-12 sierpnia w Radzewie odbyły 
się dwa turnusy sportowych półkolonii. 
A wszystko to we współpracy ze szkołą 

podstawową. Jak zawsze program był 
pełen atrakcji: treningi unihokeja i bad-
mintona, gry i zabawy, zajęcia muzyczne i 
plastyczne, wyjazdy nad jezioro, laser tag, 
tory przeszkód z uczestnikiem programu 
Ninja Warrior Polska, wyścigi zdalnie 
sterowanych samochodzików, zajęcia 
taekwondo, kino i wreszcie największa 
tegoroczna atrakcja: wodny dmuchaniec! 
Następnie w terminie 15-21 sierpnia 
zorganizowaliśmy kolejny obóz unihoke-
jowy, tym razem w Nowym Mieście nad 
Wartą. Tutaj cele mieliśmy trochę inne: 

duża dawka treningów unihokejowych 
i podnoszenie umiejętności w tej jednej 
dyscyplinie sportu. Co nie oznacza, że nie 
robiliśmy nic innego. Nie zabrakło kon-
kursów, gier planszowych i towarzyskich, 
zajęć plastycznych, spacerów. Łącznie w 
tych 3 akcjach udział wzięło 59 osób w 
wieku 6-19 lat. Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe gadżety, certyfikaty, medale i wiele, 
wiele więcej. To było wspaniałe, aktywnie 
spędzone lato! Szkoda, że już się kończy…

Aktywne lato 
z Radzevią

◊  KN



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
 Zatrudnię do cięcia i łupania drew-

na. Dobre zarobki. Tel. 791 891 719
 Poszukuję osoby do prac porząd-

kowych wokół domu i do ogrodu. 
Tel. 504 020 444
 Przyjmę pracownika do wykony-

wania elewacji. Tel. 507 555 135
 Szukam pracownika do Żabki 

w Kórniku. Tel. 726 318 762
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko adiunkt, 
szczegółowe informacje https://
www.idpan.poznan.pl/index.php/
praca-staze-konkursy oraz pod nr 
tel. 618 170 033
 Instytut Dendrologii PAN ogłasza 

konkurs na stanowisko pracownik 
inżynieryjny, szczegółowe informa-
cje https://www.idpan.poznan.pl/
index.php/praca-staze-konkursy 
oraz pod nr tel. 618 170 033
 Instytut Dendrologii PAN ogła-

sza konkurs na stanowisko typu 
post-doc, szczegółowe informacje 
https://www.idpan.poznan.pl/in-
dex.php/praca-staze-konkursy oraz 
pod nr tel. 618 170 033
 Osoby z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności - lekka praca 
na produkcji. Tel. 790 560 187
 Poszukujemy pracowników bu-

dowlanych, nie wymagamy do-
świadczenia - IRMAL Posadzki 
Przemysłowe. Tel. 604 526 856 lub 
518 022 605
 Zatrudnię kierowcę C+E, transport 

międzynarodowy. Tel. 785 179 456
 Zaopiekuje się osobą starszą. 

Pomogę w zakupach, sprzątaniu, 
praniu w codziennych obowiązkach. 
Zawiozę do lekarza. Umyje okna. 
Chętnie pomogę. Kórnik i okolice. 
Tel. 797 413 782

 Sprzedam dom Robakowo, w roz-
liczeniu może być małe mieszkanie, 
parter ogrzewanie gazowe, w okoli-
cy Koninka, Szczytnik lub Robakowa. 
Tel. 618 198 444
 Sprzedam spacerówkę, pra-

wie nową, b. mało używana.  
Tel. 693 822 115
 Terapeuta dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, niepełnosprawno-
ścią intelektualną, zespołem Asper-
gera, autyzmem. Tel. 508 801 622
 Kupimy mieszkanie lub dom do 

remontu. Tel. 505 921 833
 Kupimy grunt pilne! Tel. 505 110 269 
 Grunt Radzewo sprzedam.  

Tel. 505 921 833
 Gorazdowo k/Słupcy gospodar-

stwo sprzedam. Tel. 505 110 269
 Kostrzyn Wlkp.- niedrogo dom 

sprzedamy. Tel. 505 921 833,  
505 110 269
 Sprzedam tornister szkolny nie-

bieski (z piórnikiem i workiem) firmy 
Hama, cena 60 zł. Tel.  512 303 888
 Sprzedam rower Btwin biały, koła 

20 cali, w bardzo dobrym stanie, 
(kompletny z  błotnikami i  lamp-
kami), cena 350 zł (do negocjacji).  
Tel. 512 303 888
 Sprzedam meblościankę Top 

- meble jasna (długość 330 cm), 
w  dobrym stanie. Odbiór wła-
sny. Cena 500 zł (do negocjacji).  
Tel. 512 303 888
 Pożyczka na spłatę chwilówek, 

windykacji, komornika pod zastaw 
nieruchomości. Tel. 517 383 218, 
www.finani.pl
 Sprzedam szeregowiec w Nagra-

dowicach. Tel. 666 677 003 
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 

z balkonem, garażem i ogródkiem k. 
Kórnika. Tel. 666 677 003 
 Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

w ok. Kórnika. Tel. 666 677 003
 Sprzedam działkę budowlaną 

w Robakowie. Tel. 666 677 003

 Kupię mieszkanie lub dom 
do remontu w  okolicy Kórnika.  
Tel. 666 677 003
 Lekcje j. angielskiego, przystępnie, 

umiarkowany koszt, pełne kwalifika-
cje-UAM, doświadczenie, różne gru-
py wiekowe, urozmaicony poziom, 
także przygotowanie do egzaminów 
i matury. Tel. 880 655 557

 K u p i ę  d o m  w   K ó r n i k u .  
Tel. 602 390 221
 Sprzedam dom w Radzewie 176 

m2 działka 890 m2 stan surowy 
zamknięty. Tel 509 215 303
 Sprzedam przyczepę kempingową 

cena 8500 zł. Tel 506 490 723  
 Transport, usługi transportowe, 

przeprowadzki. Tel. 506 490 723 
 Kupię garaż, działkę, mieszkanie 

Kórnik. Tel. 506 490 723
 Sprzedam lodówkę, pralkę, ku-

chenkę, piekarnik, zmywarkę.  
Tel. 506 490 723
 Sprzedam wyposażenie miesz-

kania meble sprzęty agd itp.  
Tel. 506 490 723
 Prace ogrodowe, projektowanie, 

cięcie żywopłotów wycinka drzew. 
Rozbiórka budynków, sprzątanie 
i wywóz. Tel. 504 440 916
 Sprzedam łóżko do sypialni sosna 

wym. 2x1,60 m i 2 nocne lampki.  
Tel. 602 517 370
 Sprzedam zbiornik dwupłaszczo-

wy z atestem do oleju napędowego. 
Tel. 693 525 215
 Do samochodu ciężarowego 

3 lampy, 3 sztuki. Sprzedam.  
Tel. 693 525 215
 Sprzedam na terenie gminy Kórnik 

2,5 ha gruntu. Tel. 693 525 215
 Winogrona zielone i  ciemne, 

gruszki, jabłka, brzoskwinie, maliny, 
pomidory. Tel. 609 987 243
 Sprzedaż ziemniaków z  domu. 

Bardzo dobre odmiany, worki 5 i 15 
kg. Kórnik/ Bnin ul Błażejewska 43
 Chętnie przyjmę niepotrzebne 

książki. Tel. 721 731 124

 Remonty, odświeżanie mieszkań, 
ocieplanie domów parterowych, 
dokładnie w rozsądnych cenach, 
krótkie terminy. Tel. 669 013 418
 Korepetycje z  języka polskiego 

dla uczniów szkoły podstawowej, 
przygotowanie do egzaminu ósmo-
klasisty, lekcje z dojazdem do ucznia 
lub online. Tel. 579 496 610
 Zachęcamy Seniorów do skorzy-

stania z  bezpłatnych konsultacji 
podologicznych, w  każdy ponie-
działek. Zapraszamy. SephiaMed.  
Tel. 788 878 680
 Kupię ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne, samochody, stare motory. 
Tel. 604 989 218
 Grunty przemysłowe, rolne, miesz-

kania, domy. Tel. 604 989 218
 Sprzedam słomę-kostka mała.  

Tel. 606 710 627
 Nie zrób złego pierwszego wraże-

nia w szkole! Korepetycje z chemii 
na wszystkich poziomach naucza-
nia. Tel. 790 285 872
 Kobieta pracująca mieszkanka 

gm. Kórnik szuka pilnie kawalerki 
lub mieszkania dwupokojowego. 
Za uczciwą cenę. Tel. 797 413 782
 Nie masz transportu. Nie ma au-

tobusu, Masz problem, żeby gdzieś 
się dostać. Zawiozę, pomogę. Taniej 
niż taksówką czy Uberem. Zadzwoń. 
Gmina Kórnik. Tel. 797 413 782
 Do wynajęcia pomieszczenia 

magazynowo-biurowe z  węzłem 
socjalnym w przyziemiu - Kórnik/
centrum. Tel. 501 078 870

 Kupię mieszkanie lub dom 
do remontu w  okolicy Kórnika.  
Tel. 666 677 003
 Kostka brukowa, ogrody - wolne 

terminy. Tel. 512 233 630
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011

 Naprawa pralki, zmywarki.  
Tel. 537 394 398

 
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 publikacji decyduje kolejność nadesłania. Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną 
(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

Ogłoszenia drobne:
PRaca inne
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