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Szanowni Państwo,

dochody Miasta i Gminy Kórnik w roku 2016 wyniosły 139 mln zł. Znaczącą pozycją w dochodach własnych na-
szej gminy są podatki i opłaty lokalne, z tytułu których w roku 2016 uzyskaliśmy kwotę 83 mln zł. Dzięki rosnącym         
dochodom możemy nie tylko zapewnić realizację zadań na dotychczasowym poziomie, ale i realizować nowe inwesty-
cje, służące wszystkim mieszkańcom. Dbanie o rozwój Miasta i Gminy Kórnik leży więc w naszym wspólnym interesie. 
Każdy z mieszkańców, jeżeli tylko zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego, może przyczynić 
się do rozwoju całej gminy. Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, każdej 
zakupionej nieruchomości na terenie naszej gminy, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku.

Równie ważną pozycją w  budżecie gminy jest udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych. Z  całego                  
podatku dochodowego, który odprowadzili mieszkańcy do urzędu skarbowego w 2016 roku, 37,79% wróciło do    
budżetu gminy, w której mieszkają. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny 
być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o któ-
rym często Podatnicy nie wiedzą i  tym samym zasilają budżety innych gmin. Dlatego jeśli chcemy poruszać się po                                         
lepszych drogach, chcemy aby gmina budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej 
i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusze na te zadania. Wszyscy możemy się do tego przyczynić. Jak to zrobić?                                                    
Po pierwsze, należy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dezyderego Chłapowskiego 17/18, 
60 - 965 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Po drugie, 
powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności 
gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Co ważne - złożenie 
przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że udział z Państwa 
podatku dochodowego, trafi do Miasta i Gminy Kórnik. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za złożenie zeznań podatkowych (PIT-ów) 
zgodnie z miejscem zamieszkania. W  roku 2016 kwota tego udziału przekazana na rzecz Miasta i Gminy Kórnik     
wyniosła ponad 29,6 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015 o ponad 4,6 mln zł. 

Z wyrazami szacunku   
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

JAk PrZEkAZAć swoJE PodATki, 
TAk BY ZwięksZYć BudżET MiAsTA i gMiNY kórNik

JEśli JEsTEś MiEsZkAńcEM, AlE NiE MAsZ MElduNku?

Wypełniając formularz PIT
wskazać 

Miasto i Gminę Kórnik jako
miejsce zamieszkania.

- Zaktualizować swój adres
zamieszkania, wypełniając 

druk ZAP-3 (dla osób niepro-
wadzących działalności

gospodarczej) lub CEIDG-1
(dla osób prowadzących
działalność gospodarczą)

Złożyć lub przesłać
dokumenty do I Urzędu

Skarbowego w Poznaniu,
ul. D. Chłapowskiego 17/18,

60-965 Poznań.
Co ważne – jest to całkowicie

bezpłatne. Deklarację
podatkową możesz także
złożyć on-line na stronie

www.poznan.apodatkowa.gov.pl

kornik@kornik.pl
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APROSTO Z  RATUSZA

PorAdNiA PrZENiEsioNA

Od lutego kórnicka filia Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie 
zostanie przeniesiona z pomieszczeń 
w Ośrodku Zdrowia w Kórniku na teren 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. W związ-
ku z przeprowadzką, w dniu 12 stycznia do-
szło do spotkania dyrektor Marii Borowskiej 
z Poradni w Puszczykowie z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim. Omówiono for-
malne kwestie związane z przenosinami.

koMBus w krZYkosAch
 i MiŁosŁAwiu

W dniu 12 stycznia wiceburmistrz Przemy-
sław Pacholski spotkał się ze Starostą Średzkim 
Marcinem Bednarzem oraz wójtem Krzykosów 
Andrzejem Janickim. Dyskutowano na temat 
zmiany organizacji transportu zbiorowego 
i przedłużeniu linii autobusowej do Krzykosów.

Podobne spotkanie dotyczące komunikacji 
w Miłosławiu miało miejsce 17 stycznia. Pod-
czas rozmów z wuceburmistrzem staroście 
towarzyszył burmistrz Miłosławia Zbigniew 
Skikiewicz.

roZMowY NA TEMAT TErENów 
w BŁAżEJEwku

W dniu 13 stycznia odwiedził Kórnik 
dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Poznaniu Wojciech Perczak. Podczas 
spotkania z radnymi i burmistrzami dys-

kutowano na temat zagospodarowania 
terenów po byłym Ośrodku Szkolno-
-Wypoczynkowym w Błażejewku. ANR 
jest zainteresowana sprzedażą terenu 
i obiektów w całości. Wolą samorządu jest 
zapewnienie mieszkańcom swobodnego 
dostępu do plaży i obiektów rekreacyjnych. 
Dyrektor Perczak wyraził opinię, że realne 
jest uwzględnienie woli samorządu podczas 
ustalania wytycznych przetargowych oraz 
przy podpisywaniu aktu notarialnego doty-
czącego sprzedaży. 

sPoTkANiE Z koNsErwATorEM

 Wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkał 
się z Powiatowym Konserwatorem Zabyt-
ków Wiesławem Biegańskim w sprawie 
uzgodnień możliwości zagospodarowania 
nieruchomości przy Placu Powstańców 
Wlkp. 13 i 14, gdzie przewiduje się pobu-
dowanie budynku użyteczności publicznej. 
W spotkaniu udział wzięła radna Magdale-
na Pawlaczyk oraz pracownicy Wydziału 
Planowania Przestrzennego i Inwestycji 
UMiG Kórnik. 

sPrAwoZdAwcZo-wYBorcZE 
wędkArZY

Podczas zebrania sprawozdawczo-
-wyborczego Kórnickiego Koła PZW 15 
stycznia gościł w Kórniku członek prezy-
dium zarządu PZW Poznań Grzegorz Ro-
chowski. Samorząd Kórnika reprezentował 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. 

Przedstawiono sprawozdania z dzia-
łalności oraz dokonano wyboru władz. 
Prezesem został po raz kolejny Mirosław 
Grewling.

hiT rEgioNów 2016

 Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczest-
niczył w spotkaniu komisji konkursowej 
Gospodarczo-Samorządowy Hit Regionów 
2016. Firma Sushi Factory z Robakowa 
otrzymała nominację do tytułu Hit 2016 
w kategorii „Walory smakowe sushi. Dyna-
mika rozwoju firmy”.

Komisja w składzie Tadeusz Jasiuwian 
z Instytutu Certyfikacji Jakości, Czesław 
Przybyła z Wielkopolskiego Cechu Rze-
miosł Różnych, Tomasz Morawski ze Staro-
stwa Powiatowego, przy udziale właścicieli 
firmy Anny Tubackiej i Dariusza Tubackiego 
dokonali wizytacji firmy oraz oceny smako-
wej produktów. 

MuZYcZNY ProJEkT w MAJu

W dniu 17 stycznia gościł w Kórniku 
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Po-
znaniu Wojciech Michalski, który spotkał 
się z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim. 
Tematem rozmowy była propozycja zorga-
nizowania w Kórniku w maju br. wydarzenia 
muzycznego z udziałem uczniów  oraz 
chóru Castellum Cantans. 

Opr. ŁG

 W dniu 14 stycznia br. w Kórnickim Centrum Rekreacji 
i Sportu „OAZA” odbył się Koncert Noworoczny, na który po-
dobnie jak w latach ubiegłych, zaproszeni zostali w ramach 
podziękowania za współpracę w roku 2016 przedstawiciele 
władz samorządowych województwa, powiatu, gminy, dyrek-
torzy szkół, przedstawiciele firm, stowarzyszeń, organizacji 
społecznych działających na terenie gminy i osoby zasłużone 
dla Kórnika. Koncert uświetniła swoją obecnością Biała Dama 
2016 Malwina Bartkowiak. 

Burmistrz Lechnerowski dziękując gościom za dotychczaso-
wą współpracę, zaprosił na koncert, będący muzyczną podróżą 
„od Broadway’u do Hollywood” w wykonaniu Solistów, Chóru, 
Baletu i Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu pod dyrekcją 
Agnieszki Nagórki. Koncert był nie lada gratką dla miłośników 
muzyki filmowej i musicalowej, gdyż w repertuarze znalazły się 
fragmenty znanych musicali takich, jak: „Skrzypek na dachu”, 
„Hello Dolly!”, „Upior w operze”, a także największe przeboje 
filmowe, które doczekały się wersji musicalowych, jak choćby 
„Zakonnica w przebraniu”. O tym, że koncert bardzo się po-
dobał, mogły świadczyć gromkie oklaski i owacje na stojąco.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Koncert noworoczny
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Uwaga Rolnicy
W dniu 16 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w Radzewie 

odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. 

Będzie to szkolenie uzupełniające jednodniowe 
i dotyczy osób które otrzymały zaświadczenia 

w 2012 roku lub wcześniej. 
Ważność zaświadczeń 5 lat. 

Chętnych proszę o zgłoszenia telefoniczne 
/nr 600 533 814/ 

do dnia 10 lutego 2017 roku.             
 

  Jan Nowak

Zakończono inwestycję pod nazwą „budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej 434 z ul. Konarską w Kórniku”. Wykonawcą jej była firma: ELTEL Sp. 
z o.o. z Poznania. Wartośćinwstycji to 83.156,79 zł.

Odbiór techniczny został wykonany 19 grudnia .2016r.

Widział Inwestycji UMiG Kórnik

ZAKOŃCZONA INwestyCjA

Foto. Szymon Szydłowski

tANKuj, 
rejestruj 
paragony 

I wygrywAj
do końca marca Narodowa loteria 

Paragonowa gościć będzie na stacjach 
benzynowych. w tym kwartale paragony 
za paliwo będą premiowane nagrodą 
specjalną.

Sprzedaż detaliczna paliw płynnych do 
pojazdów silnikowych to nowa, a zarazem 
ostatnia branża premiowana w loterii. Akcję 
wspierają partnerzy branżowi: Polska Izba 
Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja 
Przemysłu i Handlu Naftowego, a wraz z nią 
najpopularniejsze sieci dystrybucji paliw 
w Polsce, w tym BP, Orlen, Shell i Statoil.

Wszystkie paragony za paliwo kupione 
między 1 stycznia a 31 marca tego roku 
będą mogły być zgłoszone w Narodowej 
Loterii Paragonowej jako paragony branżo-
we i jako takie wezmą udział w kwietniowym 
losowaniu nagrody specjalnej – samochodu 
osobowego marki Opel Insignia, wraz 
z rocznym ubezpieczeniem OC/AC.

Przypominamy też, że loteria to nie tylko 
branża premiowana – zarejestrować można 
w niej każdy paragon wystawiony na kwotę 
minimum 10 zł. Wszystkie zgłoszone druki 
biorą udział w comiesięcznych losowaniach 
Opla Astry oraz notebooków i tabletów.

A już w najbliższy poniedziałek, 16 stycz-
nia, kolejne duże losowanie, w którym wy-
łonimy zwycięzcę grudniowych rejestracji, 
a dodatkowo rozlosujemy nagrodę z branży 
premiowanej w poprzednim kwartale – prze-
jazdów taksówkami osobowymi.

Ten kwartał jest jednocześnie ostatnim 
kwartałem trwania Narodowej Loterii Para-
gonowej. Na spróbowanie swojego szczę-
ścia w grze i zarejestrowanie paragonów 
jest więc już coraz mniej czasu. Zachęcamy 
zatem do wzięcia udziału w zabawie (na 
stronie internetowej lub przez aplikację 
mobilną), cenne nagrody czekają!

***

Przydatne linki:

loteria paragonowa 
 loteriaparagonowa.gov.pl

 www.facebook.com/Narodowaloteria
 www.instagram.com/loteriaparagonowa

twitter.com/paragonowa
www.youtube.com/channel/

ucfY9bh_l00oZAf-7buPYjsQ
App store 

- itunes.apple.com/us/app/loteria-pa-
ragonowa/id1177696380?ls=1&mt=8

google Play 
- play.google.com/store/apps/details 

?id=pl.loteriaparagonowa.skaner

Towarzystwo Pamięci 
Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919 
Koło Kórnik
zaprasza  

wszystkich członków i sympatyków
 na zebranie, 

które odbędzie się 
dnia 01 lutego 2017 roku 

o godz. 18.00  
w sali sesyjnej 

w ratuszu w Bninie.

     
   Zarząd Koła

„W momencie śmierci bliskiego, 
uderza człowika świadomość 

niczym nie dającej się  zapełnić pustki”
                     Józef Tischner

Pani Lidii Jakubowskiej
 wyrazy szczerego współczucia 

i żalu 
z powodu śmierci

Ojca
składają::

Dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Działyńskiego

w Kórniku
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BARDZO DZIĘKUJEMY 
W IMIENIU AKIRY 

ZA DOBRE SERCE I DOSTARCZANIE SUCHEGO CHLEBA !!! 
DZIĘKUJEMY ZWŁASZCZA TYM OSOBOM, 

KTÓRE ROBIĄ TO REGULARNIE. 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY, ŻEBY DO BECZKI WRZUCAĆ 
TYLKO SUCHY CHLEB.

WŁAŚCICIELOM DZIAŁKI NA KTÓREJ AKIRA „MIESZKA”, 
DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ, 

WYROZUMIAŁOŚĆ I DOKARMIANIE AKIRY.
AKIRA JEST ZDROWA I DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI 

DOBRYCH LUDZI, ŻYJE I CIESZY SIĘ WOLNOŚCIĄ.

Magda Marczak z Mamą

Uwaga 
mIesZKAŃCy!
W związku z wnioskami jakie docierały 

do Komisji Bezpieczeństwa w sprawie 
utrudnień dla ruchu drogowego i niebez-
pieczeństw w tym zakresie jakie występują 
na ul. 20 Października w Kórniku ustalono, 
że zostanie przygotowany nowy projekt 
organizacji ruchu dla tej ulicy zakładający 
zakaz parkowania lub zatrzymywania się 
pojazdów wzdłuż newralgicznych odcinków 
tej drogi.

Wnioski i sugestie w tej sprawie pro-
simy składać w formie pisemnej do dnia 
10 lutego w Biurze Obsługi Mieszkańca w 
Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Niepodległo-
ści 1, 62-035 Kórnik.

UMiG Kórnik

Okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to czas spotkań, odwiedzin, składania 
życzeń i dzielenia się opłatkiem. Szczególnie ważne to jest dla osób starszych, których 
choroba, niepełnosprawności skazała na pobyt w domu, a w najgorszym przypadku 
„przykuła” do łóżka. Czują się wtedy smutni, osamotnieni, niepotrzebni, zapomniani...

4 stycznia 2017 r. z inicjatywy Związku Kombatantów i Urzędu Miasta i Gminy w Kór-
niku delegacja biura promocji w osobach Magdalena Bogajczyk i Robert Jankowski oraz 
Jadwiga Chułek i Aniela Lis odwiedziła trzynastu kombatantów, którzy z racji choroby 
i wieku nie uczestniczyli w wieczerzy wigilijnej 15 grudnia 2016 r. Delegacja w czasie od-
wiedzin spotkała się z ciepłym przyjęciem i zadowoleniem. Cieszy nas, że wizyta sprawiła 
im radość. Poczuli się ważni i docenieni przez społeczeństwo.

Związek kombatantów r.P. i Byłych więźniów Politycznych koło kórnik składa
serdeczne podziękowania władzom Miasta i gminy kórnik oraz kórnickiemu

Towarzystwu Pomocy społecznej za przygotowanie paczek dla naszych
członków, które przekazaliśmy w okresie świątecznym.

Jadwiga Chułek

DelegACjA u KOmbAtANtów
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W niedzielę, 15-go stycznia br. już po raz 
25 zagrała „Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy”. W tym roku koncerty finałowe odbywały 
się w dwóch miejscach: Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA” oraz na boisku 
sportowym w Koninku.

Tematem tegorocznego finału było ratowa-
nie życia i zdrowia dzieci oraz  godna opieka 
medyczna dla seniorów. 

Na całym świecie, blisko 120 tysięcy wo-
lontariuszy zbierało pieniądze, które rozliczane 
były  w około 1600 sztabach. Fundacja Wielkaiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy przez 24 lata 
działalności zakupiła tysiące urządzeń za kwotę 
ponad 720 mln zł. W gminie Kórnik kwestowało 
120 wolontariuszy m.in. z gimnazjum w Kórniku 
i Robakowie z LO i Zespołu Szkół w Kórniku, 
SP 1 i SP 2 Kórnik, ZHP Hufiec Kórnik oraz 
różnych organizacji pozarządowych. 

Orkiestrowe granie rozpoczęło się o godzi-
nie 11:00 jednocześnie w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA” i plenerowo na 
boisku w Koninku. Na początek odbył się rajd 
rowerowy do Koninka zorganizowany przez 
Kórnickie Bractwo Rowerowe. O godzinie 
12:00 miało miejsce oficjalne otwarcie Finału 
na scenie, poprzedzone biegiem „Policz się 
z cukrzycą”. Start i meta kórnickiego biegu miały 
miejsce przed budynkiem „OAZY”, komandora-
mi biegu byli Marek Broniewski oraz Katarzyna 
Kaczmarek. Biegaczy na trasie zabezpieczała 
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i człon-
kowie Klubu Miłośników BMW Kórnik-Bnin. 
Oficjalnego otwarcia Jubileuszowego 25 Finału 
WOŚP dokonał burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
szefowa kórnickiego sztabu Krystyna Janicka 
oraz zastępcy szefa - Magdalena Pawlaczyk 
i Robert Jankowski. 

Jak w zeszłym roku w rolę aktorów wcielili 
się nauczyciele i rodzice dzieci z przedszkola 
im. Cztery Pory Roku w Kórniku–Bnine, którzy 
zaprezentowali licznie zebranym dzieciom 
spektakl „Dwanaście miesięcy”. Dla najmłod-
szych organizatorzy w tym dniu przygotowali 
wiele atrakcji, m.in. dmuchany zamek, basen 
z kulkami, zajęcia plastyczne, gry, malowanie 
twarzy, przedstawienia bogate w piosenki 
i tańce. Przez cały dzień na scenie odbywały się 
koncerty w wykonaniu lokalnych zdolnych wy-
konawców: chóru „Viva la Musica”, Tymoteusza 
Gabskiego pod kierownictwem Lidii Jakubow-
skiej, Kacpra Zieleniaka - ucznia Gimnazjum 
w Robakowie i na koniec, gwiazda wieczoru 
„Strefa Zero”. W czasie imprezy strażacy z OSP 
Kórnik i Kamionek uczyli udzielania pierwszej 
pomocy, Małgorzata Walkowiak badała poziom 
glukozy i ciśnienia w krwi.

Ponieważ 15 styczeń był  również  Dniem 
Dawcy, pani Beata Bruczyńska rejestrowała 
potencjalnych dawców, zgłosiło się 20 osób, 
które zostały zarejestrowane w Centralnym 
Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego. Osoby 
mające problemy ze stopami miały możliwość 
zbadania i uzyskania porady u specjalisty 
z Centrum Rehabilitacji „Jankowiak”.

Organizatorzy przygotowali kilka wyjątko-
wych atrakcji, odbyły się: pokaz taneczny i po-
kaz mody - Grupy Mixer oraz „Kórnik Fashion 

Look II – kolekcja z sercem” przygotowana 
przez Magdalenę Pawlaczyk, Marzenę Kubiak 
i Katarzynę Kaczmarek. Wszystkie stroje przy-
gotowane przez Pracownię Marzeny Kubiak 
zostały wylicytowane i poważnie zasiliły naszą 
zbiórkę. Strzałem w dziesiątkę okazał się kon-
cert „gwiazdy lat 80” gdzie bawili publiczność, 
jak dotąd nie odkryci, a bardzo utalentowani 
lokalni wykonawcy!

Dla miłośników motocykli Klub Moto-
cyklowy Mad Dogs z Kórnika, przygotował 
wystawę najpiękniejszych modeli starych 
motocykli. Rewelacyjnie wyglądał samo-
chód z garażu Krzysztofa Mytko 35 letni 
zabytkowy już Fiat 126 P z niezwykle małym 
przebiegiem - 1.700 km!

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina 
i Aktywne Radzewianki zadbały, aby nikt z im-
prezy nie wyszedł głodny, częstowały kawą, her-
batą, słodkimi wypiekami, bigosem i chlebem ze 
smalcem. Z pewnością na brak atrakcji w tym 
dniu nie można było narzekać. Przez cały dzień 
w OAZIE odbywały się licytacje orkiestrowych 
gadżetów, w tym z dedykacją Jurka Owsiaka 
i najcenniejszy „Kórnickie złote serduszko”  
wylicytowane za 16 000 zł.  Tradycyjnie o go-
dzinie 20:00 wypuszczone zostało „światełko 
do nieba”. Z okazji Jubileuszu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy były  fajerwerki oraz 25 
lampionów szczęścia. 

Finał WOŚP w Kórniku i Koninku uznać na-
leży  za wyjątkowy i rekordowy! Dzięki hojności  

mieszkańców Gminy, pracy wszystkich zaan-
gażowanych w sztabie  wolontariuszy zebrano 
120.125,50 zł (z czego 17.182 zł w Koninku). 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na 
www.facebook.com/wospsztabkornik

Na plenerowej imprezie w Koninku nie za-
brakło także atrakcji i występów artystycznych. 
Pokaz gaszenia pożaru zaprezentowali straża-
cy OSP Szczytniki, Koło Gospodyń Wiejskich 
zadbało o ucztę  kulinarną, z kolei muzyczną 
oprawę zapewnił zespół „Sąsiadki”, pan Jaskóła 
oraz gwiazda – „Doda” – Ada Koper. 

Sztab WOŚP w Koninku, który działał 
wpspólnie z kórnickim sztabem,  mieścił się  
w restauracji „Szuwarek”. Przez cały dzień na 
terenie sołectwa kwestowało 14 wolontariuszy, 
z których najlepszy wynik uzyskał Igor Temple-
wicz, który uzbierał 3512,16 zł. Imprezę kończy-
ły podziękowania dla uczestników i sponsorów 
oraz wystrzałowe  „światełko do nieba”. Przez 
cały czas trwania imprezy w Internecie można 
było śledzić ją na żywo.

Pomysł zorganizowania WOŚP w Koninku 
powstał z inicjatywy sołtysów Szczytnik – Mar-
ka Templewicza i Koninka – Jacka Schmidta, 
którzy  zobowiązali się do zorganizowania za 
rok następnego 26  Finału w Szczytnikach, na 
który już teraz serdecznie zapraszają! 

Więcej szczegółów dostępnych na facebo-
oku sołectwa Koninko.                                                                                

 Organizatorzy 
 Sztab 2571 Kórnik.

JEdNocZYMY PolAków PrZEZ 25 lAT

wyjątKOwy XXV FINAł wOŚP w KórNIKu I KONINKu! 
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Tegoroczne Spotkanie Noworoczne „Idzie 
styczeń, niesie wiele życzeń” zorganizowane 
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną 
i Ruchową „Klaudynka”, tradycyjnie odbyło 
się w restauracji Biała Dama” w niedzielę, 8 
stycznia.

W imieniu „Klaudynki” zebranych witała 
prezes Dagmara Horodecka - przede wszyst-
kim podopiecznych i ich rodziny, wolontariuszy 
oraz zgromadzonych gości, burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego i wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta i Gminy Kórnik, przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej - Irenę 
Kaczmarek.  

Dagmara Horodecka wyraziła nadzieję, 
że Nowy Rok przyniesie dużo miłości, radości 
i wiele pięknych chwili. Powiedziała, że liczy, iż 
wiele tych chwil zebrani przeżyją wspólnie jako 
Stowarzyszenie „Klaudynka”.

Poinformowała, iż 2016 rok był czasem 
wytężonej pracy wielu osób na rzecz Stowa-
rzyszenia. Jest to praca dla osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami, dzięki której podopieczni 
Stowarzyszenia mogli korzystać ze statutowej 
oferty Klaudynki. Dodała, że dopóki będą dzia-
łać ludzi dobrej woli, będzie istnieć „Klaudynka”.

Prezes podziękowała wszystkim bezinte-
resownie wspierającym „Klaudynkę” w organi-
zacji spotkania noworocznego - m.in. „cichemu 
aniołowi” -  pani Ani Dłużewskiej udostępniającej 

Restaurację „Biała Dama”. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski podkreślił, 

że bardzo cieszy się z możliwości uczestnic-
twa w spotkaniu noworocznym. Zaznaczył, 
że bardzo bliskie są mu tematy związane 
z działalnością „Klaudynki”. Przypomniał, iż 
Stowarzyszenie bardzo blisko współpracuje 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Kórniku. Wspomniał, iż Samorząd bardzo 
pozytywnie ocenia i wspiera to Stowarzyszenie, 
gdyż bardzo dobrze ono funkcjonuje, świetnie 
pozyskuje środki finansowe na działalność 
i w doskonały sposób je wykorzystuje. Poin-
formował, że w konkursie ofert na 7 wniosków, 
które złożyła „Klaudynka”, wszystkie zostały 

pozytywnie rozpatrzone.
Irena Kaczmarek złożyła wszystkim zgro-

madzonym gościom życzenia zdrowia i  bło-
gosławieństwa Bożego. 

Wolontariuszki pod kierunkiem Weroniki 
Bukczyńskiej prowadziły wspólne kolędowanie. 
Kolędy śpiewała również przy własnym akom-
paniamencie Karina Kominek.

Kolejny raz w postać Gwiazdora wcielił się 
Janusz Kellner. 

Rozdał prezenty członkom „Klaudynki”. 
Obdarowani zostali także wolontariusze.

Na końcu była wspaniała zabawa.

tekst i foto. Robert Wrzesiński

Niespodzianką artystyczną V Kolędowania 
z Sikorami w dorocznym spotkaniu Ogończyka 
i Przyjaciół był monodram „W imię Matki”- ada-
ptacja prozy współczesnego włoskiego pisarza 
Erriego de Luki - opracowany i wykonany przez 
aktorkę Teatru Polskiego w Poznaniu, panią 
Marię Skowrońską.

Rozważania Miriam, młodej Żydówki, którą 
Bóg wybrał na Matkę Swego Syna, Jej zgoda 
na wolę Boga, w niebanalny sposób oddają 
skomplikowane konsekwencje tej postawy. Mi-
riam żyje w konkretnej rzeczywistości, w której 
zarówno Ona, jak i Josef, muszą stawić czoła 
prawu, zwyczajom, surowej ocenie moralnej 
lokalnej społeczności. Ludzkie niepokoje, lęki, 
towarzyszące matce i jej  małżonkowi, uświa-
damiają, że czas Bożego Narodzenia, który my 
zwyczajowo obchodzimy z wielką radością, dla 
tych dwojga kochających się ludzi był czasem 
trudnym i stanowił nielada wyzwanie, był spraw-
dzianem ich miłości do Boga i siebie samych, 
świadectwem wiary i zaufania w obliczu spo-
łecznego odrzucenia i wykluczenia.

Polskie kolędy nie uciekają co prawda od 
refleksji, przeczuć trudnego macierzyństwa 
Maryi, ale zwyczajowo wykonujemy je z rado-
ścią oraz wiarą w sens i znaczenie ofiary Matki 
Bożej i Jezusa.

O niezwykłości tych pieśni i piosenek bo-
żonarodzeniowych przekonywała nas z kolei 
profesor filologii polskiej UAM dr habilitowana 
Joanna Waligóra-Maleszyńska, która przygo-
towała na ten temat niezwykle interesujący 
materiał,  nie-wykład, ale  gawędę, jak przystało 
na tego rodzaju okoliczność. Przed ponad 40 

laty Asia-wtedy jeszcze uczennica kórnickiego 
LO- śpiewała wraz z koleżankami i kolegami  
utwory z mszy beatowej „Pan przyjacielem 
moim” skomponowanej przez Katarzynę 
Gaertner z pięknymi tekstami min. Kazimierza 
Grześkowiaka i Joanny Kulmowej opartymi na  
liturgii i Biblii. Pasterka 1975 roku w bnińskim 
kościele w oprawie muzycznej wokalno-instru-
mentalnego zespołu Sikory stała się głośnym 
(nie tylko w gminie) wydarzeniem artystycznym.

Niezapomniane utwory: „Rzeki się podno-
szą Panie” czy kolęda  „Płonie gwiazda nad 
Betlejem” wykonane na piątkowym spotkaniu 
w dniu 13 stycznia br. w Białej Damie przez 
legendarne Sikory, tak jak przed laty wzruszały 
i budziły wspomnienia wśród bardziej dojrzałej 
publiczności.

A publiczność dopisała, w tym roku było 

nas prawie 80 osób, wybierane w poprzednich 
latach kawiarnie, choć miłe i kameralne, nie 
mogły sprostać tak dużej liczbie gości. 

Przez ponad 4 godziny goście Kórnickiego 
Stowarzyszenia Ogończyk przy smakołykach 
serwowanych przez miłą obsługę lokalu oglą-
dali, słuchali, śpiewali i bawili się. Wyśpiewali 
z przygotowanych śpiewników wszystkie kolę-
dy, a niektórzy spośród zebranych przypomnieli 
jeszcze te mniej dziś znane, a zapamiętane 
z dzieciństwa we własnym wykonaniu. 

Radosnej atmosferze towarzyszyło prze-
słanie Bożych Narodzin:

„Pokój ludziom dobrej woli
Uśmiech Boga Przedwiecznego
Pokój ludziom dobrej woli
Pokój dla bliżniego twego”     

 Lena Kuczyńska-Nowak

V KOlęDOwANIe OgOŃCZyKA Z sIKOrAmI

NOwOrOCZNe sPOtKANIe „KlAuDyNKI”
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Wieloletnią tradycją naszej gminy 
stały się spotkania chórów i zespołów mu-
zycznych w okresie Bożego Narodzenia. 
W tym roku nasze muzykowanie odbyło 
się 14.01.2017r., już po raz szesnasty. 
Miejscem spotkania była jak zwykle Kole-
giata kórnicka.

Czas Bożego Narodzenia jest wyjąt-
kowy. Nie tylko w dzieciństwie oczeku-
jemy, aby trwał jak najdłużej. Być może 
w tym okresie naszego życia jest on dla 
nas szczególny ze względu na tradycję, 
prezenty, choinkę i całą atmosferę, jaka 
towarzyszy świętom. Dla ludzi dorosłych 
jest to czas pogłębiania wiary, nadziei, 
miłości; czas przebaczenia i jedności.

W tym roku wspólne kolędowanie 
rozpoczęli uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Teofili Szołdrskiej-Potulic-

kiej w Kórniku- Bninie. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy utwory: „Jest taki dzień”, 
„Gdy śliczna Panna” i „Dzisiaj w Betlejem”. 
Uczniów przygotowała pani Lidia Jar-
muszkiewicz. Kolejną szkołą, która wzięła 
udział w Przeglądzie była Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie. 
Dzieci przygotowała siostra Judyta. W ich 
wykonaniu usłyszeliśmy pastorałki: „Gore 
gwiazda Jezusowi”, „Dla nas On przyszedł 
tu” i „Skrzypi wóz”. Następnie zaprezen-
tował się chór ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Szczodrzykowie. W jego 
wykonaniu usłyszeliśmy następujące utwo-
ry: „W grudniowe noce „, „Lulajże Jezuniu” 
i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Uczniów 
przygotowała pani Lidia Jarmuszkiewicz. 
Jako ostatni zaprezentował się chór 
Viva la Musica ze Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 
pod kierunkiem pani Lidii Jakubowskiej. 
W wykonaniu uczniów usłyszymy utwory: 
„My też pastuszkowie”, „Jezus malusieńki” 
i „Przybieżeli do Betlejem”.

Całość prowadziły panie Lidia Jaku-
bowska i Izabela Buszkiewicz. Na za-
kończenie Przeglądu pani dyrektor Ewa 
Szybiak-Lewandowska i przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Emilia Urbaniak wrę-
czyły nagrody dla szkół i nauczycieli oraz 
słodkie upominki dla uczniów biorących 
udział w koncercie. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości, a zwłaszcza ks. Grzegorzowi 
Zbączyniakowi za udostępnienie świątyni.

 
Lidia Jakubowska

zdjęcia: Łukasz Błaszyk

XVI gmINNy PrZegląD KOlęD I PAstOrAłeK

NIePOwtArZAlNy wIeCZór w sZCZODrZyKOwIe

Styczniowe popołudnie, zapach świerko-
wych igieł, blask świec i bliskość jarzącej się 
światłem choinki, to doskonała sceneria dla 
Koncertu Noworocznego, który stał się okazją 
do zadumy i refleksji nad sensem Bożego 
Narodzenia. Idea koncertu nawiązuje do staro-
polskiego zwyczaju kolędowania, a myślą prze-
wodnią stało się przesłanie zawarte w polskich 
kolędach i pastorałkach:

„Na przełęczy wieków –stajenka
Tu próg niewysoki, przychylny każdemu
Tylko sklepienie niskie
Trzeba się pochylić, choćby na cal
Zapatrzenia w Boże Miłosierdzie”.
Niepowtarzalna atmosfera ciepła, zrozu-

mienia, wzajemnej  życzliwości pokazała, że 
szczodrzykowska podstawówka to miejsce 

sprzyjające nie tylko nauce,  ale promowaniu 
takich wartości, jakimi każdy człowiek powinien 
kierować się w życiu. Utwory muzyczne, wier-
sze, fragmenty prozy wywoływały wzruszenie 
i uświadamiały, że życie ludzkie nie ogranicza 
się tylko do zwykłej codzienności, pogoni za 
tym, co materialne i przemijające, ale uwrażliwiły 
nas na potrzeby innych, na cierpienie, odrzuce-
nie, samotność, ubóstwo. Trzeba pochylić się 
nad drugim człowiekiem i trzeba także , aby ktoś 
inny pochylił się niekiedy nad nami. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że 
w przedsięwzięcie zaangażowana była cała 
społeczność naszej szkoły. Wystąpili  uczniowie 
i ich rodzice, absolwenci, dyrekcja, pracownicy 
obsługi, nauczyciele. Na widowni z ogromną 
przyjemnością gościliśmy pana burmistrza 

Jerzego Lechnerowskiego i  wiceburmistrza 
p. Antoniego Kalisza, wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej p. Romana Genstwę, radną 
Rady Miejskiej p. Iwonę Kosmalską, przedsta-
wicielkę Wydziału Oświaty p.  Anetę Weber, re-
daktora naczelnego „Kórniczanina” p. Łukasza 
Grzegorowskiego, przewodniczącego Rady 
Rodziców p. Cyryla Stanisławskiego oraz licznie 
przybyłych rodziców i uczniów.

Trudno wymienić  wszystkich artystów 
i trudno kogokolwiek wyróżnić… Mogliśmy 
posłuchać gry na różnych instrumentach. Roz-
brzmiewał głos trąbki, akordeonu, flażoletów, in-
strumentów klawiszowych, gitary.  Usłyszeliśmy 
wiele pięknych kolęd, pastorałek i piosenek. 
Największy aplauz wywołał występ kwartetu 
pań z obsługi, które brawurowo wykonały 
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kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Wygłoszone 
wiersze i fragmenty prozy wzruszały i skłaniały 
do refleksji nad sensem istnienia ludzkości 
i każdego z nas. Kiedy usłyszeliśmy słowa:

„O Jezu (…)żeby w pokoju tej nocy pobladły 
troski nasze…”

każdy miał wrażenie, że to właśnie jego 
prośba, skarga, wołanie do Najwyższego zo-
stało dziś wyrażone .

Na koniec w doskonały nastrój wprawiła 
nas ulubiona pastorałka patrona naszej szkoły: 
„Oj,Maluśki” mistrzowsko wykonana przez 
panią Lidkę Jarmuszkiewicz i pana Łukasza 
Grzegorowskiego przy akompaniamencie 
pani Ani Nowickiej. Pan  Łukasz, wzorem Jana 
Pawła II dośpiewał kilka nowych zwrotek, które, 
jak wyznał nam w tajemnicy, „odnalazł” w nie-
dostępnych zakamarkach Biblioteki Kórnickiej. 
Ostatnia z nich:

„Bo tu u nas, o Panie, o Panie
Atmosfera sielska.
A dba o nią wraz z kadrą, wraz z kadrą 
Dyrektor Siekierska.” znakomicie oddaje 

charakter naszej podstawówki. 
Przedsięwzięcie takie jak Koncert Nowo-

roczny, który stanowi część projektu „Aktywnie 
działamy, czas dla siebie mamy” to doskonała 
okazja do integracji, wspólnej zabawy, refleksji 
i zadumy. To możliwość pokazania innym i so-
bie nawzajem, że w myśl słów świętej Matki 
Teresy z Kalkuty, zawsze ilekroć dajemy innym 
cząstkę siebie, jest Boże Narodzenie.

Beata Pawłowska

ZDZIsłAw jAKubOwsKI Królem POwstAŃCZym KbbK 2017

Dnia 8 stycznia 2017 roku dzieci wsi Dziećmierowo bawiły się na baliku karnawałowym 
w świetlicy wiejskiej. Balik trwał przeszło dwie i pół godziny i prowadzony był przez pro-
fesjonalistów. Dzieci były bardzo zadowolone. Rodzice w tym czasie prowadzili rozmowy 
pomiędzy sobą w innym pomieszczeniu przy kawie i herbacie. 

dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować bal.
Sołtys

bAl w DZIećmIerOwIe

Dnia 6 stycznia 1919r. kompania kórnicka 
już jako IV kompania batalionu śremskiego 
wyruszyła na front zachodni pod Zbąszyń. 
W Łomnicy zakwaterowano powstańców 
w miejscowej szkole, a sztab kompanii mieścił 
się w oficynie dworskiej, zachowanej do dzisiaj. 
Przed wyruszeniem w bój,  przed 10 stycznia 
wykonano zdjęcie, na którym znalazło się 103 
powstańców, chociaż w literaturze mówi się 
o liczniejszym oddziale. Nie wszyscy powrócili 
do Kórnika. Nazwiska poległych w boju wyryto 
na tablicach w Kórniku, Bninie i Łomnicy. Prezes 
bractwa Marek Baranowski wspomniał o tych 
wydarzeniach i powitał przybyłych na strzelni-
cę: Przemysława Pacholskiego – burmistrza 
Kórnika, Piotra Zalewskiego- radcę starostwa, 
Zdzisława Kaczmarka – członka zarządu 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP., Jana Urbana – króla okręgu poznańskiego 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP., Szymona Nowackiego – króla kurkowego 
KBBK,  Zdzisława Jakubowskiego – króla żniw-
nego KBBK oraz delegacje braci kurkowych 
z Jutrosina, Książa, Mosiny, Poznańskiego 
Bractwa Kurkowego,  Bractwa Poznańskiego 
1253, Bractwa Kurkowego Grodu Przemy-
sława, Swarzędza, Tarnowa Podgórnego  
i Wrześni. Mimo mrozu i ostrej zimy na strzelnicy 
KBBK zjawili się goście z dalekiego Grójca.

Na początku wręczono puchary i medale 
najlepszym strzelcom turniejów letnich KBBK. 
Pierwsze miejsce zajął Norbert Biniek, następ-
ne miejsca zajęli:  Zdzisław Jakubowski, Woj-
ciech Antczak, Maciej Łabno, Robert Kolwicz 
oraz Marek Nowicki.  

Strzelanie statutowe do tarczy ufundowanej 
przez ubiegłorocznego króla niepodległościo-
wego wygrał Zdzisław Jakubowski. II miejsce 
zajął Krzysztof Krzeszowski a III miejsce zdobył 
Wojciech Antczak.

W otwartych turniejach walczono o nastę-
pujące tarcze:

1. Turniej o Tarczę Złotniczą, ufundowaną 
przez Roberta Kolwicza, mistrza złotnika z Po-
znania. Tarczę zdobył Krzysztof Cieślik z Tar-
nowa Podgórnego. II miejsce Marek Balcerek 
z Jutrosina, a III miejsce Zdzisław Kaczmarek 
ze Swarzędza. 

2. Turniej o tarczę firmową Materiały Bu-
dowlane „WESOŁEK”. Tarczę zdobył Krzysztof 
Cieślik z Tarnowa Podgórnego. Marek Balcerek 
był drugi a Zdzisław Kaczmarek był trzeci.

3. Turniej o Tarczę „50–lecia małżeństwa 
Barbary i Stanisława Szczęsnych” z Robakowa 
ufundowaną przez braci kurkowych. Uroczy-
stość złotych godów obchodzono 26 grudnia, 
w kościele w Robakowie. Na tarczy Marek 

Fludra namalował sylwetę kościoła w Ro-
bakowie. Stanisław Szczęsny był oddanym 
budowniczym i hojnym fundatorem tej budowli. 
Tarczę zdobył Marek Balcerek, który podarował 
ją  Stanisławowi Szczęsnemu. Drugie miejsce 
zajął Zdzisław Kaczmarek, a trzeci był Krzysztof 
Smoleński z KBS Książ.

W  strzelaniu do kura uczestniczyło około 
120 strzelców. Kura zestrzelił Zbigniew To-
maszewski. Współ wygranymi byli: Elżbieta 
Bednarek i Wiesław Łyczkowski z Poznania.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne nagro-
dy. Król kurkowy Szymon Nowacki z rycerzami 
zaprosili uczestników na Bal Kurkowy do Motelu 
„Podróżnik” planowany dnia 28 stycznia 2017 
r.  Prezes Poznańskiego Bractwa Kurkowego, 
Wiesław Łyczkowski zaprosił obecnych na 
Bal Poznańskiego Bractwa Kurkowego do 
Restauracji „Markietanka” w Domu Żołnierza 
planowany dnia 25 lutego 2017 r.

     
 Kazimierz Krawiarz  
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QQ!ryku w Kórniku kolejny raz udowodniło, 
że jest miejcem wolnym od jakichkolwiek form 
wykluczenia oraz przestrzenią otwarta na 
lokalne inicjatywy.

W poniedziałek 9 stycznia QQ!ryku gościło 
grupę przedszkolaków z Bajkowego Dworu w 
Kórniku, którzy przybyli z Jasełkami. Wśród 
publiczności byli m.in. panie z Koła Emerytów 
i Rencistów PKPS oraz uczestnicy i pracow-
nicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kórniku.

Po popisowym przedstawieniu mali artyści 
udali się na zasłużoną zabawę na QQ!rykowy 
plac zabaw.

W drugiej części spotkania Pani Anita Wa-
chowiak – kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy – zaprezentowała dorobek art-
styczny ŚDS, wprawiając wszystkich w podziw 
dla talentu uczestników.

Już 28 stycznia odbędzie się kolejne spo-
tkanie przy wspólnym stole z podróżnikiem 
Robbem Maciągiem i warsztaty herbaciane, 
podczas, których będziemy smakować 9 herbat 
z 7 zakątków świata...Od Maroka po Tybet, od 
Etiopii, przez Turcję, po Japonię.

Robb Maciąg:
Dwukrotny laureat nagrody TRAVELER 

miesięcznika National Geographic (w 2007 
za „Podróż Życia” i w 2013 za „Podróżniczą 
Książkę Roku”) oraz nagrody Podróżnika Roku 
miesięcznika Podróże (2005, kategoria „Świat”).

Więcej informacji tel. 881 474 912 oraz na 
FB facebook.com/qqrykuwkorniku/

QQ!ryku w Kórniku
ul. Reja 2
62-035 Kórnik
ZAPRASZAMY do wspólnego stołu!

QQryku

QQ!ryKu w KórNIKu – mIejsCe sPOtKAŃ PrZy wsPólNym stOle!
BEZPŁATNE PorAdY 

FiZJoTErAPEuTY 
w QQ!rYku w kórNiku!

Zapraszamy wszystkich seniorów na 
bezpłatne spotkanie z fizjoterapeutą, które 
odbędą się 03.03.2017 o godz. 11.00 oraz 
12.30 w QQ!ryku.

Jaka aktywność fizyczna
 jest wskazana dla seniora?

w jaki sposób wykonać ćwiczenia, 
aby sobie nie zaszkodzić?

co wspomaga pracę organizmu 
i przedłuża młodość?

Najczęstsze urazy osób starszych jak 
ich unikać i jak przeciwdziałać?

Na te i wiele innych pytań odpowie mgr. 
fizjoterapii Katarzyna Czepnik - Specjalista- 
trener ds. zdrowia w dziedzinie fizjoterapii 
z 17 - letnim stażem pracy z pacjentem.

Pierwsza cześć spotkania będzie miała 
charakter wykładowy.

Druga część praktyczna, na której 
każdy uczestnik będzie miał możliwość 
przećwiczenia kilku prostych ćwiczeń 
profilaktycznych wspomagających pracę 
organizmu.

ZAPISY: tel. 881 474 912
03.03.2017
I grupa – godz. 11.00-12.00
II grupa – godz. 12.30-13.30

QQ!ryku w Kórniku
ul. Reja 2
62-035 Kórnik
facebook.com/qqrykuwkorniku
tel. 881 474 912
ZAPRASZAMY!!!

Technologie  informacyjne są obecne 
we wszystkich płaszczyznach współcze-
snego świata. Codziennością jest to, że 
dzieci posiadają i użytkują komputery 
lub urządzenia przenośne. Najpierw 
mają z nimi kontakt w domu, a następnie 
w szkole, gdzie zdobywają pierwsze waż-
ne umiejętności komputerowe wykracza-
jące poza korzystanie z gier czy Internetu. 

Do tej pory dużą uwagę w nauczaniu 
informatyki przykładano do biegłości 
w korzystaniu z aplikacji komputerowych 
oraz zasobów sieci. Obecnie oczekiwania 
w stosunku do uczniów rosną i poszerzają 
się o tzw. myślenie komputacyjne. Chce-
my, żeby potrafili formułować problemy 
i ich rozwiązania tak, by możliwa była ich 
efektywna realizacja z wykorzystaniem 
komputera. 

Mając na uwadze powyższe aspekty 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, 
jako jednej ze 170 szkół w Wielkopolsce, 
we wrześniu 2016 roku została wdrożona 
innowacja pedagogiczna w zakresie 
programowania pod nazwą „Dwójka progra-
muje”, która obejmie uczniów całego etapu 
edukacyjnego, począwszy od klasy czwartej.

W tym roku szkolnym innowacja jest 

realizowana w klasie czwartej, w ramach 
godzin zajęć komputerowych oraz zajęć 
pozalekcyjnych przy użyciu platformy Mo-
odle, e-podręcznika, dostępnego oprogra-
mowania – Logomocja i Scratch. Podczas 

zajęć lekcyjnych wszyscy uczniowie 
poznają środowisko Scratch. Pogłębione 
kształcenie informatycznych kompetencji  
realizowane jest w czasie zajęć dodatko-
wych dla zainteresowanej grupy 12-15 
uczniów z klas III - IV, którzy przygotowują 
się do udziału w konkursach i projektach 
programistycznych. Swoimi projektami 
uczestnicy zajęć dzielą się z internetową 
społecznością użytkowników Scratcha. 
Grupa wzięła też udział w akcji „Godzina 
kodowania” organizowanej w ramach 
Tygodnia Edukacji Informatycznej. 

Program „Dwójka programuje” ma 
również  na celu doskonalenie myślenia 
algorytmicznego, logicznego i strategicz-
nego, rozwijanie wyobraźni, zdolności 
planowania i wnioskowania, umiejętności 
pracy zespołowej i projektowej.

Z naszych obserwacji wynika, że za-
jęcia lekcyjne jak i dodatkowe spotkania 
dostarczają uczniom wiele satysfakcji 
z samodzielnych odkryć, ukazują im 
nowe  horyzonty i ścieżki myślenia oraz 

uświadamiają, że komputer nie jest  sterowa-
ny myszką czy klawiaturą, lecz ich umysłem.

Renata Tarnawska

„DwójKA” PrOgrAmuje...
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krYsTYNA ElTMANN (1938-2016)

w dniu 29.12.2016 roku, 
zmarła krystyna Eltmann, 

położna, która przyjęła na świat 
wielu kórniczan. 

Krystyna Eltmann 
urodziła się 18.09.1938r. 
w Jaroszynie. Edukację 
w kierunku zdobycia 
zawodu położnej roz-
poczęła w 1957 roku 
w Państwowej Szkole 
Położnych przy ulicy 

Ratajczaka w Poznaniu. Dyplom potwierdza-
jący zdobycie zawodu otrzymała 31.07.1959 
roku. 

Po szkole podjęła pracę w szpitalu przy 
ul. Engla, na oddziale septycznym. Po roku 
rozpoczęła pracę na oddziale porodowym 
tamtejszego szpitala. W dniu 08.01.1962 roku 
Krystyna Eltmann otrzymała propozycję pracy 
jako położna na terenie Kórnika. Pracę w izbie 
porodowej przejęła po Rozalii Piaseckiej. Na 
porodówce pracowała razem z p. Marią Boruc-
ką i p. Krystyną Michalak, z którą wykonywała 
swoje obowiązki również później, w szpitalu 
w Śremie, aż do 1988 roku. Oprócz pracy 
w izbie porodowej pani Krystyna prowadziła 
w Ośrodku Zdrowia w Kórniku poradnię „C” 
dla kobiet w ciąży 

Pani Krystyna Eltmann, mówiła: „robiłam to, 
co kochała, to było moje życie...”. W zawodzie 
położnej przepracowała 27 lat.

Cieszę się, że mogłam osobiście poznać 
położną, która przyjęła mnie na świat. Dziękuję 
za jej uśmiech, życzliwość i otwartość…

Położna Iwona Marczak

60 lat temu przyszła na świat  pierwsza 
kórniczanka urodzona w kórnickiej 

porodówce

Jak wspomina Pani Jadwiga: ”… autobu-
sem z rynku w Bninie o godzinie 7.30 udaliśmy 
się do izby porodowej. Na miejscu miałam moż-
liwość wybrania sobie łóżka, na którym będę 
leżeć przed i po porodzie... Kiedy skurcze były 
już bardzo silne ok. 16 położono mnie na sali 
porodowej i po pół godzinie urodziła się nasza 
córeczka Henia”.

Z okazji urodzin, pani Henryce,  naszej 
„pierwszej” urodzonej w kórnickiej porodówce 
kórniczance, życzymy samych pogodnych dni 
a jej mamie dużo zdrowia!

Iwona Marczak 

Położna 
Rozalia
Piasecka 
z panią 
Jadwigą 
i jej córką 
Henią, 
11.01.1957 r.

legION  
DZIęKuje

Dziękujemy serdecznie wszystkim instytu-
cjom, firmom, organizacjom samorządowym, 
fundacjom i prywatnym osobom za wsparcie 
naszych działań w 2016 roku.  Jesteśmy sto-
warzyszeniem nie prowadzącym działalności 
gospodarczej i na każde nasze zadanie mu-
simy każdorazowo zdobywać środki.

 Dziękujemy za zaufanie,  zrozumienie 
naszych potrzeb i wsparcie:

Gminie Kórnik, Fundacji Zakłady Kórnic-
kie, TFP Sp. z O.O., Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży.

Dziękujemy za współpracę:
Bibliotece Kórnickiej PAN, Arboretum 

Instytutu Dendrologii PAN, Ośrodkowi Sportu 

i Rekreacji OAZA, Domowi Dziecka w Kórniku, 
Świetlicy w Dziećmierowie, „Kórniczaninowi”, 
TVP3 Poznań, MUKS „Wieża Kórnicka”, 
Izbie Pamiątek w Kórniku, Wielkopolskiemu 
Towarzystwu Przyjaciół Książki, Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie.

Dziękujemy osobom prywatnym za „otwar-
te serca”: 

Nieodżałowanemu śp. Romanowi Kordziń-
skiemu oraz  Małgorzacie Kordzińskiej; Panu 
Jackowi Halamie za wspaniałe dary: kolekcję 
kopii starej białej broni oraz kupony tkanin; 
Rodzicom naszych Podopiecznych, a przede 
wszystkim naszym Widzom za wspieranie 
nas obecnością na spektaklach i koncertach.

W 2017 roku obchodzimy 10-lecie działal-
ności i mamy nadzieję liczyć nadal na Państwa 
życzliwość,  współpracę i uczestnictwo w na-
szych zamierzeniach.

  
Z wyrazami wdzięczności 

Zespół Legionu

jerZy trelA I „PAN tADeusZ”
Pałac w Kórniku znów gościł wybitnego aktora i wspaniałą peozję w ramach „Kra-

kowskich Salonów Poezji Anny Dymnej”. W dniu 14 stycznia fragmenty „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza przeczytał Jerzy Trela. Fragmenty epopei przepleciono muzyką 
zagraną na cymbałach węgierskich przez Sarę Czureję-Łakatosz.

ŁG
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Jak nadmieniłam we wcześniejszych moich 
wspomnieniach - w działalności KTK ważną 
rolę odgrywała muzyka – w tym kolędowanie.

A że czas ku temu odpowiedni, ukażę czy-
telnikom jak to dawniej bywało z kolędowaniem 
po kórnicku.

Wśród członków KTK takich jak Jan 
Majewski, Jerzy Noskowiak, Jerzy Fogel tzw. 
nasi muzyczni, powstał pomysł pielęgnowania 
staropolskiej tradycji naszych dziadów takiej jak 
kolędowanie po domach. 

Tak też się stało i każdego roku w poświą-
tecznej atmosferze w stroju nawiązującym 
do kolędników, ze wszystkimi akcesoriami 
(dzwonkami pasterskimi, rozświetloną gwiaz-
dą betlejemską, etc.) z instrumentem w ręku 
i kolędą na ustach, zaczęliśmy swoje śpiewy 
ku chwale nowonarodzonego.

Trzeba przyznać, iż reakcje odwiedzanych 
przez nas rodzin były różne. W jednych domach 
przyjmowano nas z otwartymi ramionami – 
typowo po staropolsku – z jadłem i napitkiem 
zarazem. W innych przypadkach jednak 
przyjmowano nas dosyć chłodno lub z wielkim 
zdziwieniem, co tylko utwierdziło nas w po-
trzebie pielęgnowania tego starego obyczaju 
i propagowania go wszem i wobec.

Inny charakter przyjmowały spotkania od-
bywające się w klubie KTK przy kinie „Zorza”. 
Każda taka impreza była dwuczęściowa.

W pierwszej części występowali zaproszeni 
goście ze swoim programem, niekoniecznie ko-
lędowym. W drugiej części śpiewaliśmy kolędy 
i składaliśmy sobie życzenia.

Zdjęcie z dnia 12 grudnia 1984 roku, 
ukazuje potomków starego rodu kórnickiego 
– Pohlów, którzy zjechali do nas, by podzielić 
się swoimi wspomnieniami o zasłużonych dla 
społeczności lokalnej przodkach oraz własnych 
świątecznych tradycjach rodzinnych. Spotkanie 
prowadził Jerzy Noskowiak. (fot nr 1)

Większą widownię miały koncerty kolędowe 
na Zamku Kórnickim. Ilustruje to zdjęcie z 16 
grudnia 1987 roku z kolędnikami kórnickimi, 
ubarwiającymi spotkanie mieszkańców nasze-
go dwumiasta. (fot. nr 2)

Największy zasięg miały wieczory kolęd 
i pastorałek w Kolegiacie Kórnickiej. Podziwia-
liśmy śpiew największych chórów z Poznania.  
Siódmego lutego 1981 roku „Poznańskie słowi-
ki” pod batutą profesora Stefana Stuligrosza wy-
konały brawurowo cały program, a końcowym 
akcentem był wspólny śpiew znanej wszystkim 
kolędy pt: „Bóg się rodzi”. (fot. nr 3)

Przedstawiłam tu tylko w zarysie kilka 
obrazków z życia kolędowego naszego towa-
rzystwa, które ukazują moje bogate albumy 
fotograficzne, przechowujące aktywne i pro 
kulturalne oddziaływania mojego koleżeństwa 
na naszą małą ojczyznę.

Za moim mężem Jurkiem, kończącym 
często kolędowanie w KTK, pozwolę sobie 
przywołać fragment pastorałki: „Za kolędę 
dziękujemy, zdrowia szczęścia winszujemy na 
ten Nowy Rok!”

Irena Fogel

Z kart historii kórnickiego Towarzystw kulturalnego.

NAsZe KOlęDOwANIe
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niczanina” mija 80. rocznica śmierci 
Marii Zamoyskiej, siostry hrabiego 
władysława Zamoyskiego, ostatniej hra-
bianki mieszkającej w kórnickim Zamku. 
Z tej okazji przypominamy jej życiorys 
publikowany na stronach Biblioteki 
kórnickiej PAN. 

Maria Zamoyska (1860-1937), córka 
Jadwigi z Działyńskich i gen. Władysława 
Zamoyskich, ur. 4 maja w Paryżu. Uczęsz-
czała do paryskiej szkoły dla panien, 
edukację uzupełniała w domu. Niezwykle 
utalentowana malarsko i muzycznie kształ-
ciła się też od najmłodszych lat w tych 
kierunkach. Uczyła się też prac ręcznych, 
kroju i kucharstwa.

Z atmosfery domu rodzinnego wyniosła 
głęboką religijność i żarliwy patriotyzm. Po 
przyjeździe do Kórnika w sierpniu 1881 r. ra-
zem z matką i bratem zajęła się tworzeniem 
Szkoły Domowej Pracy Kobiet. W 1882 r. 
przystąpiła do założonego przez matkę 
w Paryżu Stowarzyszenia Matki Boskiej Do-
brej Rady, zrzeszającego współpracownice 
Zakładu Kórnickiego. 24 czerwca tego roku 
Maria z matką i przygotowanymi we Francji 
nauczycielkami przyjechała do Kórnika. 
W tym dniu rozpoczyna działalność Zakład 
Kórnicki - Szkoła Domowej Pracy Kobiet. 
Maria stała się wkrótce prawą ręką matki 
i jedną z najbardziej oddanych Zakładowi 
nauczycielek. Uczyła solfeżu i śpiewu, kie-
rowała internatem oraz sprawowała opiekę 
duchową nad dziewczętami. Po wygnaniu 
z Kórnika w grudniu 1885 r., na skutek 
tzw. rugów pruskich, mieszkała najpierw 
w Lubowli na Spiszu, potem w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Po nabyciu przez brata dóbr 
zakopiańskich w maju 1889 r., mieszkała 
wraz z rodziną w wynajętej willi „Adasiówka” 
na Bystrem. W czerwcu 1891 r. Zamoyscy 
wraz ze szkołą przenieśli się do wyremonto-
wanych budynków w Kuźnicach. Niezwykle 
udanym pomysłem Marii było urządzenie 
w sezonie letnim w Dolinie Kościeliskiej 
oraz w Kuźnicach restauracji dla turystów, 
zaopatrywanych produktami przygotowany-
mi przez uczennice Szkoły. W 1900 r. Maria 
została członkiem honorowym krakowskie-
go Towarzystwa Przytulisko Uczestników 
Powstania 1863/64. Trzykrotnie brała udział 
w audiencjach papieskich.

W 1908 r. Maria Zamoyska założyła 
w Paryżu, w domu Zamoyskich Biuro Opieki 
nad Polskimi Robotnikami we Francji i po-
starała się o subwencje na jego prowadze-
nie z Wydziału Krajowego w Galicji. Biuro 
udzielało pomocy w zdobywaniu pracy, 
ułatwiało kontakty emigrantów z rodzinami, 
zapewniało także opiekę duszpasterską.

Po wybuchu I wojny światowej biuro 
przybrało nazwę Protection Polonaise 
- Opieka Polska i wkrótce stało się rze-
czywistym konsulatem polskim w Paryżu. 
Maria Zamoyska, którą wybuch wojny 
zastał w Paryżu, zajęła się z wielką ener-
gią wyciąganiem jeńców wojennych na-
rodowości polskiej z francuskich obozów 

koncentracyjnych, zapewnianiem im pracy 
oraz ratowaniem uchodźców przed interno-
waniem. Ogromna praca, dokonana przez 
Marię Zamoyską i jej Biuro w czasie wojny, 
została doceniona i nagrodzona.

6 października 1919 r. Zamoyska 
otrzymała dyplom uznania, a nieco później 
została odznaczona Krzyżem Komandor-
skim Polonia Restituta. Jeszcze przed 
wojną - w lipcu 1912 r., podczas jednego 
z pobytów w Paryżu - Maria Zamoyska 
z matką i bratem podpisała dokument 
o zamiarze utworzenia fundacji i oddaniu na 
jej rzecz całego majątku. Po zakończeniu 
wojny - w listopadzie 1919 r. - Zamoyskie 
przyjechały do Zakopanego, gdzie zajęły 
się sprawami Szkoły. Dopiero w czerwcu 
roku następnego pojechały do Kórnika. 
Maria zajęła się odtwarzaniem Szkoły 
w Kórniku oraz tworzeniem razem z matką 
i bratem fundacji. Na jej rzecz zrzekła się 
swego udziału w majątku, poprzestając na 
skromnym dożywociu.

W Kórniku udzielała lekcji śpiewu 
wszystkim chętnym, by z czasem utworzyć 
chór kościelny, który podobnie jak w Zako-
panem, uświetniał nabożeństwa. W 1920 
r. zaangażowała się w akcję plebiscytową 
na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim. 
W lutym 1924 r. - podczas audiencji u Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Stanisława 
Wojciechowskiego - razem z bratem Włady-
sławem podpisała akt donacyjny, w którym 
prosili Sejm, Senat i rząd RP o opiekę nad 
powstająca fundacją.

W l. 1922-31 prowadziła w Kórniku na 
Prowencie Zakład dla Chłopców - szkołę 
z internatem, w której niezamożni chłopcy, 
często sieroty, zdobywali wykształcenie 
w rozmaitych rzemiosłach (krawiectwo, 
koszykarstwo, drukarstwo). W l. 1928-29 
czyniła starania o założenie podobnego 
zakładu przy kościele w Głównej (ówczesne 
przedmieście Poznania). Do końca życia 
ze swoich skromnych środków łożyła na 
utrzymanie szkoły i internatu dla dzieci 
robotników polskich we Francji, opiekowała 

się Domem dla studentek Polek w Paryżu 
u ss. Nazaretanek, dawała zapomogi 
uczącej się młodzieży, biednym i chorym. 
W Kórniku otworzyła pracownię kilimów, 
w której uczyła dziewczęta tkania i farbo-
wania wełny. Sama projektowała wzory. 
W 1928 r. wynajęła w Pałacu Działyńskich 
lokal, w którym urządziła sklep dla sprze-
daży kilimów. W Sosnowcu współorgani-
zowała Kursy Gospodarstwa Domowego. 
Niezbędne dla działalności wychowawczej 
fundusze zdobywała, organizując rozmaite 
imprezy dochodowe, m.in. wydając kartkę 
pocztową z widokiem Zakładów Kórnickich. 
Wygłaszała odczyty dotyczące kształcenia 
w szkołach gospodarczych, metod wymowy 
i śpiewu itd.

Po śmierci Władysława Zamoyskiego 
w1924 r. podejmowała w kórnickim zamku 
liczne grupy turystów, których zapoznawała 
z historią rodu Działyńskich i Zamoyskich. 
Czynna nieomal do ostatnich dni życia, nie 
odmawiała udziału w zebraniach kół Kuź-
niczanek, których była honorową przewod-
niczącą. Mieszkała na przemian w Kórniku 
i Zakopanem - Kuźnicach, gdzie zmarła 
w nocy z 22 na 23 lutego 1937 r. 25 lutego 
zwłoki Hrabianki Marii odjechały pociągiem 
do Kórnika. 27 lutego odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe. W ceremonii uczestniczył 
m.in. ks. kardynał prymas August Hlond, 
przedstawiciele władz, delegacje z wieńca-
mi, współpracownice i wychowanki Szkoły 
w Kuźnicach i Kórniku, Zarząd i pracownicy 
Fundacji, mieszkańcy Kórnika. Maria Za-
moyska spoczęła w krypcie Zamoyskich, 
obok matki i brata.

Spuścizna Marii Zamoyskiej obejmuje: 
dzieła malarskie (obrazy olejne, pastele, 
rysunki, akwarele), m.in.: portrety, widoki 
parku kórnickiego; kompozycje muzyczne; 
druki o charakterze religijnym i wycho-
wawczym.

Tekst i fotografie
ze strony 

http://www.bkpan.poznan.pl/
muzeum/wlasciciele/maria.htm

mArIA ZAmOysKA -wsPOmNIeNIe
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wAżNE TElEFoNY:
Pogotowie ra tun ko we 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 reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
straż Miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, 
całodobowy Monitoring
tel. kom. 604 607 104

Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia  w kórniku-Bninie
ul. Armii krajowej 1, tel. 61 8170 050.
centrum Medyczne korMEd w robakowie
ul. szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00

w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy
lub dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05

lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 

wodociągi kórnickie i usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQuANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 
61 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 

gminna komisja rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Przedsiębiorstwo Autobusowe koM Bus
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 3, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

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

gminny rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

kórnicko-Bnińska 
izba Pamiątek regionalnych 
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287

Parafia rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11

Parafia rzymskokatolicka
pw. M.B. królowej rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05

Parafia pw. św. wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25

Parafia pw. wszystkich świętych 
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162

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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AFIsZ 
czyli będzie się działo! co? gdzie? kiedy? 

– sprawdź co będzie się działo 
w gminie kórnik w najbliższym czasie...

27.01 - kluB doBrEgo FilMu „ZJEdNocZoNE sTANY 
MiŁości” reż. Tomasz Wasilewski. kórnicki ośrodek kultury, 
godz.: 19:00. Wstęp wolny.

11.02 - krAkowski sAloN PoEZJi. Gościem będzie Piotr 
Fronczewski. Zamek w kórniku, godz.: 16:00. Bilety w cenie 7 zł 
do nabycia w sekretariacie Pałacu Działyńskich w Poznaniu oraz 
kasie Zamku w Kórniku.

19.02 - MuZYkA i wiNo w hoTElu dAglEZJA. Alicja Ma-
jewska oraz Włodzimierz Korcz - „Wszystko może się stać”. hotel 
daglezja, godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są w recepcji 
hotelu, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.bilety24.pl

12.03 - MuZYkA i wiNo w hoTElu dAglEZJA. Andrzej Siko-
rowski, Maja Sikorowska, Jacek Królik - „Okno na planty” hotel dagle-
zja, godz.: 18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są w recepcji hotelu, 
Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.bilety24.pl

9.04 - MuZYkA i wiNo w hoTElu dAglEZJA. Alosza Aw-
diejew z zespołem - „Koncert jubileuszowy”. hotel daglezja, godz.: 
18:00. Bilety w cenie 90 zł dostępne są w recepcji hotelu, Centrum 
Informacji Miejskiej w Poznaniu i na www.bilety24.pl

Wiesz o czymś ciekawym? Poinformuj nas o tym: kultura@kornik.pl

Zofia Fludra
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JE W poniedziałek, 30 stycznia w woje-
wództwie wielkopolskim rozpoczynają się 
ferie zimowe, które potrwają do 12 lutego. 
Jakie atrakcje czekają na dzieci i młodzież 
w naszej gminie? Poniżej kilka propozycji...

FEriE w sZkoŁAch
Podczas ferii zimowych w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kórniku będą orga-
nizowane:

obozy sportowe, darmowy wyjazd do 
Dźwirzyna organizowany przez OPS Kór-
nik, półkolonie dla dzieci organizowane 
przez firmę „TwójRobot”, wycieczki do kina 
oraz do „Bramy Poznania ICHOT”, a także  
„warsztaty baśniowe” dla dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku 
organizuje pięciodniowy wyjazd do Kotliny 
Kłodzkiej na obóz językowy EuroWeek 
organizowany przez Europejskie Forum 
Młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 
w pierwszym tygodniu wakacji zimowych 
prowadzić będzie dla uczniów zajęcia spor-
towe (koszykówka, taniec, tenis stołowy), 
artystyczne (warsztaty plastyczne, teatral-
ne, muzyczne), językowe (gry i zabawy w 
języku angielskim). Zaplanowano również 
wyjazd na basen. 

W Szkole Podstawowej w Kamion-
kach przez okres ferii będzie zapewniona 
opieka dla chętnych dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Ponadto w pierwszym 
tygodniu  przerwy wakacyjnej odbędą się 
półkolonie sportowe dla dzieci  z klas II-VI, 
prowadzone przez firmę „All we can Rafał 

Węglarz” oraz półkolonie prowadzone przez 
Akademię Kreatywnego Futbolu.

W Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Robakowie ferie przebiegać 
będą w duchu sportowej rywalizacji. W 
szkole przeprowadzone zostaną dwie im-
prezy sportowe dla szkół podstawowych i 
gimnazjów z gminy Kórnik: 

- VII Memoriał im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Robakowie w halowej piłce 
nożnej

- VII Mistrzostwa Gminy Kórnik w futbolu 
stołowym (piłkarzyki) w kategorii PARY 
OPEN Obie imprezy odbędą się w ponie-
działek 30 stycznia 2017 r., o godz. 9:00.

FERIE W BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna w Kórniku or-

ganizuje ferie pod hasłem „Potyczki ze 
zdrowiem” . Spotkania odbywać się będą 
od 30.01 - 3.02 w godz.: 11:30 - 13:00. 
W drugim tygodniu wakacji w fili Bibloteki 
Publicznej w Bninie od godz. 11.00-13.00 
zaplanowano przeprowadzenie spotkań pt. 
Ferie z Nelą- małą reporterką. W programie: 
spotkania z literaturą, prezentacje multime-
dialne, zabawy plastyczne i umysłowe. W 
obu przypadkach zajęcia skierowane są dla 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

FERIE W KOK
Kórnicki Ośrodek Kultury przygotował  

dla dzieci i młodzieży szkolnej (od lat 7) 
warsztaty rękodzieła artystycznego. Zajęcia 
odbywać się będą od 30.01 do 3.02 oraz od 
6.02 do 10.02 w godz.: 10:00-14:00. Zapisy: 
503 016 249. Koszt: 25 zł/tydz. 

- Warsztaty rzemiosła artystycznego – 
program: 

30 stycznia – ceramika, 31 stycznia 
– tkactwo, 1 lutego – stolarstwo, 2 lutego – 
mydlarstwo, 3 lutego – gotowanie, 6 lutego 
– ceramika, 7 lutego – tkactwo, 8 lutego – 
stolarstwo, 9 lutego – mydlarstwo, 10 lutego 
– gotowanie.

w oAZiE
W Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 

„Oaza” w ferie dostępny będzie na basenie 
dmuchany tor przeszkód WIBIT (poniedzia-
łek- piątek w godz. 09:00 - 17:00, sobota 
14:00 - 19:00, niedziela 13:00 - 18:00). Dodat-
kowo organizowane są dwa turnusy pobyto-
we w Oaza Kids, w których mogą wziąć udział 
dzieci w wieku od 4 lat. Od godziny 7:30 do 
15:30  dla dzieci organizowane będą zajęcia 
plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, gry 
i zabawy, pobyt na basenie.  Koszt turnusu 
wynosi 359 zł. Zapisy pod numerem telefony 
666 167 338.

Do 12 lutego działa również lodowisko 
na kórnickim rynku (poniedziałek – niedziela 
12:00 – 20:00).

Na zasadach komercyjnych różnego 
typu aktywności w czasie ferii organizują 
również podmioty prywatne działające na 
terenie gminy.

Materiał opracowany na podstawie infor-
macji przesłanych przez szkoły i placówki.

Zosia Fludra

PrOPOZyCje NA CZAs FerII

FerIe NA sPOrtOwO !!!
uks sokóŁ roBAkowo 

orAZ giMNAZJuM iM. PowsTAńców wlkP w roBAkowiE 
ZAPrAsZAJĄ NA Vii MEMoriAŁ iM. PowsTAńców wlkP 

w PiŁE hAlowEJ i Vi MisTrZosTwA gMiNY 
w PiŁkArZYkAch w kATEgorii PArY oPEN

Turnieje odbędą się w pierwszy dzień ferii 30 stycznia 
(poniedziałek) 2017 r. w sali gimnazjum w robakowie.

startujemy o godz 9:00
Turniej halowy odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 – gimnazja rocznik 2001 i młodsi 
 –  szkoły podstawowe 2004 i młodsi

 gramy 2 zawodników + bramkarz + maks.2 rezerwowych
system rozgrywek będzie uzależniony 

od ilości zgłoszonych drużyn

Turniej piłkarzyków odbędzie  systemem 
do dwóch przegranych meczów 

(pary w dowolnym doborze np. dziew. + chł., 2 chł., 2 dziew.)
dla wszystkich uczestników przewidziany jest 

drobny poczęstunek a dla najlepszych ekip 
– puchary, dyplomy oraz nagrody.

Zgłoszenia należy kierować 
do sekretariatu szkoły tel.  61-8171-172 

lub P. Andrzej surdyk – prezes uks tel. 604-126-690 
do dnia zawodów.

UKS SOKÓŁ ROBAKOWO

Klub UKS TKD Kórnik 
zaprasza 

wszystkie dzieci 
chcące aktywnie spędzić 

część ferii 
na darmowe zajęcia 

taekwondo. 

Odbędą się one 
6,8 i 10 lutego 2017 r. 
na salce KCRiS Oaza 
w godz. 17:00-18:00

Informacje pod nr tel, 507 827 888 

Zapraszamy!
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RESTAURACJA 
PODRÓŻNIK  
Koszuty
(możliwość noclegu)

    Zabawa 
do białego

      rana!

BĘDZIE DJ, MUZYKA NA ŻYWO 
I MNÓSTWO INNYCH ATRAKCJI...

ZAPYTAJ MNIE O SZCZEGÓŁY!

Kotwicy
Kórnik

18.02.17
godzina

20.00

Leszek 
Garstkiewicz
604379025

125zł
za �obę
250 za parę
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10 stycznia br w godzinach przedpołudnio-
wych odbył się I etap Igrzysk Szkolnych Miniko-
szykówki. Na parkiecie Kórnickiej Oazy spotkały 
się zespoły żeńskie 4 Szkół gminy Kórnik:

SP 1 Kórnik (1 mce)
SP 2 Bnin (2 mce)
SP Kamionki (3 mce)
SP Szczodrzykowo (4 mce)
Zawody rozegrano w systemie każdy z każ-

dym, poniżej wyniki poszczególnych spotkań:
SP Bnin pko SP Kamionki 14:3
SP Bnin pko SP Kórnik 2:56
SP Kamionki pko SP Szodrzykowo 18:7
SP Szczodrzykowo pko SP Kórnik 0:52
SP Bnin pko SP Szodrzykowo 16:10
SP Kamionki pko SP Kórnik 0:55
Koszykarki ze wszystkich szkół walczyły 

bardzo dzielnie, nie poddając się do samego 
końca. Szczególnie emocjonujący był przed-
ostatni mecz między SP Bnin (2 mce) a SP 
Szczodrzykowo (4 mce). Początkowo prze-
wagę miały Bninianki, ale po rozmowie z tre-
nerem zawodniczki ze Szczodrzykowa dostały 
zastrzyk dodatkowej energii i zaangażowania. 
Udało im się nadrobić stratę i wyrównać na 
10:10. Wówczas o czas poprosiła trenerka Bni-
na i realizując jej wytyczne koszykarki z Bnina 
w ostatnich minutach rzuciły kolejne 3 kosze. 
Zespół ze Szczodrzykowa walczył do samego 
końca, ale zabrakło mu skuteczności.

Ostatni mecz to spotkanie gospodyń z SP 
Kórnik (1 mce) z zespołem z SP Kamionki (3 
mce), który debiutował w tych zawodach. Po raz 
3 koszykarki z Kórnika udowodniły, że to one 
dyktują rytm gry. Nie może dziwić ich zdecydo-

wana przewaga (w sumie zdobyły w 3 meczach 
163 punkty, a straciły jedynie 2), gdyż w SP1 
Kórnik od 5 lat działa sekcja koszykarska pod 
patronatem klubu Muks Poznań, a od 3 lat kla-
sa sportowa o profilu koszykarsko pływackim. 
Dziewczynki ciężko pracują pod okiem trenerki 
Małgorzaty Dudki i efekty ich wspólnej pracy są 
w takich spotkaniach bardzo widoczne.

Dziękujemy wszystkim drużynom za 
przybycie i sportowe współzawodnictwo. Dzię-
kujemy też licznie przybyłym kibicom zarówno 
uczniom, jak i rodzicom. Trzymamy kciuki za 
występy Kórnickich koszykarek w kolejnych 
etapach rozgrywek.

Poniżej zsumowane punkty wszystkich 
zawodniczek:

W SP 1 Kórnik punktowały wszystkie 
zawodniczki: A. Szmajdzińska 35, M. Pyrzow-
ska 26, B. Gorzałczana 12, B. Kapitan 12, M. 
Gorzycka 10, E. Guziana 10, D. Jakubczak 

10, A. Szekiełda 10, K. Grząślewicz 8, K. Stań-
czewska 8, A. Tomczak 8, M. Strzykowska 6, 
M. Waleriańczyk 6, W. Bladocha 2

W SP2 Bnin: J. Sobańska 10, Z. Piątkowska 
10, M. Jurga 10, A. Jankowiak 4, Z. Nikonowicz 
1, N. Pawłowska 1

W SP Kamionki: N. Jankowska 6, A. Twar-
dowska 5, N. Frącała 4, K. Ambroszkiewicz 2, 
Z. Rokosa 2, P. Rymelska 2

W SP Szczodrzykowo: W. Wiśniewska 12, 
Z. Jaskalska 3, A. Anatosewicz 2

(proszę o wyrozumiałość w przypadku 
literówek w nazwiskach, niekiedy trudno je było 
odczytać z kopii protokołu)

Zapraszam do fotorelacji:
https:/ /plus.google.com/u/0/pho-

t o s / 11 3 8 2 5 4 1 4 5 3 2 9 1 0 8 9 8 9 7 7 / a l -
bums/6374069021910972945

Natalia Pyrzowska

I etAP IgrZysK sZKOlNyCh mINIKOsZyKówKI

Historia drużyny zaczęła się w 2011 
roku, kiedy kilku młodych chłopaków 
spotkało się przypadkiem na boisku do 
siatkówki przy Gimnazjum w Robakowie. 
Początkowo grali między sobą w siatkówkę 
plażową spędzając w ten sposób wolny 
czas w wakacje. Jesienią musieli 
jednak wrócić do szkół i wtedy 
zaczęło im brakować tych spor-
towych spotkań - wieczory były 
długie, zimne i nudne… Wciąż 
interesowali się siatkówką, oglą-
dali razem mecze reprezentacji, 
jeździli kibicować zawodowcom. 
W końcu postanowili wrócić 
do grania - za niewielką opłatą 
udało im się wynająć salę gim-
nastyczną w pobliskiej szkole. 
Ciągle jednak było im mało, 
chcieli rywalizacji, adrenaliny, 
próby własnych sił w grze prze-
ciwko innym drużynom.

Postanowili utworzyć zespół 
– Dynamix Robakowo. Odtąd 
spotykają się na regularnych 
treningach. To w większości 
uczniowie i studenci w wieku 18-24 lat. 
Sami utworzyli zespół i jak dotąd sami 
ponoszą opłaty związane z jego działalno-
ścią. Ich aktywność sportowa jest jednak 
coraz większa. Biorą udział w turniejach 
siatkarskich zarówno w gminie (w Kórni-

ku i Amatorskiej Lidze w Radzewie), jak 
i poza nią (w Dopiewie, czy Lubońskiej 
Amatorskiej Lidze Siatkówki). Wszędzie, 
gdzie grają mówią, że reprezentują naszą 
gminę – Kórnik.

Ten młody, ambitny zespół potrzebuje 

wsparcia finansowego. Wynajęcie sali do 
treningów, sfinansowanie drużynowych 
strojów sportowych (w tej chwili są to tylko 
koszulki), dojazdy na turnieje organizowane 
w całej Wielkopolsce, czy pierwsza rata 
wpisowego w Lubońskiej Amatorskiej Lidze 

Siatkówki, to koszty, które do tej pory pono-
sili sami, jednak wraz z rozwojem drużyny 
coraz trudniej podołać im samodzielnie. 
Niedawno zostali zaproszeni do gry w 
Mistrzostwach Polski Drużyn Amatorskich 
w siatkówce – niestety, z uwagi na tzw. 

wpisowe, musieli odmówić…
Od tego roku występować 

będą w barwach UKS Sokół 
Robakowo i w związku z tym 
zwracają się z prośbą o pomoc 
finansową do Gminy oraz do 
wszystkich osób, którym bliska 
jest prezentowana przez nich 
idea sportu. W zamian obiecują 
godnie reprezentować nasz re-
gion w turniejach i na imprezach 
sportowych.

Osoby chcące wesprzeć 
naszych siatkarzy proszone 
są o kontakt z prezesem UKS 
Sokół Robakowo - p. Andrzejem 
Surdykiem (tel.: +48 604 126 
690). Można także dokonywać 
dobrowolnych wpłat na rachunek 
bankowy Klubu:

- nr konta: 
27 9076 0008 2001 0014 2566 0001
- tytułem: „darowizna na rzecz UKS 

Sokół Robakowo – sekcja siatkarska”.

e-robakowo

sIAtKArZe Z rObAKOwA
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Z niecierpliwością czekaliśmy na ten dzień! 
Wreszcie nadszedł - 17 stycznia 2017 r. Wtedy 
to w kórnickiej Jedynce miały miejsce II Mi-
strzostwa Szkół Podstawowych Gminy Kórnik 
w Rummikub. Do zawodów stanęło 12 uczniów 
- po czworo z każdej ze szkół - SP w Radzewie, 
SP w Kamionkach oraz oczywiście gospodarze. 
Szkoły z Bnina i Szczodrzykowa nie skorzystały 
z zaproszenia do rozgrywek.

Zaczęły się one punktualnie o 9.00 uroczy-
stym powitaniem uczestników i ich opiekunów 
przez p. dyrektor Ewę Szybiak - Lewandowską. 
I zaczęło się! Przez dwie godziny sala nr 44 
w naszej szkole aż kipiała od emocji - w sumie 
rozegranych zostało sześć partii. Wyłoniły one 
cztery najlepsze osoby, które zmierzyły się 
ze sobą w finale. Tak się złożyło, że w finale 
grali reprezentanci wszystkich szkół. Po dwóch 
partiach i jeszcze większych emocjach, fina-
liści wstrzymali oddech. Chwila oczekiwania 
i komisja ogłosiła wyniki. Najlepszy okazał się 
uczeń ze szkoły w Radzewie - Szymon Ha-
nelik, druga była Nikola Piotrowska ze szkoły 
w Kamionkach. Trzecie i czwarte miejsce zajęły 
reprezentantki naszej szkoły - odpowiednio: 
Agata Tomczak i Marta Strzykowska.

Około południa nastąpiło zakończenie 
turnieju, wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni drobnymi upominkami, a laureaci 
pierwszych czterech miejsc różnego rodza-

ju grami planszowymi.
Organizatorki, a jednocześnie sędziny 

zawodów, w osobach nauczycielek z SP1 
w Kórniku: Ewy Kalety i Katarzyny Szczepaniak, 
niezmiennie od kilku lat „pozytywnie zakręcone” 
na punkcie Rummikuba, są niezwykle dumne 
z przebiegu oraz efektów zawodów. Świado-
mość tego, że dostarczamy sposobności ku 
alternatywnym metodom spędzania wolnego 
czasu; obserwacja tego, jak ogromną przy-
jemność i radość czerpią młodzi ludzie z gier 
planszowych, sprawiają nam niekłamaną 
satysfakcję i motywują do organizacji kolejnych 
imprez spod znaku gier planszowych. Poza 

tym, cytując p. dyrektor Krystynę Kiełpińską, 
która była opiekunem uczniów z Radzewa: 
„Wartością dodaną zawodów była niezwykle 
miła, niemalże rodzinna atmosfera zawodów 
oraz serdeczna integracja uczniów z wszyst-
kich szkół”.

Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić 
wszystkich – młodszych i starszych, tych, którzy 
już grę znają i tych, którzy jeszcze jej nie odkryli, 
do grania w Rummikuba! Do zobaczenia za rok 
na kolejnych mistrzostwach!

Ewa Kaleta i Katarzyna Szczepaniak

II mIstrZOstwA sZKół PODstAwOwyCh gmINy KórNIK w rummIKub

Po dwóch wicemistrzostwach w latach 
2014-2015 reprezentacja ZS z Kórnika 
w składzie Filip Kujawa, Jakub Szyman-
kiewicz, Wiktor Szymkowiak oraz Jakub 
Orwat wywalczyła złoto na Mistrzostwach 
Województwa Wielkopolskiego w Drużyno-
wym Tenisie Stołowym. Zawody odbyły się  
8.12.2016 w Krzyżu Wielkopolskim. Zawo-
dy zostały rozegrane systemem rosyjskim 
do dwóch przegranych meczy.

W turnieju zagrały następujące repre-
zentacje szkół:

1. ZSP CKU PRZYGODZICE
2. ZSB POZNAŃ
3. ZSP NIETĄŻKOWO
4. ZSE-T LESZNO
5. CKZiU WYRZYSK
6. ZS KÓRNIK
7. II LO GNIEZNO 
8. LO SŁUPCA
W pierwszym meczu uczniowie ZS 

z Kórnika pokonali reprezentantów Ze-
społu Szkół Budowlanych z Poznania 4:1, 

a w półfinale trafili na  zespół z II Liceum 
Ogólnokształcącego z Gniezna. Mecz był 
wyrównany i o zwycięstwie zdecydował 
ostatni 7 mecz w którym Wiktor Szymko-
wiak zagrał na swoim dobrym poziomie 
i wygrał 3:0.

W finale nie było tak wiele emocji jak to 
miało miejsce w meczu poprzednim i zespół 

z Kórnika ograł reprezentację Liceum Ogól-
nokształcącego ze Słupcy 4:1. Na drugim 
stopniu podium uplasowali się mężczyźni 
z ZSB z Poznania, a brąz wywalczył zespół 
ze Słupcy.

Gratulujemy mistrzowskiego występu!!!
AP

teNIsIŚCI ZesPOłu sZKół Z KórNIKA mIstrZAmI wOjewóDZtwA!

ZwyCIęstwO 
chłopców w Mistrzostwach gminy 

kórnik w koszykówce

W hali sportowej OAZA w Kórniku 
13.01.2017 roku odbyły się zawody o Mistrzo-
stwo Gminy Kórnik w Koszykówce chłopców 
ze szkół podstawowych. Do turnieju zgłosiły 
się 4 zespoły, które rozegrały turniej systemem 
„każdy z każdym”. Reprezentacja naszej szkoły 
w składzie: Bartkowiak Piotr, Bartkowiak Jan, 
Osajda Wojciech, Pepel Igor, Zygmanowski 

Ignacy, Krzyżaniak Maciej, Michalski Jakub, 
Pawłowicz Marcin, Kozica Rafał, Rozmiarek 
Piotr, Stankiewicz Adam, Buda Tomasz wygrała 
wszystkie swoje mecze i z kompletem punktów 
wywalczyła pierwsze miejsce.

Zwycięstwo premiuje naszą drużynę do 
reprezentowania Gminy Kórnik w drugim etapie 
zawodów, czyli w zmaganiach powiatowych. 
Gratulujemy chłopakom udanego startu i 
życzymy powodzenia na kolejnym poziomie 
rywalizacji.

Wyniki meczy:
SP nr 2 Bnin – SP nr 1 Kórnik 8:12

SP Kamionki – SP Szczodrzykowo 10:8
SP nr 1 Kórnik - SP Szczodrzykowo 7:6
SP nr 2 Bnin - SP Kamionki 8:2
SP nr 2 Bnin - SP Szczodrzykowo 14:4
SP Kamionki - SP nr 1 Kórnik 12:19
Tabela końcowa:
1. SP nr 1 Kórnik 6 pkt.
2. SP nr 2 Bnin 5 pkt.
3. SP Kamionki 4 pkt.
4. SP Szczodrzykowo 3 pkt.

Nauczyciele 
wychowania fizycznego
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Obchody kryształowej rocznicy swojego 
istnienia UKS TKD Kórnik zaplanował na 
13 stycznia 2017 roku. Na tak ważną uro-
czystość zostali zaproszeni przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Gminy, Wydziału Promocji 
Gminy, Fundacji Zakłady Kórnickie oraz 
byli prezesi i zawodnicy klubu. Spotkanie 
rozpoczęło się jednak w dość nietypowy spo-
sób, ponieważ jako pierwsi podziękowania 
usłyszeli rodzice i opiekunowie dzieci trenu-
jących w klubie - to właśnie ich poświęcenie, 
zaangażowane pozwalana na nieprzerwane 
funkcjonowanie klubu. 

To oni pomagają organizować turnieje, 
spotkania, dlatego im należało, zdaniem 
zarządu podziękować w pierwszej kolejno-
ści. Słowa podziękowań zostały skierowane 
do obecnych i nie obecnych na sali: pana 
wice burmistrza Antoniego Kalisza, pani 
Magdaleny Matelskiej-Bogajczyk, Pawła 
Mikołajczaka , Piotra Posadzy, trenerów An-
drzeja Bartosiewicza i Karola Włodarczaka 
oraz byłych i obecnych zawodników Piotra 
Mikołajczaka, Mateusza Nowaka i Jakuba 
Posadzy. Każdy z zaproszonych gości 

otrzymał okolicznościowy upominek będący 
wyrazem wdzięczności za dotychczasowy 
wkład i zaangażowanie w rozwój klubu. 

Za osiągnięcia w 2016 roku wyróżnieni 
zostali także zawodnicy: Julia Szpak, Mile-
na Michałowska, Dawid Smajdor, Bartosz 
Karaśkiewicz, Łukasz Nowak, Patryk Łyska-
wiński, Mikołaj Posadzy, Jakub Kozłowski, 
Tymoteusz Rychlewski.

Wśród osób, którym należą się szcze-
gólne podziękowania nie mogło zabraknąć 
pana Przemysława Smajdora, pana Toma-

sza Nowaka – obecnych członków zarządu 
oraz pana  Pawła Mikołajczaka, dla których 
zostały ufundowane przez sponsora - przyja-
ciela klubu specjalne nagrody niespodzianki. 

Po symbolicznym przełamaniu się opłat-
kiem i życzeniach pana burmistrza drugą, 
„słodką” część spotkania rozpoczął ogromny 
okolicznościowy tort oraz słodkości przygo-
towane przez niezawodnych rodziców.     

EK

15 lAt mINęłO …

uDANy stArt 
NA DObry 

POCZąteK rOKu

Pierwsze w tym roku zawody pucha-
rowe w taekwondo olimpijskim odbyły się 
w dniach 7-8 stycznia 2017 r. w Zalasewie. 
Na tak ważnej imprezie nie mogło zabraknąć 
UKS TKD Kórnik. Dzięki temu, że w klubie 
stawia się na rozwój w zawodach wystarto-
wała aż 9-osobowa reprezentacja.

Pierwszego dnia zawodów rywalizowali 
kadeci: Milena Michałowska, Julia Szpak, 
Dawid Smajdor oraz młodzieżowcy: Łukasz 
Nowak i Jakub Posadzy.

Trzy medale: 2 złota (Jakub Posadzy, 
Dawid Smajdor) i 1 brąz (Łukasz Nowak) to 
efekt zmagań naszych zawodników.  

Drugi dziń dostarczył również wiele emo-
cji. Start młodzików i juniorów (Marek Binetti, 
Mikołaj Posadzy, Celestyna Siejak, Bartosz 
Karaśkiewicz, Łukasz Nowak) zaowocował 
pięcioma medalami – dwoma srebrnymi 
i trzema brązowymi. Podsumowując dwa dni 
zmagań można powiedzieć, że to doskonały 
początek roku dla UKS TKD Kórnik.

EK

Sezon zimowy rozkręca się na dobre. 
Za łucznikami z Radzewa dwa kolejne star-
ty. 14 stycznia wzięliśmy udział w trzeciej 
rundzie Halowego Pucharu Bydgoszczy. 
Pośród 7 naszych reprezentantów me-
dale wywalczyły: srebrny Kinga Banecka 
i brązowy Roksana Toboła. Tuż za podium 
w swoich kategoriach wiekowych uplaso-
wały się Dominika Frąckowiak i Zuzanna 
Banecka. Obie na półmetku zmagań 
zajmowały medalowe pozycje. Na piątych 
miejscach zawody ukończyli: Tomasz 
Frąckowiak i Milena Najewska. Siódme 
miejsce zajął Michał Najewski. 15 stycznia 
po raz pierwszy w historii halowe zawody 
łucznicze odbyły się w Radzewie. W Run-
dzie Robin Hooda – pierwszej części cyklu 

„Łucznicza Zima w Radzewie” udział wzięło 
10 zawodników z 2 klubów: UKS Jedynka 
Kórnik i ŁKS Surma Poznań. Nie było po-
działu na płeć, ani na kategorie wiekowe. 
Po rundzie kwalifikacyjnej pierwsze miejsce 
zajmowała Roksana Toboła. Druga część 
zawodów przebiegała jednak systemem 
pucharowym – przegrywający w parze 
odpadał z rywalizacji. W finale zmierzyła 
się Kinga Banecka z Dominiką Frąckowiak. 
Pewne zwycięstwo odniosła ta pierwsza. 
W rywalizacji o brązowy medal zwyciężył 
Michał Najewski, który pokonał Roksanę 
Toboła. Kolejne starty w lutym.

Trener
Karol Niemier

łuCZNICy NA hAlI
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W latach powojennych kórnicka młodzież 
odczuwała potrzebę ruchu i współzawodnictwa 
sportowego. We własnym zakresie organizowa-
ła różne zawody sportowe na terenie miasta, 
a wybitniejsze osoby z uwagi bliskość Poznania 
zasilały tamtejsze kluby sportowe. Dotyczyło to 
takich dyscyplin sportowych jak m.in. pływanie, 
siatkówka, piłka nożna i lekka atletyka. Z organi-
zowanych przez samych uczestników spotkań 
na „Błoniach” w Kórniku wyłaniały się talenty 
sportowe m.in.
- Zbigniew Szwarc - rekordzista kraju w biegu 
na 1500 m w hali (reprezentant Warty Poznań),
- Marian Kociałkowski - wicemistrz kraju na 
Spartakiadzie Szkół Średnich we Wrocławiu 
w rzucie granatem,
- Bogdan Antkowiak – wicemistrz kraju w biegu 
na 200 m oraz w skoku w dal, reprezentant kraju 
juniorów w skoku w dal w Budapeszcie - 7,12m 
(MKS Poznań).

W 1958 roku ówczesny nauczyciel WF 
Tadeusz Rauk reaktywował Szkolny Klub Spor-
towy „Orzeł” przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Kórniku i zgłosił sekcję lekkiej atletyki do 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Zawodnicy 
mogli startować w zawodach oficjalnych na 
terenie kraju. Następnie SKS został przemia-
nowany na MKS Kórnik, obejmując swoim 
zasięgiem powiaty średzki i śremski. 

Bazę treningową w tym okresie stanowił 
dziedziniec liceum ze skromną skocznią w dal 
i wzwyż, prowizoryczną rzutnią do pchnięcia 
kulą oraz plaża bnińska i dukty leśne na 
Rakowcu (Zwierzyniec). Mimo tych trudnych 
warunków z biegiem czasu szerokie szkolenie 
zaczęło przynosić efekty. W 1963 roku SKS 
Kórnik zdobył trzecie miejsce w Okręgowej 
Lidze juniorek a w 1967 r. dziewczęta wygrały 
zdecydowanie zawody Okręgowej Ligi Junio-
rek. Na Mistrzostwach Polski w Wielobojach 
i w Sztafetach w roku 1965 zawodniczki MKS 
Kórnik zajęły 4 miejsce w kraju w sztafecie 
3x500 m.

Mankamentem dla pasjonatów lekkiej atle-
tyki było to, że wszystkie zawody odbywały się 
poza Kórnikiem. Z inicjatywy Tadeusza Rauka 
i Kazimierza Zimniaka, przy wsparciu Tadeusza 
Świgonia rozpoczęto starania o budowę sta-
dionu. Po wielu perturbacjach uzyskano zgodę 
architekta wojewódzkiego na jego lokalizację 
na Błoniach, na terenie ogródków działkowych. 
Projekt stadionu opracował Tadeusz Rauk, 
a stadion wybudowano w czynie społecznym 
przy wydatnej pomocy młodzieży szkolnej 
i społeczeństwa Kórnika.

Oprócz płyty głównej urządzenia lekkoatle-
tyczne obejmowały 400 m bieżnię okólną (300 
m 4 torową i 110 m 6 torową), skocznie do sko-
ków wzwyż, w dal, o tyczce (zeskok na piasek ), 
rzutnie do rzutu oszczepem, dyskiem  i młotem 
oraz do pchnięcia kulą. Otwarcie stadionu 
nastąpiło w 1972 r. zawodami Okręgowej Ligii 
Juniorów.  Został również rozegrany konkurs 
skoku o tyczce. Po tych zawodach otrzyma-
liśmy z PZLA komplet plastikowych tyczek do 
skoku o tyczce produkcji NRD celem szkolenia 
grupy skoczków. Niestety tyczki nie były zbyt 
dobre bowiem szybko się łamały.

Wychowankowie Klubu, nierzadko już 
w wieku młodzika, a później juniora przecho-

dzili do dużych klubów poznańskich: AZSu, 
Orkana, Olimpii, Warty, a także AZS Gorzów, 
gdzie z powodzeniem kontynuowali dalszą 
karierę zawodniczą, uzyskując lepsze warunki 
treningowe. Postęp techniczny jaki obserwuje-
my również w lekkiej atletyce – nawierzchnie 
tartanowo-podobne, zeskoki do skoków 
wzwyż i o tyczce powodują , że trzeba szukać 
nowych rozwiązań technicznych np. w skokach 
lub w biegach przez płotki. Mimo warunków 
w jakich dawniej trenowali kórniccy lekkoatleci 
udało się wychować kilku dobrych młodzików 
i juniorów. W 1977 roku na listach rekordzistów 
okręgu odnotowano nazwiska naszych młodzi-
ków: Zimniak Wojciech w biegu na 110 m przez 
płotki, Dębowski Robert w pchnięciu kulą 5 kg., 
Łuczak Wojciech w rzucie młotem 6 kg., Pawlic-
ki Stanisław w rzucie oszczepem 600 g. Przez 
cały okres działalności MKS-u z lekką atletyką 
spotkało się i rozwijało swoje zdolności wiele 
zawodniczek i zawodników. Dzięki startom na 
terenie całego kraju i poza granicami młodzi 
zawodnicy poznawali nowych kolegów i nowe 
tereny. Reprezentując Wielkopolskę przyczy-
nili się do podnoszenia znaczenia Okręgu na 
terenie kraju. Przyczynili się także do promocji 
Kórnika, gdyż nie w każdym rejonie Polski 
znana była nazwa naszego miasta. Z boga-
tego zestawu naszych reprezentantów należy 
wymienić te osoby, które najbardziej rozsławiły 
nasz Klub na arenie krajowej i ewentualnie po 
okresie juniorskim przeszły do klubów senior-
skich pozaszkolnych:
 - Anna Pieczyńska - miotaczka, najlepsza mło-
dziczka w Okręgu w rzucie oszczepem (AZS), 
- Romana Polowczyk - sprinterka (Orkan 
Poznań),
- bliźniaczki Renata i Barbara Rosłan – mio-
taczki, 
- Maria Krysieniel – finalistka Mistrzostw Polski 
w przełajach,
- Anna Nowak- najlepsze wyniki w kraju 
w chodzie sportowym na 5 i 10 km, medalistka 
Mistrzostw Polski SZS,
- Alicja Krawczyńska - biegi średnie i sprinty,
- Eugenia Mydlarz – biegi średnie (Olimpia),
- Genowefa Nowaczyk - wielokrotna mistrzyni 
i reprezentantka kraju (400m p. pł.),  od wieku 
młodzika w Orkanie), olimpijka z Seulu,
- Barbara i Alicja Najtkowskie - sprinterki, me-
dalistki mistrzostw Polski SZS,
- Magdalena Rauk - rekordzistka Polski młodzi-
czek w 7-boju, trzykrotna mistrzyni i dwukrotna 
wicemistrzyni kraju w wielobojach w kategorii 
juniorek, złota medalistka kraju w siedmioboju 
w kat. Młodzieżowców, reprezentantka Polski 
juniorów w wieloboju ( AZS-AWF Poznań). Tu 
trzeba zaznaczyć, że za wyniki sportowe jako 
juniorka została wytypowana na obóz olimpij-
ski z udziałem najlepszych juniorów z całego 
świata. Wraz m.in. z Arturem Partyką (skok 
wzwyż), Renatą Mauer (strzelectwo) była na 
olimpiadzie w Seulu,
- Marzena Pawlak - sprint i biegi średnie, 
medalistka mistrzostw Polski SZS w biegach 
średnich i mistrzyni Polski w sprincie w hali. 
Olimpijka - uczestniczka Olimpiady w Sydney 
w sztafecie 4x100 m (Olimpia Poznań)
- Iwona Rauk - skoczkini wzwyż i siedmioboist-
ka, finalistka Mistrzostw Polski w 7-boju (AZS-

-AWF). Za osiągnięcia sportowe i wyniki w na-
uce została wytypowana przez AWF Poznań 
na obóz olimpijski w Barcelonie, z udziałem 
młodych sportowców z całego świata,
- Aneta Trojanowicz- skoczkini wzwyż, finalistka 
mistrzostw kraju ( AZS Gorzów),
- Małgorzata Sznura - miotaczka, finalistka 
Mistrzostw kraju w rzucie dyskiem,
- Jerzy Scheller - złoty medalista Mistrzostw 
rejonu północno-zachodniego w skoku wzwyż 
młodzików,
- Stefan Doerffer - brązowy medalista Mi-
strzostw rejonu północno-zachodniego w skoku 
wzwyż młodzików,
- Jan Zgarda - czołowy średniodystansowiec 
Okręgu,
- Józef Kubanek - płotkarz na 110 m (Warta),
- Marek Kundegórski - biegi średnie - finalista 
akademickich Mistrzostw Polski (AZS),
- Leszek Przekop - płotkarz (AWF Gorzów),
- Adam Nowicki - sprinter i skoczek w dal-fina-
lista Mistrzostw Polski w sztafecie 4 z 100m 
(Juwenia Puszczykowo),
- Maciej Olejnik - zdobywca dwóch złotych, jed-
nego srebrnego i jednego brązowego medalu 
na Mistrzostwach Polski Juniorów, jednego 
złotego i dwu srebrnych medali na Halowych 
Mistrzostwach Polski w skoku wzwyż, reprezen-
tant Polski na Mistrzostwach Europy juniorów 
w San Sebastian (AZS Poznań)
- Robert Niżnik - finalista Mistrzostw Polski 
w skoku wzwyż w hali,
- Ryszard Matuszak - brązowy medalista 
Mistrzostw Polski w biegu na 1500 m z prze-
szkodami (SZS-AZS),
- Wojciech Bryll – finalista Mistrzostw Polski 
w rzucie dyskiem,
- Radosław Wróblewski - finalista Mistrzostw 
Polski w dziesięcioboju.

W Kórniku-Bninie mieszka do dzisiaj 
również Piotr Zgarda - wielokrotny medalista 
MP, reprezentant kraju w biegu na 3000 m 
z przeszkodami. 

Zawodników w różnym okresie przygoto-
wywali trenerzy: Tadeusz Rauk, Jerzy Grześ-
kowiak, Anna Rauk, Józef Frydryk, Magdalena 
Rauk.

Dzisiejsze władze Miasta i Gminy Kórnik 
czynią starania o odnowienie stadionu lekko-
atletycznego na Błoniach na miarę dzisiejszych 
czasów i jest  to duże wyzwanie. Istnieje bo-
wiem potrzeba nawiązania do dobrych tradycji 
poprzedników w lekkiej atletyce.

Trenowanie na wymarzonym stadionie 
z nawierzchnią tartanowo-podobną, z urzą-
dzeniami do konkurencji lekkoatletycznych 
pozwoli rozwijać pasje lekkoatletyczne, do-
skonalić cechy motoryczne potrzebne w wielu 
dyscyplinach sportowych.

Mamy nadzieję, że sukcesy lekkoatletów 
z dawnych lat będą kontynuowane i powięk-
szane.

Odbudowa stadionu będzie spełnieniem 
marzeń tych, którzy w przeszłości rozsławiali 
miasto i gminę Kórnik.

Powyższe wiadomości na podstawie kronik, 
opracowań, wspomnień z dawnych lat przed-
stawił Tadeusz Rauk oraz niżej podpisana.
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*Szukam pracy od zaraz. Sprzątanie biur popołudniami lub nocki. Tel. 510 718 741
*Firma remontowa przyjmie zlecenia na remonty wnętrz i elewacje. Tel. 691 291 313
*Poszukuję pani do pomocy w sprzątaniu domu, dwa razy w miesiącu, Bnin. Tel. 605 105 386
*Kucharz/Szef Kuchni, praca w restauracji - Gądki. Umowa o pracę, 1 zmiana, od zaraz. Sodexo Polska. Tel. 602 318 714
*Praca na stanowisku kasjer - sprzedawca w Polo-markecie w Kórniku. Kontakt osobiście lub tel. 518 011 019
*Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjera po gimnazjum. Przyjęcie od września. Dzień próbny podczas ferii. Tel. 607 453 136
*Przyjmę do współpracy na terenie Kórnika krawcową z maszyną. Tel. 796 900 308

*Mieszkanie do wynajęcia w Kórniku, ul. Staszica, powierzchnia 38 m². Tel. 601 924 108 (po 16)
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
*Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
*Przeróbki krawieckie, ekspresowe skracanie spodni, wymiana zamków. Radzewo. Tel. 508 201 005
*Bruk dębowy drewniany. Tel. 692 241 023
*Wydzierżawię ziemię na terenie gminy Kórnik. Tel. 697 061 204
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939 
*Masaż leczniczy. Tel. 601 592 707
*Sprzedam tuszki królicze z chowu tradycyjnego-ekologicznego. Tel. 607 786 551
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże – mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092  
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam nowy dom 60m2,działka 330m2. k. Kórnika. 602152790 
*Sprzedam lodówkę, pralkę, suszarkę stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Sprzedam grunt budowlany. Tel. 691 783 400
*Sprzedam niebieski Fiat Grande Punto 5 drzwiowy, 1.3 diesel r. 2008, 11.900 zł. Tel. 503 561 634
*Sprzedam Fiat Seicento 1999 r., silnik 900. Ubezpieczenie styczeń 17 przegląd październik 17. Tel. 794 003 064
*Najtańsza odzież robocza, art. BHP. Środki czystości! Przy dużych zamówieniach (dostawa darmowa). Tel. 730 900 959
*Sprzedam buty narciarskie dziecięce 2 pary. Stan dobry. Rozm. 21-25,9 mm, 22-26,5 mm. Tel. 608 830 756
*Sprzedam telefon HTC Desire 610, stan bdb, cena 100 zł. Tel. 695 366 801
*Oddam używany przewijaczek w stanie idealnym za Toffifi. Tel. 695 366 801
*Sprzedam Renault Clio, 2006, 5d, czerwony, pierwszy właściciel, klima, kupiony w salonie, 164 tys. km. Tel. 6060398172
*Sprzedam fotel wypoczynkowy skórzany czerwono-beżowy z możliwością spania, także na raty. Tel. 784 825 329
*Sprzedam las ok. 6 ha. Tel. 691 783 400
*Kupie Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Dotacje ZUS (pisanie wniosków oraz rozliczanie inwestycji), obsługa BHP i PPOŻ. Tel. 502 088 948

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia 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.
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Następny numer kórniczanina ukaże się 
10 lutego 2017 r.

Materiały do następnego numeru 
prosimy dostarczać do 2 lutego 2017 r.

 

kórNickiE  PrZEdsięBiorsTwo  AuToBusowE  „koMBus” sP. Z o.o.62-035 kórNik , cZoŁowo, kórNickA 1
ZATrudNi  PrAcowNikA  NA  sTANowisku PrAcowNik  gosPodArcZY

wYMAgANiA: dBAŁość  o  PowiErZoNY  sPrZęT,  NiEkArAlNość, suMiENNość
oFEruJEMY: ATrAkcYJNE  wAruNki  wYNAgrAdZANiA, uMowę  o  PrAcę, PrAcA  w  dYNAMicZNiE  roZwiJAJĄ-

cEJ  się  FirMiE, sZkolENiA, MilE  widZiANA  gruPA  iNwAlidZkA

oferty zawierające  cV prosimy kierować na adres mailowy  info@kombus.pl,  
lub pocztą kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe „koMBus” sp. z o.o., 62-035 kórnik, czołowo, kórnicka  1, 

z dopiskiem „PrAcowNik  gosPodArcZY”
dodatkowo informacji telefonicznej udziela dział kadr pod numerem 882 597 642.

Prosimy o zawarcie w cV klauzuli: 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-

zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
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Zapraszamy Państwa do poznania czterech europejskich wysp: uporządkowanej 
i eleganckiej niemieckiej Rugii, holenderskiej wyspy królików – Texel, 
wietrznego Syltu na granicy Niemiec i Danii oraz dzikiej i surowej wyspy Skye 
w Szkocji. Opowiemy o tym jak nie zanudzić kilkuletnich dzieci w trakcie 
długich wypraw samochodowych i dlaczego warto zamiast do kurortu w Egipcie 
wybrać się do deszczowej Szkocji. 

 
www.klubpodroznikazkornika.blogspot.com 
Facebook: Klub Podróżnika z Kórnika 
email: podroznik.kornik@gmail.com 
Restauracja „Ventus”, KCRS „Oaza” 
ul. Krasickiego 1, 62-035 Kórnik 


