
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej                         

Tytusowi Działyńskiemu – Patronowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła się rozbudowa Szkoły 

Podstawowej nr 1 imienia Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Ekipa budowlana 

kopiąca fundamenty natrafiła na głaz pochodzący z epoki polodowcowej. 

Okazały, dumnie spoglądający na dawno niewidziane światło słoneczne, nie 

chciał opuścić swojego schronienia - wydobycie go było nie lada wyzwaniem. 

Udało się - kamień został postawiony w bezpiecznym miejscu na terenie 

budowy...i czekał, czekał… 

 30 sierpnia 2012 roku uroczyście otwarto  nową część szkoły, a głaz stał 

się zmartwieniem dyrekcji, gdyż stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów jako doskonały obiekt do uprawiania skoków.   

We wrześniu 2013 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli 

Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej omawiających 

bezpieczeństwo uczniów. Wtedy to zrodził się pomysł stworzenia na kamieniu 

tablicy upamiętniającej Tytusa Działyńskiego. Komendant OSP w Kórniku          

p. Leszek Orlewicz zaproponował, że ufunduje tablicę poświęconą naszemu 

Patronowi.  

W 1976 roku Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku zostało nadane imię 

Tytusa Działyńskiego, a dwa lata później – w październiku 1978 roku szkoła 

otrzymała sztandar, ufundowany dzięki zbiórce surowców wtórnych 

przeprowadzonej przez dzieci, nauczycieli i mieszkańców Kórnika.  

Sfinansowano również brązowe popiersie Patrona, stojące do dziś w holu 

szkoły.    

15 maja 2015 r. historia działań upamiętniających Tytusa Działyńskiego  

w naszej szkole, wzbogaciła się o tablicę umieszczoną na odkopanym, 

„zabytkowym” głazie. Realizacji inicjatywy przewodniczyła Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 p. Ewa Szybiak - Lewandowska. Przed głównym wejściem 

do budynku powstał zielony zakątek jako tło dla głazu. Pomysłodawcą ogrodu 

była Rada Rodziców, a projekt wykonała mama naszej uczennicy, Kierownik 

Arboretum p. Kinga Dyjeta - Nowak.  



 Termin uroczystości nie był przypadkowy: w maju odbywa się                

w Kórniku wiele cyklicznych imprez związanych z Arboretum i Zamkiem. 

Arboretum miało być miejscem doświadczalnym dla studentów uczelni 

rolniczej, której założenie planował nasz Patron. Zamek natomiast, stał się nie 

tylko siedzibą rodową, ale przede wszystkim miejscem gromadzenia pamiątek 

historycznych i najcenniejszych rękopisów. W majowe dni turyści z całego 

świata zwiedzają Zamek, Arboretum i Kolegiatę Kórnicką, którą po pożarze       

w 1839 roku odbudował Tytus Działyński - dzieła które dla pokoleń pozostawił 

nasz Patron. 

 Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Patrona odbyło się przy 

udziale całej społeczności szkolnej, a zaszczyciły ją ważne osobistości Kórnika:   

z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy – p. sekretarz L. Książek, p. dr Z. Kalisz – 

przedstawiciel Fundacji Zakłady Kórnickie, p. K. Woźniak – wicedyrektor 

Biblioteki Kórnickiej PAN, p. E. Soczyńska – kierownik Wydziału Oświaty UM, 

radny miasta p. A. Lewandowskiego, p. W. Kiełbasiewicz – kierownik KCSiR 

OAZA, Komendant OSP – p. L. Orlewicz oraz dyrektorzy szkół podstawowych      

i gimnazjów gminy, byli dyrektorzy  naszej szkoły, a także przedstawiciele Rady 

Rodziców. Samego aktu odsłonięcia dokonała p. dyr. E. Szybiak-Lewandowska 

wraz z sekretarzem UM - L. Książkiem, sponsorem tablicy – p. L. Orlewiczem 

oraz uczennicą klasy drugiej Oliwią Zgardą – przedstawicielką społeczności 

uczniowskiej. Pamiątkową tablicę poświęcił obecny również na uroczystości 

proboszcz parafii Kórnik – ks. Grzegorz Zbączyniak.  

 Szczególnymi  gośćmi na uroczystości były pięcioosobowe delegacje 

dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół, które związane są z nazwiskiem 

Działyńskich: 

 Szkoły Podstawowej nr 22 im Tytusa Działyńskiego w Poznaniu 

 Szkoły Podstawowej im. Jana i Tytusa Działyńskich w Plewiskach 

 Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie (k. Nowego Miasta 

Lubawskiego na Mazurach)  

Obecność w/w delegacji była konsekwencją rozpoczęcia realizacji projektu 

edukacyjnego autorstwa nauczycielki SP 1 p. Teresy Lubińskiej pt. „W kręgu 

Rodu Działyńskich”. Nawiązanie współpracy między szkołami ma pogłębić 

wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego miasta, regionu i kraju, ze 

szczególnym uwzględnieniem historii rodu Działyńskich. Pielęgnuje również 



wartości patriotyczne i rozbudza tożsamość narodową oraz kształtuje 

umiejętności  prawidłowego  odbioru dóbr kultury i sztuki wśród uczniów. 

Rozbudza też zainteresowanie i umożliwia nawiązanie relacji koleżeńskich          

z uczniami innych szkół.  

 Po oficjalnym odsłonięciu tablicy, goście zostali zaproszeni na apel, 

podczas którego uczniowie z kółka teatralnego zaprezentowali inscenizację o 

Tytusie Działyńskim, a całość uświetnił swoim wstępem szkolny chór. Miłym, 

wzruszającym akcentem  była recytacja p. Alicji Halamy - Zygmanowskiej 

wiersza „Mój Patron”, który napisała w 1986 r. jako uczennica klasy czwartej. 

  Przygotowaniom do uroczystości towarzyszyły konkursy: „Galeria rodziny 

Działyńskich” dla klas młodszych i konkurs na album o Patronie dla klas IV – VI. 

 Zorganizowano również okolicznościowe wystawy:  „Prace 

pokonkursowe”, „Życie i dzieło Tytusa Działyńskiego” (zgromadzono reprinty 

dokumentów dotyczących ważnych wydarzeń z życia Patrona), „Wspomnień 

czar” (zaprezentowano archiwalne szkolne zdjęcia z lat 70-tych ubiegłego wieku 

i albumy wykonane przez ówczesnych uczniów).  

 Po raz kolejny uczniowie, dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 

w Kórniku udowodnili, jak bardzo są dumni, że jedna z najwybitniejszych 

postaci XIX wieku – patriota, działacz polityczny i mecenas sztuki - Tytus 

Działyński jest ich Patronem,  „wzorem na każdy czas”. 

 Tytus Działyński kochał ludzi i kochał swój Kórnik! 

 

             T. Lubińska, A. Serwatkiewicz, K. Szczepaniak 

   

 

 


