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W 2019 roku Mogileński Dom Kultury realizował zadanie pt. „Reno-
wacja Budynku Kina Wawrzyn w Mogilnie: etap V – dalsza przebudowa 
segmentu wejściowego w tym łazienek”. Projekt ten miał na celu zapewnić 
optymalne warunki infrastrukturalne MDK dla prowadzenia działalności 
statutowej obejmującej m. in. edukację kulturalną, animacje kultury, wy-
chowanie przez sztukę, stwarzanie warunków dla rozwoju intelektualnego 
i kulturalnego mieszkańców. Przedsięwzięcie dofi nansowane zostało przez: 
Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 
Kin Priorytet Modernizacja Kin w kwocie 50 000,00 złotych, ze środków 
fi nansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura domów 
kultury w kwocie 65 000,00 złotych, oraz ze środków Gminy Mogilno jako 
dotacja celowa w kwocie 80 000,00 złotych. 

Zakres prac obejmował trzy etapy:
I - Etap przygotowawczy zadania: rozpisanie procedury przetargowej 

wybór wykonawcy podpisane stosownych umów, przygotowanie budynku 
do czasowego wyłączenia toalet w okresie, w którym przeprowadzona 
zostanie przebudowa.

II – Etap realizacji zadania: Budynek Mogileńskiego Domu Kultury 
posiada dwa segmenty. Składa się z segmentu sali kinowo - teatralnej 
i segmentu socjalno- administracyjnego oraz pracowni plastycznej. Oba 
segmenty są połączone zarówno funkcjonalnie jak i konstrukcyjnie. Do 
budynku istnieje dostępność dla osób niepełnosprawnych jedynie na parter 
obiektu jednakże z powodu braku sanitariatów odpowiednio przystosowanych 

całość budynku nie spełnia warunków do korzystania przez osoby niepeł-
nosprawne. Dotychczas obiekt nie był przeznaczony do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne. W roku 2014 dobudowano zewnętrzne wejście wraz 
z chodnikiem zapewniając dojście i dojazd dla osób korzystających z wózków 
inwalidzkich do sali kinowej bez barier architektonicznych. Niestety obiekt 
nie posiadał ubikacji dostosowanej do osób niepełnosprawnych. W ramach 
niniejszego projektu taka toaleta powstała w miejscu jednej z dwóch uży-
wanych toalet na parterze. Ze względu na gęstość zabudowań oraz fakt, że 
budynek znajduje się w ewidencji zabytków, jedyną możliwością lokalizacji 
pozostałych toalet była niewykorzystywana piwnica. Piwnica w 2018 roku 
została już częściowo przygotowana pod lokalizację toalet. 

Podczas realizacji zadania wykonano:
1. Roboty budowlane-remontowe: prace rozbiórkowe w holu i w 

aktualnych toaletach, częściowy demontaż starej instalacji kanalizacyjnej, 
wymianę mieszacza natryskowego, przełożenie istniejących rurociągów,

2. Prace remontowe: wykonano posadzki, przygotowano podłoże 
pod wykonanie glazury, położono glazury, wykonano nową wentylację, 
odnowiono drewniane drzwi, wykonano nową klatkę schodową do piwnicy, 
wykonano sufi ty i podłogi w pomieszczeniu klatki schodowej, pomalowano 
stare tynki wewnętrzne w pomieszczeniu holu i w piwnicy, bliżej wejścia 
powstała nowa kasa biletowa.

3. Roboty wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania: przenie-
siono gazociąg oraz pod-piony poza ścianę konstrukcyjną, wykonano nowe 
przyłącza kanalizacji oraz nowe instalacje wody, zakupiono i zainstalowano 
sanitariaty do 2 łazienek męskich, 3 damskich i 1 dla osób niepełnosprawnych,

4. Roboty elektryczne: wymieniono całą instalację elektryczną w piw-
nicy,

Całość prac została wykonana przez specjalistyczny zespół architektów 
i budowlańców.

Etap III to zakończenie prac i zamknięcie płatności.
Końcowy koszt modernizacji wyniósł 237 046, 95 złotych brutto. Projekt 

koresponduje ze Strategią Rozwoju Mogileńskiego Domu Kultury, która 
wskazuje, że poprawa infrastruktury sprzyja zmianom wizerunkowym, 
pomaga w budowaniu lepszej oferty edukacji kulturalnej i animacji kultury.

RENOWACJA BUDYNKU KINA WAWRZYN W MOGILNIE: 
ETAP V – DALSZA PRZEBUDOWA SEGMENTU WEJŚCIOWEGO, 

W TYM ŁAZIENEK
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Jerzy Bauza urodził się 27 lutego 
1943 r. w Mogilnie. W latach 1949 – 
1956 uczęszczał do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mogilnie. W 1956 r. podjął naukę 
w Technikum Budowlanym w Toruniu. 
Od 1 sierpnia 1961 r. do 31 sierpnia 
1974 r. pracował w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Terenowego w Mogilnie. 
W okresie od 30 października 1962 r. do 
14 października 1964 r. odbył służbę 
wojskową. W 1965 r. zawarł związek 
małżeński, z którego miał 3 dzieci – 
córkę Małgorzatę i synów Wojciecha 
i Andrzeja. W 1974 r. podjął studia 
na Wydziale Budownictwa Akademii 
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. 

W okresie od 1 września 1974 r. do 15 października 1979 r. pracował w Wo-
jewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Bydgoszczy – Terenowy 
Zespół Usług Projektowych w Inowrocławiu Filia w Mogilnie na stanowisku 
starszego inspektora. Od 16 października 1979 r. jako kierownik produkcji 
pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Mogilnie. Po 
okresie stanu wojennego wspólnie z innymi działaczami solidarnościowymi 
i niepodległościowymi zaangażował się w utworzenie w Mogilnie Komi-
tetu Obywatelskiego Solidarność przy Lechu Wałęsie. Pierwsze zebrania 
odbywały się w klasztorze u księdza dziekana Stanisława Podlewskiego. 
W maju 1989 r. został szefem Komitetu Obywatelskiego. W Komitecie 
Obywatelskim działał do września 1989 r., kiedy to odszedł zakładając 
Mogileński Klub Katolicki, potem działał w Porozumieniu Centrum. 
Uchwałą nr IV/18/90 Rady Miejskiej z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie 
powołania sekretarza – został powołany na stanowisko Sekretarza Gminy 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Mogilnie. Stanowisko to objął z dniem 1 
września 1990 r. i zajmował do 31 października 2003 r. Był także radnym 
w kadencji 1994-1998 z listy Mogileńskiego Bloku Chrześcijańsko – 
Prawicowego. Od 1 listopada 2003 r. przebywał na emeryturze. Zmarł 19 
kwietnia 2019 r. w wieku 76 lat.

ODESZLI W TYM ROKU
W związku ze świętem zmarłych przypominamy kilka sylwetek osób, które odeszły w tym roku, a w sposób szczególny 

związane były z Mogilnem i społecznością naszej gminy.

Druh Aleksander Wenglewicz
urodził się 11 lipca 1933 r. w Lens we 
Francji, gdzie wtedy mieszkali jego ro-
dzice, a skąd jako dziecko przybył do 
Mogilna. W 1946 r. poszedł na pierwszą 
zbiórkę harcerską, a już w 1947 r. hm. 
Leon Niewiadomski odebrał оd niego 
Harcerskie Przyrzeczenie. Przez 72 lata 
był członkiem Związku Harcerstwa Pol-
skiego. W swej długoletniej i bogatej 
działalności harcerskiej i instruktorskiej 
pełnił wiele funkcji. Był m.in. drużyno-
wym 2. Męskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Tadeusza Kościuszki w Mogilnie, 
Komendantem Szczepu Drużyn Zucho-
wych i Harcerskich w Strzelnie, zastępcą 

Komendanta Hufca ZHP w Mogilnie, w Inowrocławiu, Żninie, Komendan-
tem Hufca ZHP w Strzelnie. Komendantem Harcerskiego Kręgu Seniorów 
Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego. 

Podczas pełnienia tych ważnych funkcji druh Aleksander był organi-
zatorem wielu placówek letniego i zimowego wypoczynku dla zuchów, 
harcerzy i dzieci nie należących do ZHP. Harcerstwo było jego życiową 
pasją, dlatego też 12 grudnia 1996 r. założył Harcerski Krąg Seniorów 
Ziemi Mogileńskiej, który po pięciu latach działania - 17 listopada 2001 r. 
otrzymał imię hm. Leona Niewiadomskiego. 

Za swą długoletnią działalność został odznaczony: Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Złotym Krzyżem „Za 
Zasługi dla ZHP”, Medalem „Za Zasługi dla Harcerstwa Kujawsko- Po-
morskiego”, Honorową Odznaką Przyjaciela Dziecka, Honorową Odznaką 
Ofensywy Zuchowej, Honorową Odznaką „Za działalność na rzecz woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla 
Hufca ZHP Konin”, Medal dra Henryka Jordana.

30 października 2013 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Mogilnie nadano 
mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mogilna.

 Maciej Adamski urodził się 11 maja 
1966 roku w Toruniu. W 1980 r. ukończył 
Szkołę Podstawową nr 1 w Mogilnie 
i rozpoczął naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym w Strzelnie.

W 1985 roku zdał maturę i kształcił 
się w Studium Nauczycielskim w Byd-
goszczy na kierunku nauczanie począt-
kowe. Od 1 września 1987 r. pracował 
w Szkole Podstawowej w Niestronnie, 
następnie od 1 września 1999 r. pracę 
kontynuował w Szkole Podstawowej we 
Wszedniu, jako nauczyciel kształcenia 
zintegrowanego. Jego największą pasją 
była jednak piłka siatkowa. Od samego 
początku (22 grudnia 1989 r.) związany 

był z mogileńskim „Sokołem”. W 1991 r. rozpoczął pracę w klubie jako 
instruktor. Skupił się głównie na pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywając 
liczne medale mistrzostw w różnych kategoriach wiekowych, m.in. siódme 

miejsce w Polsce w kategorii juniorek w roku 2005. Przez te lata pełnił 
w klubie wiele funkcji m.in. kierownika klubu, trenera, członka zarządu 
(lata 2001-2004), wiceprezesa klubu (lata 2005-20011), rzecznika praso-
wego czy spikera. Wspólnie ze swoim ojcem Janem Leszkiem Adamskim, 
wieloletnim prezesem klubu zapisali najpiękniejsze lata w historii mogi-
leńskiej siatkówki kobiet. Posiadał zdolności organizacyjne, był oddany 
swojej pasji i pracy z młodzieżą. Za swoją działalność został wyróżniony 
wieloma odznaczeniami sportowymi m.in. nagrodą Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, a w 1995 r. Brązową Odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej przyznaną przez Urząd Kultury Fizycznej 
i Turystyki w Warszawie. Od wielu lat był także współorganizatorem letnich 
turniejów w siatkówce plażowej „FALA” w Wiecanowie. Niewątpliwie jego 
drugą pasją była muzyka. W latach 1983-1984 grał w punkowym zespole 
Bunkier. W marcu 1985 r. wspólnie ze Sławomirem Rucińskim i Mariuszem 
Twarużkiem założył zimnofalowy zespół IvoPartizan, który w tym samym 
roku znalazł się w złotej dziesiątce Festiwalu w Jarocinie, zapisując się 
w historii tego festiwalu. Zmarł 30 sierpnia 2019 r. w szpitalu w Mogilnie. 
23 października 2019 Rada Miejska w Mogilnie postanowiła przyznać mu 
pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Mogilno”.
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Kapłan, którego zapamiętamy...

Śp. ks. Stanisław Podlewski uro-
dził się 30 sierpnia 1940 roku. Bardzo 
wcześnie stracił oboje rodziców, a jego 
domem rodzinnym stał się sierociniec 
gnieźnieński, prowadzony przez siostry 
zakonne.

Po ukończeniu Liceum Ogólno-
kształcącego w Wągrowcu, w 1959 
wstąpił do Prymasowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 
Ukończył je w 1965 roku. Święcenia 
kapłańskie przyjął 21 listopada 1965 
z rąk bp. Lucjana Bernackiego.

Posługę kapłańską jako wikariusz 
rozpoczął w parafi i w Łeknie. Kolejne parafi e to: Miłosławiec, Osiek, 
Wągrowiec, Jarocin, Witaszyce.

W 1982 zostal proboszczem parafi i pw. św. Jakuba w Mogilnie (do 
1994) oraz pw. św. Jakuba Ap. w Mogilnie (do 1998). Od 1982 do 1985 
roku pełnił funkcję wicedziekana, a od 1985 do 1998 dziekana dekanatu 
mogileńskiego.

W 1994 roku abp Henryk Muszyński włączył go jako kanonika gre-
mialnego do Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy. W 1998 roku został 
proboszczem parafi i pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku i posługę 
tę pełniał do 2014. W tym samym roku przeszedł na emeryturę. Zamiesz-
kał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Zmarł 6 
września 2019 roku. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył 

Mieczysław Czarnecki urodził się 
19 października 1931 roku w Gozdani-
nie. Przez całe życie związany z mogileń-
skim sportem. Był jednym z najbardziej 
wszechstronnych mogileńskich sportow-
ców - w młodości jako zawodnik sekcji 
piłki nożnej, boksu i hokeja na trawie. 
Wielokrotnie reprezentował barwy Pogo-
ni Mogilno oraz Gwardii Mogilno. Przez 
kilkanaście lat był również trenerem 
bokserów Pogoni, kierow nikiem sekcji, 
a także jednym z najlepszych bokserów 
w historii klubu.

Po zakończonej karierze sportowej 
został trenerem w Klubie Sportowym 
Pogoń w Mogilnie. Od 50 lat działał 

w zarządzie klubu. W latach 1991-1997 r. był wiceprezesem klubu. Był 
członkiem komitetu założycielskiego KS „Pogoń” w Mogilnie.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym 
Medalem Polskiego Związku Piłki Nożnej „za wybitne osiągnięcia w rozwoju 
piłki nożnej”, Złotą Odznaką Honorową PZPN, Złotą Odznaką Honorową 
Zrzeszenia LZS.

Był osobą, obok której nie można było przejść obojętnie. Wierny 
kibic Pogoni Mogilno oraz Sokoła Mogilno. Znał go każdy bywający na 
mogileńskim stadionie, zresztą i on znał niemal każdego. Jeszcze w rundzie 
jesiennej można było go spotkać na trybunach. 

Prowadził bogate kroniki sportowe zawierające informacje o KS Pogoni 
Mogilno, MKS Sokole Mogilno oraz wszelkich imprez sportowych, jakie 
odbywały się w Mogilnie. Posiadał wszystkie numery Przeglądu Sporto-
wego od 1956 roku.

Zmarł tragicznie 18 stycznia br. Pozostawił po sobie córkę, syna, 
7wnuków i 4 prawnuczki. 

Prymas Polski abp Wojciech Polak, odbyły się 11 września w parafi i pw. 
św. Michała Archanioła w Mieścisku. Został pochowany na cmentarzu 
ostatniej swojej parafi i. 

Jako proboszcz mogileńskich parafi i pozostawił trwałe ślady kapłańskiej 
misji na ziemi mogileńskiej. Podjął skuteczne działania, by w odzyskanych 
od państwa pomieszczeniach poklasztornych tworzyć podwaliny Europej-
skiego Centrum Spotkań Wojciech – Adalbert w Mogilnie.

W latach 1992 - 2004 z jego inicjatywy był wydawany miesięcznik 
katolicko – społeczny BENEDICTUM, który początkowo liczył cztery 
strony, by po pięciu latach zwiększyć swą objętość do 12 stron. W 1993 roku 
z inicjatywy ks. Stanisława i zespołu redakcyjnego zorganizowany został 
I Dekanalny Synodalny Kongres, który w kolejnych latach był kontynuowany.

W kwietniu 1997 roku w imieniu duchowieństwa dekanatu mogileńskie-
go i redakcji Benedictum został złożony wniosek do Rady Miasta i Gminy 
Mogilna, by patronem Mogilna został św. Benedykt. Tak też się stało, a dzień 
11 lipca stał się świętem miasta i jego mieszkańców. 

Ks. Stanisław Podlewski głosił ewangelię słowem i czynem. Podejmo-
wane przez niego inicjatywy stanowią zmaterializowane przykłady działań 
kapłana i człowieka, który żył i wypełniał misję kapłana dla mogileńskiego 
społeczeństwa. Z nutą smutku pożegnaliśmy ks. Stanisława, skromnego 
kapłana, ale bogatego duchem i oddaniem naszemu miastu. 

Stanisław Tarnowiecki urodził się 
30 września 1948 r. w Przyjmie. Zawodo-
we życie związał z Pocztą Polską, gdzie 
pracował jako listonosz. Mieszkańcy 
darzyli go ogromnym szacunkiem. Jego 
pasją było malarstwo. Wybrał trudną 
technikę malowania akwareli. O jego 
obrazach mówiło się, że zatrzymywał 
w nich coś ulotnego i pokazywał zmien-
ność przyrody. Swój niezwykły talent za-
czął prezentować od 1970 roku. Początki 
jego malarskiej drogi to udział w „Klu-
bie Amatora Plama” działającego przy 
Mogileńskim Domu Kultury. Od tego 
czasu co roku uczestniczył w rozmaitych 
plenerach, konkursach oraz wystawach 

zbiorowych w całym kraju. Miał także wystawy indywidualne. Piękno 
akwareli artysty doceniali nie tylko miejscowi miłośnicy sztuki. Był także 
zdobywcą nagrody „Artura” i Medalu im. Jakuba Wojciechowskiego. Zdobył 
wyróżnienie II stopnia na Ogólnopolskim Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej 
„Pejzaż ojczysty” w Skierniewicach. Stanisław Tarnowiecki intuicyjnie 
wychwytywał z rzeczywistości to co ulotne i utrwalał za pomocą akwa-
reli. Pokazywał na swoich obrazach urok ziemi mogileńskiej. Zmarł 22 
czerwca 2019 r. Jego pogrzeb odbył się 27 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 
w Palędziu Kościelnym. 

ODESZLI W TYM ROKU
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10 października naszą gminę odwiedził Marszałek Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Wizyta związana była m.in. powstaniem 
nielegalnego wysypiska odpadów we Wszedniu i możliwością dofinansowania 
z budżetu województwa w kwocie 230 tys. zł wywozu niebezpiecznych 

14 października, z okazji Święta Edukacji Narodowej w sali Urzędu 
Stanu Cywilnego burmistrz Leszek Duszyński wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Mogilnie Pawłem Molendą orz Dyrektorem Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Jarosławem Lorkiem wręczył nagrody nauczy-
cielom szkół i przedszkoli z naszej gminy. W tym szczególnym dla polskiej 
edukacji dniu uhonorowani zostali: Lidia Dembińska (Przedszkole nr 3 
w Mogilnie), Elżbieta Dziuba (przedszkole w Wylatowie), Renata Rybicka 

i Monika Gorgoń (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie), Irena Głowińska 
i Marlena Mrówczyńska (Szkoła Podstawowa w Gębicach), Arleta Michalak 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie), Krzysztof Kaczmarek (Szkoła 
Podstawowa w Kwieciszewie), Aleksandra Schulz i Andrzej Jakubowski 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie) oraz dyrektorzy Iwona Kosińska ze 
Szkoły Podstawowej we Wszedniu i Małgorzata Domańska z Przedszkola 
nr 3 w Mogilnie.

MARSZAŁEK ODWIEDZIŁ MOGILNO
substancji. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński rozmawiał również na 
temat dofinansowania budowy drugiego etapu obwodnicy Mogilna i prze-
jęcia części drogi wojewódzkiej nr 254 przebiegającej przez miasto. Pobyt 
w Mogilnie zakończył się wizytą w nowo budowanym budynku szpitala.

NAGRODZENI NAUCZYCIELE
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W Polsce jest niespełna tysiąc osiemset osób noszących nazwisko 
Kaszyński. Na kontynentach, poza Afryką, mieszka ich prawie drugie tyle. 
Najstarszy ślad tego rodu sięga XIII w.

* * *
Pierwsze ogólnopolskie spotkanie członków tego rodu odbyło się 

przed dziesięciu laty w Trlągu (gmina Janikowo). W następnych latach 
niespodziewana pasja poszukiwawcza jego ponad dwustu uczestników 
pozwoliła opublikować ponad trzy tysiące biogramów, około dwa tysiące 
bezcennych fotografii i dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą z połowy 
XVII w. Znaczące ślady tego rodu odnaleziono w wielu krajach Europy, 
a także w Ameryce Północnej i Australii. Kolejne spotkania, organizowane 
co dwa lata, odbyły się w Pątnowie, Brudzewie i Wąbrzeźnie.

ŚW. ANNA Z KASZYNA
Wieść o śmierci 89-letniej księżnej Anny Kaszynskiej w Kaszynie poru-

szyła wiernych prawosławia również poza granicami księstwa twerskiego. 
Jej tłumny pogrzeb potwierdzał żal i smutek po stracie niezwykłej kobiety, 
otoczonej aureolą piękna, mądrości, miłosierdzia i sławy. Narastający kult 
Anny Kaszynkiej doprowadził do jej kanonizacji wraz z mężem księciem 
Michałem przez Cerkiew prawosławną w połowie XVII w. W wyniku 
długoletnich nalegań i zabiegów wiernych Annę kanonizowano ponownie 
w 1911 r. Sto lat później to wydarzenie upamiętniono wieloma oficjalnymi 
uroczystościami w całym rejonie twerskim. Wywodząca się z potężnej 
i wpływowej dynastii Rurykowiczów Anna Kaszyńska urodziła czterech 
synów i córkę. Trzecim jej dzieckiem był Aleksander Twerski (1301 – 1339), 
którego córka była matką Władysława Jagiełły. Nazwisko po matce przyjął 
urodzony w 1304 r. książę Wasyl. Anna wraz z mężem Michałem ufundo-
wała w Kaszynie, leżącym nad rzeką Kaszynką, kilka okazałych świątyń 
prawosławnych. W jednej z nich spoczywają jej szczątki.

KASZYŃSCY NA UKRAINIE
Liczne groby rodaków przed kilkunastu laty w Kosowie K. Kołomyi 

i we Lwowie odnalazł dr Marc Kaszynski z Lille. Na starym, niezbyt 
zadbanym cmentarzu w Kosowie spoczywa kolonia Kaszyńskich, m. in. 
Krystyna, Wasyl, Marcin, Piotr, Jan, Rozalia, Franciszek, Maria, Katarzy-
na i Magdalena. Sporo rodaków odnaleźć można także wśród obecnych 
mieszkańców tego miasteczka. Znacznie okazalej Kaszyńskich przypomina 
prawie dwumetrowy pomnik nagrobny na cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie. Spoczywają pod nim: Ludwik (1827 – 1887) – administrator 
dóbr, jego syn Walery (1859 – 1908) – adiunkt II klasy w Towarzystwie 
Galicyjskiej Kasy Oszczędności i przedwcześnie zmarły wnuk Stefan 
Mieczysław (1889 – 1924).

PRZODKOWIE KASZYŃSKICH  
NA CMENTARZACH ŚWIATA

Św. Anna Kaszynska (ok. 1279-1368) w świątyni przyklasztornej  
w Kaszynie (Rosja)

Ludwik (1827-1887), Walery (1859-1908) i Mieczysław (1889-1924) 
Kaszyńscy na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina).

RODACY WE FRANCJI
Od dziesięcioleci polskie ślady we Francji dominują na jej północy, 

głównie w okolicach Lille. Bardzo zadbane groby Kaszyńskich odnajdziemy 
także w Pecquencourt, Loffre, Ostricourt, Montigny en Ostrevent. Spoczywa 
tam m. in. Marcin Kaszyński z żoną, Sylwester Kaszyński z żoną, Pelagia 
Kaszyńska, a także Antoni, Bruno, Bernard i Ignacy Kaszyńscy. W głównej 
alei cmentarza w Loos-lez-Lille znajduje się grób Stanisława Alfreda Ka-
szyńskiego i jego żony Jadwigi. Jego przodkowie wywodzili się z Kosowa 
na Huculszczyźnie. W nieodległym Aniche mieszka Raymond Kaszynski. 
Jego ojciec Antoni, urodzony 6 stycznia 1904 r. w Kołodziejewie, najpierw 
wyemigrował do Westfalii, stamtąd zaś do Ostricourt, gdzie aż do śmierci 
w 1952 r. był górnikiem.
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Jadwiga i Stanisław (1917-1997) Kaszyńscy na cmentarzu  
w Loos-lez-Lille (Francja)

KOLONIA W AMERYCE
Udokumentowanie ponad czterystu Kaszyńskich na cmentarzach 

Ameryki Północnej zdumiało współczesnych rodaków. Większość zmar-
łych wywodziła się z zaboru pruskiego. Np. rodzina urodzonego w 1846 r. 
Walentego Kaszyńskiego pochodziła z Gniezna i stąd wyemigrowała przed 
1874 r., bo właśnie wtedy jej syn Louis urodził się w Pennsylwanii. Dziś 
ich szczątki skryte są pod wyjątkowo okazałymi pomnikami nagrobnymi na 
cmentarzu św. Walentego w Spring Valley (Illinois). Tutaj też swoje groby 
ma wielu innych Kaszyńskich, m. in.: Bernadette, Hattie, Sophie, Albin, 
Arthur, Casimer, Florian, Frances, Frank, John, Leonard, Mary, Rose, Ruth, 
Stanisław, Thaddeus, Theresa, Valeria, Walter, Xavery, Gertrude i Loretta. 
Skrupulatni poszukiwacze odnajdą Kaszyńskich jeszcze na wielu innych 
amerykańskich cmentarzach, m. in. w miastach Ottawa i Peru (Illinois), 
Delavan (Wisconsin) i Rowland Heights (Kalifornia).

– 1863), w Warszawie Witold (1937 – 1998)-ojciec Krzysztofa, wydawcy 
TV Polsat News, w Nowym Dworze Maz. Tadeusz (1934 – 1986)- ojciec 
Krzysztofa, właściciela firmy transportowej, w Miechowie Piotr (1827 – 
1892), a w Sulmierzycach Pelagia (1871 – 1957). Jeden z najznakomitszych 
reprezentantów tego rodu Paweł Kaszyński (1710 – 1762), wielkopolski 
właściciel ziemski szlacheckiego pochodzenia, pochowany został na cmen-
tarzu parafialnym św. Marcina w Poznaniu. 

Walenty Kaszyński (1846-1912) na cmentarzu w Spring Valley (USA)

W RODZINNYCH STRONACH 
Ponad dwieście polskich cmentarzy skrywa szczątki członków tego 

rodu. Na nadjeziornym wzniesieniu cmentarza w Mogilnie wysoki krzyż 
zdobi grób Maryanny Kaszyńskiej, zmarłej 15 września 1883 r. w wieku 
34 lat. W pobliskim Strzelnie spoczywa Henryk Kaszyński (1929 – 2012), 
w Wołominie Władysław (1924 – 1989), w Śremie Jan (1705 – 1743), 
w Brudzewie Petronela (1772 – 1812), Mikołaj (1822 – 1892) i Paweł (1798 

Maryjanna Kaszyńska (1849-1883) na cmentarzu w Mogilnie.

NA LITWIE I W ANGLII
Na Litwie, a głównie w Wilnie, odnaleźliśmy kilkadziesiąt rodzin 

o tym nazwisku. W wileńskiej dzielnicy Tupatiszki mieszka Jan i Leokadia, 
a także ich dorosłe córki Anna-wzięta kosmetyczka i ekonomistka Irena. 
Dumą tej bardzo zżytej rodziny są córki Ireny: Agata- mistrzyni Litwy 
w gimnastyce sportowej i Anna- absolwentka warszawskiej ASP. W pod-
stołecznych Pikieliszkach osiadł przed laty przedsiębiorczy Jan Kaszyński 
z żoną Czesławą. Kilkadziesiąt grobów i przodków i bliskich znajduje się 
w Wilnie, Podbrzeziu i Niemenczynie.

Najokazalszy ślad w Anglii pozostawiła Janina Kaszyńska (1911 – 2014), 
uhonorowana listem gratulacyjnym od królowej angielskiej. Tutaj też spoczywa 
jej mąż Wojciech (1902 – 1987) i syn Wiesław. Bliska im przez długie lata 
Ludmiła Kaszyńska (ur. 1952, Kosów) oraz mąż Allan Czechak mieszkają 
w Trowbridge, gdzie też urodziły się ich dzieci: Marek, Michelle i Dominik.

Wileńscy rodacy przy grobie Kaszyńskich w Krewie k. Pikieliszek (Litwa)

*
Odchodząc ku wieczności zapewne każdy z rodaków zaufał sentencji 

Horacego: Nie wszystek umrę!
Stanisław Kaszyński
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26 października 2019 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” 
w Żabinku obchodziło 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w świetlicy 
wiejskiej odbyła się uroczysta GALA, w której udział wzięli zaproszeni 
goście – w tym również Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda, Starosta Mogileński 
Bartosz Nowacki, Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Robert 
Musidłowski oraz radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu Elżbieta Piniewska, członkowie zaprzyjaźnionych organizacji 
oraz partnerzy i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem.

Spotkanie rozpoczęło się od występu chóru „Harmonia” działającego 
przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strzelnie pod 
batutą Eweliny Besze – Kopczyńskiej. Historię Stowarzyszenia i najważ-
niejsze zrealizowane projekty przypomniała prezes Barbara Lech. Jubileusz 
uświetnił pokaz baniek mydlanych oraz magii. Uroczystość poprowadzili 
Beata Krotoszyńska oraz Jarosław Gębala.

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Żabienku powstało 24 października 
2004 r. dzięki inicjatywie p. Teresy Marmuckiej – Lalka, która wówczas była 
Członkiem Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Został powołany 
komitet założycielski, opracowano statut i zarejestrowano stowarzyszenie w KRS 
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Na początku organizacja liczyła 20 
członków. Obecnie działa już 45 osób. Zarząd od początku stanowią: prezes 
Barbara Lech, wice – prezes Stanisław Wiśniewski oraz członkowie zarządu: 
Małgorzata Filipek, Jadwiga Nawrocka i Jerzy Gębala. W skład komisji rewizyjnej 
wchodzą: Dariusz Bubak, Marek Fojutowski i Sławomir Kuś. Dzięki powołaniu 
Stowarzyszenia i ubieganiu się o środki finansowe na realizację różnego rodzaju 
pomysłów zrealizowano wiele przedsięwzięć. W ramach pierwszych zdobytych 
środków finansowych z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu 
została doposażona świetlica w Żabienku. W odnowionej świetlicy rozwijała się 
wielopokoleniowa integracja, a dzieci i młodzież, zwłaszcza podczas ferii i wa-
kacji miały możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Tu 
i na pobliskim boisku odbywały się takie imprezy, jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, 
festyny sportowe, integracyjne dla osób niepełnosprawnych, mecze piłki nożnej 
i siatkowej, rozgrywki w bilarda, szkolenia, robienie stroików, kursy kulinarne, 

Dzień Kobiet, bajkowe wakacje, 100 lat Niepodległości, Ogień Niepodległości, 
Klub Malucha, zabawy karnawałowe, charytatywne, sylwestrowe oraz poga-
danki – z zakresu promocji zdrowia, przemocy w rodzinie, o uzależnieniach. 
W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie gościło animatorki z Pakistanu, 
Rumunii i Indonezji, a także 15 - osobową grupę z Teatru z Chełma, zorganizo-
wało wiele wycieczek m.in. do: Zaurolandii w Rogowie, Solca Kujawskiego, 
Famili Parku w Bydgoszczy, Parku Leśnego w Myślęcinku, Planetarium, 
Kinder Parku i Domu Piernika w Toruniu, Ciechocinka, Deli Parku koło Po-
znania, Murowanej Gośliny. Ponadto na przestrzeni lat włączało się w różne 
akcje i wydarzenia oraz organizację Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi 
Mogileńskiej, Dni Wylatowa i inne we współpracy z radą sołecką Wylatowa, 
OSP i KGW z Wylatowa. Przez te lata Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę 
pieniędzy dla chorych dzieci – Alicji, Antosia i Nikoli. Wiele przedsięwzięć 
podejmowano we współpracy z Urzędem Miejskim w Mogilnie, Starostwem 
Powiatowym w Mogilnie, Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i sponsorami. 
Ostatnio cenne inicjatywy zrealizowano dzięki wsparciu z Fundacji Orlen - Dar 
Serca, Fundacji PZU i Banku Millennium. Ostatnim (do czasu GALI) działaniem 
było pozyskanie środków z Fundacji PZU na budowę dwóch placów zabaw, 
które powstay - w Mogilnie i Żabienku. 

ZASŁUŻONE MIESZKANKI 
MOGILNA

18 września 2019 r., podczas dziesiątej sesji Rady Miejskiej w Mogilnie 
radni uchwalili trzy wnioski Mogileńskiego Towarzystwa Kultury o nadanie 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” dla Teresy Kujawy, Zofii Zielińskiej 
– Jarząbkowskiej i Agaty Skoniecznej.

Teresa Kujawa jest aktywnym członkiem stowarzyszeń kulturalnych 
naszego miasta i gminy. Przez blisko 8 lat była redaktorem naczelnym 
miesięcznika Rady Miejskiej w Mogilnie - „Rozmaitości Mogileńskie”. 
Organizowała sesje dziennikarskie prasy lokalnej, a tym samym promo-
wała szeroko pojętą ziemię mogileńską. Od 2000 r. do chwili obecnej jest 
prezesem Mogileńskiego Towarzystwa Kultury. Inicjuje wiele wydawnictw 
książkowych, tomików wierszy, wydawnictw okolicznościowych, które 
promują mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Od 2002 r. działa w Towa-
rzystwie Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej - jest członkiem zarządu 
towarzystwa, współinicjatorką imprez kulturalnych „Chlebem i Miodem”, 
„Gwiazdkowe Pierniki”, czy „Zaduszki poetycko - muzyczne”. Przez wiele 
lat (do 2007 r.) społecznie prowadziła drużyny zuchowe zrzeszające dzieci 
z różnych mogileńskich szkół i przedszkoli. Działaczka samorządowa, dłu-
goletnia radna Rady Miejskiej w Mogilnie, przewodnicząca tej rady w latach 
2010-2018, a także radna Rady Powiatu Mogileńskiego w latach 2002-2006.

Zofia Zielińska-Jarząbkowska jest autorką kilkunastu publikacji na 
łamach prasy lokalnej i w wydawnictwach regionalnych. Propaguje naszą 

„małą ojczyznę” w kraju i poza jej granicami. Aktywnie uczestniczy w życiu 
kulturalnym miasta i gminy. Na co dzień odkrywa i przekazuje mieszkańcom 
naszej gminy regionalne dziedzictwo kulturowe.

Agata Skonieczna całe swoje życie zawodowe poświęciła nauczaniu 
i wychowaniu kilku pokoleń mogilnian. Jej wychowankowie zdobywali 
najwyższe laury w konkursach polonistycznych na szczeblu wojewódzkim 
i krajowym. Jest autorką scenariuszy montaży słowno-muzycznych, które 
uświetniały uroczystości i ważne wydarzenia w życiu naszego miasta i gmi-
ny. Przekazała kilku pokoleniom mogilnian miłość do języka ojczystego. 
Wskazywała wzorce kultury i dziedzictwa narodowego.

Tytuły „Zasłużonym” wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogil-
nie Paweł Molenda wraz z Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim na 
XI sesji Rady Miejskiej w Mogilnie, która odbyła się 23 października 2019 r.

15 LAT STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI  
„PROMYK NADZIEI” W ŻABIENKU
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10 października br, kobiety zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich 
w Józefowie wraz z zaproszonymi gośćmi obchodziły jubileusz 60-lecia 
istnienia swojej organizacji. Wspólnie z lokalną społecznością święto-
wali Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda.

Jubileusz był okazją do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych w pracę 
na rzecz Koła kobiet, a także do przypomnienia jego historii. Dzieje orga-
nizacji odświeżyła przewodnicząca Agnieszka Joszko, a obchody uświetnił 
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Padniewie przygotowany pod 
kierunkiem Katarzyny Tumasz i Anny Nowackiej.

Historia Koła:
Zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Józefowie zwo-

łane zostało 15 listopada 1959 r. Wówczas został przyjęty regulamin oraz 
wybrano władze. W skład pierwszego zarządu weszły: Maria Kopczyńska 
(przewodnicząca), Zofia Gwinowska (zastępca przewodniczącej), Feliksa 
Kwiatkowska (sekretarz), Maria Wiśniewska (skarbnik) oraz Irena Szał-
kowska i członkowie zarządu: Zofia Leśna, Felicja Jabłońska, Zuzanna 
Pichłacz. Komisję rewizyjną utworzyły: Stanisława Przybysz, którą zastąpiła 
Katarzyna Baran, a także Irena Bielewicz, Maria Szeligowska.

W 1963 r. przy KGW powstaje Koło PCK, z którym wspólnie organi-
zują pogadanki lekarskie, pokazy udzielania pierwszej pomocy, szkolenia.

Ponieważ panie prowadzą gospodarstwa rolne, w których potrzebny 
jest sprzęt usługowy, 7 marca 1966 r. podjęto uchwałę o zorganizowaniu 
Kółka Rolniczego mającego osobowość prawną i możliwość zakupu sprzętu 
z FRR. Kobiety podejmowały działania na rzecz wszystkich gospodarstw 
we wsi i mieszkańców. Angażowały się w: zbiorowe zaopatrzenie w węgiel 
drzewny oraz zakup drewna opałowego, wymianę sadzeniaków, szkolenia 
rolnicze i inne.

WYSTAWA  
KOLEKCJONERSKA 
„ŚWIAT RADIA”

Wystawa prezentuje kolekcje ludzi zakochanych w starych odbiorni-
kach radiowych, dzięki którym radia przetrwały i odzyskują swoje życie. 

Kolekcja Witolda Błasiaka prezentuje produkcję zakładów Eltra od 
pierwszego odbiornika tranzystorowego „Koliber” do stereofonicznych 
radiomagnetofonów. W Kolekcji znajduje się całą gama odbiorników, któ-
rym nadano imiona kobiece: Kamila, Sylwia, Dorota, Dominika, Klaudia, 
Julia i wiele innych. Produkcja Eltry to także kalkulatory, telefony i organy 
elektroniczne. Prezentacja pokazuje dorobek zakładów Eltra i postęp tech-
niczny polskiego przemysłu elektronicznego w II połowie XX wieku. Witold 
Błasiak to emerytowany major wojska polskiego, nawigator, z zamiłowania 
krótkofalowiec. Mieszka w Łochowie koło Bydgoszczy

Kolekcja Jerzego Krigera obejmuje radiowe odbiorniki lampowe pro-
dukcji polskiej i zagraniczne. Prezentowane odbiorniki pochodzą z czasów 
przed II wojną światową i lat 50-siatych XX wieku. W kolekcji znajdują 
się między innymi radia: Pionier, Czardasz, Poemat, Preludium, Romans, 
Menuet, Stolica i inne. Jerzy Kriger to znany mogileński lekarz, były 
dyrektor SPZOZ w Mogilnie, z zamiłowania radioamator, wyszukuje 
i naprawia stare radia.

Otwarcie wystawy nastąpi 15 listopada (piątek) o godz. 17:00 w Muzeum 
Ziemi Mogileńskiej. Udostępniona będzie dla zwiedzających do 7 grudnia br. 

60 LAT KGW W JÓZEFOWIE
Ze środków powstałego FRR zakupiły konny sprzęt uprawowy jak: 

siewnik, dołownik, pług, śrutownik i wagę dziesiętną.
W 1983 r. w wyniku połączenia kółek rolniczych z Mielenka i Józefowa 

zarząd objęli: prezes Jan Bartecki, z-ca Franciszek Szutarski, sekretarz 
Andrzej Chudański, skarbnik Maria Kopczyńska, członek zarządu Felicja 
Jabłońska.

W tym czasie gospodynie kupują pisklęta ze sztucznych lęgów, uprawiają 
poletka cykorii i lucerny na zielonkę i suszu jako dodatek do pasz dla drobiu 
i zwierząt gospodarskich, kupują nasiona warzyw, kwiatów oraz drzewek, 
krzewów owocowych i ozdobnych. Przy współpracy Ośrodka Nowoczesnej 
Gospodyni przy GS Mogilno, Mleczarni, Banku Spółdzielczego, SK-R 
organizowane są w Kole kursy racjonalnego żywienia, przygotowania po-
traw z boczniaka i grzybów z pobliskich lasów, pieczenia i dekoracji ciasta. 
Członkinie biorą czynny udział w rozszerzaniu czytelnictwa korzystając 
z bogatego księgozbioru biblioteki gromadzkiej i szkolnej prowadzonej 
przez Marię i Stanisława Kopczyńskich. Zarząd KGW Józefowo ściśle 
współpracuje z klubem „Ruch”.

W 1974 r. Koło liczy 57 członkiń, które starają się o zakup butli gazowych 
na potrzeby gospodarstw domowych i drzewek owocowych, organizują 
pokazy przygotowania potraw oraz organizują spotkania z okazji Dnia 
Kobiet, Dnia Seniora, Dożynki i inne okazje.

W kolejnych latach Koło organizuje wiejski dzieciniec, pogadanki 
z zielarzem i radiestetą, wspólnie z PCK organizuje kurs dla pań kierowców 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych. wiele 
innych tematów wzbogacających działalność organizacji i życie mieszkańców.

Od 10 marca 2016 r. w KGW w Józefowie przewodniczy Agnieszka 
Joszko. Jej zastępcą jest Anna Strzemkowska, a skarbnikiem Marzena 
Szablewska. Dziś działalność organizacji polega na integracji mieszka-
nek sołectwa, uczestnictwie w spotkaniach Gminnej Rady KGW, udziale 
w gminnych i lokalnych imprezach, organizacji zabaw andrzejkowych 
i karnawałowych oraz współpracy z radą sołecką i różnymi organizacjami.

11
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Dobiegły końca prace przy budowie ul. Ustronie w Mogilnie, które 
wykonywała firma Polbud Polak Sp. z o. o. z Wyrobek. Łączny koszt 
robót to 220 785 zł brutto. Zakres robót na odcinku prawie 160 m obejmował 

BUDOWA ULICY USTRONIE
prace przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej, a także ustawienie krawężników i obrzeży 
betonowych wraz z regulacją istniejących studzienek.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 3 W MOGILNIE

Trwają prace przy Budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Mogilnie.

Od momentu rozpoczęcia prac przez Firmę HOSTA GROUP Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedziba 
w Grębocinie do chwili obecnej zostały wykonane następujące prace: 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, mury fundamentowe, 
mury parteru, mury I piętra, klatka schodowa, część ścianek działowych, 
część stolarki drzwiowej, kanalizacja sanitarna zewnętrzna, kanalizacja 
deszczowa, instalacja gazowa, instalacja wody, część kanalizacji sanitarnej 
wewnętrznej, część instalacji centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa.

Gmina Mogilno na ten cel otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w Ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej. 

   
GMINA MOGILNO
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7 września w Mogilnie odbyła się II edycja biegu „Rozbiegane Mogilno”, 
w którym wzięło udział 229 uczestników. Start i meta biegu znajdowała 
się na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza. Bieg główny poprzedziły 
biegi dziecięce, które rozpoczęły się o godz. 14.30 w różnych kategoriach 
wiekowych i na różnych dystansach (od 200 m do 800 m). O godz. 16.00 
wystartowali uczestnicy biegu na 10 km, a po 10 minutach biegacze, którzy 

mieli do pokonania trasę 5 km. Zwycięzcą biegu na 10 km został Damian 
Kłopotek z Torunia, który na mecie pojawił się po 33 min i 58 sek, drugi na 
mecie był Damian Sitarz z Mogilna a trzeci Szymon Zakrzewski również 
z Mogilna. Na dystansie 5 km zwycięzcami zostali: I miejsce Filip Siwiak 
z Gdańska, II miejsce Bartosz Chrząszcz z Pakości, a III miejsce Jędrzej 
Wolski z Mogilna.

CZYSTE POWIETRZE
19 września br. burmistrz Leszek Duszyński podpisał z Prezesem 

WFOŚiGW w Toruniu Ireneuszem Stachowiakiem porozumienie o wspól-
nej realizacji programu Czyste Powietrze. Dzięki temu mieszkańcy naszej 

gminy mogą składać wnioski i uzyskiwać informacje o dotacji z WFOŚiGW 
w Urzędzie Miejskim w Mogilnie. 

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze, możli-
wości uzyskania dotacji na wymianę ogrzewania, ocieplenie budynku czy 
wymianę okien i drzwi zewnętrznych, a także o uproszczonych zasadach 
realizacji wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie pok. 
209 (II piętro) tel. 52 318 55 18.

ROZBIEGANE MOGILNO
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KONCERT WIKTORA MAZURKIEWICZA 
I PROMOCJA PŁYTY „SOME STEPS TO TERRIBLE NIGHTMARE”

16 października br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Nasze 
piękne osiedle”, zorganizowany przez Zarząd Osiedla nr 1 w Mogilnie. Na 
konkurs wpłynęło 20 fotografii. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna 
Byner, Agnieszka Zamroczyńska - Ramza, Sławomira Zielińska, Leszek 
Bukowski, Paweł Fąferek postanowiła przyznać następujące miejsca:

Grand Prix konkursu wśród najmłodszych uczestników zdobyło zdjęcie 
wykonane przez ucznia klasy I - Macieja Prugara.

Grand Prix konkursu wśród najstarszych uczestników zdobyło zdjęcie 
wykonane przez uczennicę klasy VII - Wiktorię Stefańską.

I miejsce w kategorii uczniów klas IV-VI przyznano Jakubowi Gierlic-
kiemu, a w kategorii klas VII-VIII Julii Polak.

Wyłoniono również po dwa drugie miejsca w kategorii klas IV-VI, 
które otrzymali Tomasz Prugar i Julia Zygmunt. W kategorii klas VII-VIII 
II miejsce zdobyli: Marika Dziurzyńska i Jakub Obiała.

Trzecie miejsca w kategorii klas IV-VI zdobyły fotografie Julii Jastrzęb-
skiej, VII-VIII Anny Brzustowskiej.

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Mogilna Leszek 
Duszyński. 

W piątkowy wieczór (20 września) w sali Mogileńskiego Domu Kul-
tury przy ul. Rynek odbył się wyjątkowy koncert mogileńskiego gitarzysty 
Wiktora Mazurkiewicza w związku z premierą jego nowej płyty pt. „Some 
Steps To Terrible Nightmare”. Wiktor wystąpił z zespołem składającym 
się z wysokiej klasy muzyków: Mikołaj Toczko – perkusja (pARTyzant); 
Adrian Augustyniak - bass (ex-Sellisternium); Grzegorz Tomkowski - key-

board (Teatr Muzyczny w Poznaniu). Koncert miał charakter muzycznego 
spektaklu z narracją Mikołaja Danielewicza. Podczas koncertu zagrano 13 
instrumentalnych utworów opowiadających o losach amerykańskiego żoł-
nierza sił specjalnych wysłanego na misję na Bliski Wschód. Jak wspominał 
wykonawca inspiracją do nagrania tej płyty był film Snajper z 2014 roku 
wyreżyserowany przez Clinta Eastwooda.

„NASZE PIĘKNE OSIEDLE”  
KONKURS FOTOGRAFICZNY
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Od dnia 14 października br. rozpoczęła działalność nowa sekcja w dzia-
łalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku – nauka gry w brydża dla począt-
kujących.

Zajęcia dla wszystkich chętnych seniorów odbywają się w każdy po-
niedziałek, począwszy od dnia 14.10.2019r., o godzinie 17:00 w sali „Pod 
Orłem” przy ul. Rynek 10. Prowadzącym będzie Pan Marian Skrzypczak 
z Mogilna.

Brydż to gra zespołowa, w którą można grać na wielu poziomach. Może 
w nią grać każdy i każdy wiek jest dobry do rozpoczęcia nauki. Brydż to 
hobby, które zapewnia dobrą rozrywkę i spędzanie wolnego czasu szczególnie 
podczas długich jesienno-zimowych dni. Grając w brydża rozwijasz różne 
umiejętności, trenujesz swój umysł (pamięć i logiczne myślenie). Poprawia 
się koncentracja i umiejętność współpracy w grupie. Poznaje się nowych 
ludzi, poszerza kontakty towarzyskie, a co za tym idzie – unika izolacji, 
tak częstej wśród starszych osób.

GRAFIK ZAJĘĆ UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza do zapoznania się z grafi kiem 
zajęć ich sekcji.

PONIEDZIAŁEK:
• Aerobik +50 – godz. 10:15 – 11:00 – Harcówka – Mariusz Suliński
• Język Niemiecki – SP 3 – Edyta Narożniak

WTOREK:
• Gimnastyka Rehabilitacyjna – godz. 10:00 – Hala Widowiskowo – 

Sportowa – R. Ulatowski
ŚRODA:

• Basen – godz. 13:30 – 14:30 – Kryta pływalnia – A. Rogowska
• Kurs komputerowy (II grupy) – 14:30 – SP 1 – J. Strzelecki

W czwartek w Mogilnie (24.10.2019) wystąpiła Teresa Werner - jedna 
z najpopularniejszych w Polsce piosenkarek disco.

Teresa Werner pochodzi z Nakła Śląskiego. Na scenie zadebiutowała w wieku 
szesnastu lat, zasilając skład Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” (była artystką najdłużej 
występującą w tym zespole). Karierę solową rozpoczęła 
stosunkowo niedawno, bo w 2011 roku, wydając singiel 
„Miłość jest piękna”. Wkrótce ukazał się pierwszy album 
artystki, „Spełnić marzenia”, który uzyskał status złotej 
płyty. Każdy kolejny również niezwłocznie zyskiwał 
status złotej, a nawet platynowej płyty.

Już po pierwszym utworze wokalistka zeszła ze 
sceny przywitać się z publicznością. Każdą z kolej-
nych wykonywanych piosenek Werner opatrywała 
obszernym wprowadzeniem, za każdym razem wycze-
kując interakcji ze strony słuchaczy. Tych specjalnie 
zachęcać nie trzeba było - momentalnie odpowiadali 
na zadawane przez artystkę pytania czy włączali się 
do wspólnego śpiewania. W programie znalazły się 
zarówno najpopularniejsze przeboje, znane choćby 
z anteny TVS, wydań płytowych czy z Internetu, ale 
także piosenki najnowsze.

Z każdym kolejnym utworem atmosfera na widow-
ni robiła się coraz bardziej gorąca i coraz więcej osób 
włączało się do wspólnego śpiewania. Werner zresztą 

GWIAZDKOWE PIERNIKI
Szczególnie atrakcyjnie w tym roku zapowiada się konkurs „Gwiazd-

kowe Pierniki” , który odbędzie się 14 grudnia (sobota) w Muzeum Ziemi 
Mogileńskiej. Konkurs połączony zostanie z kiermaszem świątecznym, 
a główną atrakcją będzie występ zespołu Baciary.

Szczegóły wkrótce.

NOWA SEKCJA UTW DZIAŁAJĄCEGO 
PRZY MOGILEŃSKIM DOMU KULTURY

KONCERT TERESY WERNER
chętnie dzieliła się ze słuchaczami mikrofonem. Finałowy hit „Dałabym 
ci, dała” śpiewała z artystką cała sala, a że tak oddana publiczność nie ma 
w zwyczaju pozwalać artyście ot tak zejść ze sceny, gromkimi brawami 
i okrzykami zachwytu doprosiła się bisów.

TURNIEJ SZACHOWY 
IM. KS. P. WAWRZYNIAKA

W dniu 16 listopada (sobota) o godzinie 10:00 odbędzie się kolejny 
Turniej Szachowy im. Ks. P. Wawrzyniaka. Zawody przeprowadzone zastaną 
w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. Zapisy przyjmowane są telefo-
nicznie pod nr 505 126 630 oraz pół godziny przed rozpoczęciem turnieju.

Organizatorzy: Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Mogileński Dom Kultury
Partner Strategiczny: Gas Storage Poland

CZWARTEK:
• Aerobik +50 – godz. 10:15 – 11:00 – Harcówka – Mariusz Suliński
• Aerobik +50 – godz. 11:00 – 11:45 – Harcówka – Mariusz Suliński
• Cafe Senior – Harcówka

PIĄTEK:
• Język angielski
• Sekcja brydżowa
• Taniec – 11:00 – 12:30 – Sala MDK – L. Kowalski
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Dnia 7 sierpnia 2019 roku odbył się w Mogilnie V Złaz Seniorów 
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Na Złaz przybyło 75 osób z miejsco-
wości: Świecie, Szubin, Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Janowiec, 
Wągrowiec i Mogilno.

Uroczystości rozpoczęły się wspólnym apelem w Zespole Szkół w Mo-
gilnie, gdzie powitał nas dyrektor Szkoły Zbigniew Grzechowski. Na apelu, 
obecny komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP hm. Jerzy Gębara 
dokonał otwarcia V Złazu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, 
odbywający się tym razem w Mogilnie.

Po apelu przeszliśmy pod pomnik Powstańca Wielkopolskiego. Przy 
pomniku phm. Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielko-
polskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 
w Poznaniu, wygłosił prelekcję na temat udziału harcerzy w Powstaniu 
Wielkopolskim, a delegacja harcerskich seniorów złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze. Odsłonięcia pomnika dokonano 14 stycznia 2019 roku. Inicjatora-
mi budowy pomnika była Komisja Historyczna Hufca ZHP Mogilno na 
czele z przewodniczącym hm. Stanisławem Jasińskim i Krąg Starszyzny 
Harcerskiej Ziemi Mogileńskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza na czele 
z komendantem hm. Stanisławem Jasińskim. 

Zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Przyjmie koło Mogilna. Kopalnia Soli 
wraz z infrastrukturą, rozpoczęła pracę 12 lutego 1986 roku. Pierwsza 
solanka popłynęła rurociągiem do Janikowskich Zakładów Sodowych 
i nadal tam płynie. Solankę wydobywa się także w miejscowości Góra. 
W nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej kopalni w Górze tworzy się 
w górotworze olbrzymie przestrzenie poeksploatacyjne, które w połączeniu 
ze sprzyjającymi warunkami geologicznymi umożliwiają adaptację komór 
eksploatacyjnych na magazyny gazów. Nowoczesna obsługa magazynu 
i prowadzony monitoring hydrogeologiczny powodują, że magazynowanie 
podziemne jest uznawane na świecie za najbardziej proekologiczny sposób 
magazynowania. Kopalnia Soli i Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu 
budowane były w latach 80. XX wieku, ale na miarę XXI wieku naprzeciw 
wymogom i standardom Unii Europejskiej. Po kopalni oprowadzał nas inż. 
Andrzej Tylisz, a historię kopalni przybliżył inż. Grzegosz Sobkowiak.

Ciekawostką było zwiedzanie zespołu poklasztornego zakonu bene-
dyktynów wraz z kościołem św. Jana Ewangelisty z XI wieku. Zakon św. 
Benedykta został sprowadzony do Mogilna z Niemiec w XI wieku przez 
Kazimierza Odnowiciela, a Bolesław Śmiały ufundował dla zakonu klasz-
tor i kościół. Opactwo mogileńskie przetrwało do kasaty w 1833 roku. 
Współcześnie w obiekcie poklasztornym utworzono pierwsze w Polsce 
Europejskie Centrum Spotkań „Św. Wojciech-Adalbert”. Adaptacja zespołu 
klasztornego na Centrum trwała od 1998 do 2001 roku pod kierunkiem ks. 
dr. Andrzeja Panasiuka – proboszcza parafii św. Jana Ewangelisty i dyrektora 
Centrum. Centrum dysponuje 60 miejscami noclegowymi, salami spotkań, 
zapleczem kulinarnym, o standardzie europejskiego schroniska. Od 2014 
roku kościół parafialny św. Jana Apostoła i klasztor pobenedyktyński jest 
siedzibą Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Przewodnikiem po obiek-
tach był Zenon Popiołek.

Parafialny kościół farny pw. św. Jakuba Większego Apostoła jest 
zbudowany w stylu gotyckim ok. 1511 roku. Z kościołem jak i plebanią 
związany był ks. prałat Piotr Wawrzyniak (1849- 1910) Wielkopolanin 
urodzony w Śremie, wielki patriota i społecznik szczególnie w zakresie 
ruchu spółdzielczego, był proboszczem w latach 1998-1910. Z inicjaty-
wy ks. Prałata pobudowano w Mogilnie budynek kina i budynek banku 
spółdzielczego. Ks .Piotr Wawrzyniak zmarł nagle i pochowany został na 

HARCERSKI ZŁAZ W MOGILNIE
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23 października na mogileńskim cmentarzu 
odbyła się uroczystość zorganizowana przez Ko-
mendę Hufca ZHP w Mogilnie oraz 12 Drużynę 
Harcerską Nieprzetartego Szlaku im. Jana Kausa 
w Szerzawach, której celem było upamiętnienie 
tabliczkami mogiły Powstańców Wielkopolskich.

Oznakowanie miejsca odbyło się w ramach 
akcji „Dbamy o miejsca pamięci”. Jedna z tabliczek 
została umieszczona na ogrodzeniu cmentarza, 
natomiast druga przy mogile Powstańców Wielko-
polskich. Modlitewnej zadumie przewodniczył o. 
Grzegorz Sucheński z Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Mogilnie. Obecny na uroczystości 
burmistrz Leszek Duszyński podziękował harce-
rzom za cenną inicjatywę i pamięć o powstańcach. 
Na zakończenie harcerze oraz delegacje władz 
gminnych i powiatowych złożyły wiązanki kwiatów 
na grobie powstańców.

DBAJĄ O MIEJSCA 
PAMIĘCI

mogileńskim cmentarzu , gdzie postawiono Jemu unikalnej budowy okazały 
grobowiec. W Parku Miejskim znajduje się pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka, 
ulica z kinem „Wawrzyn” nosi imię ks. Piotra Wawrzyniaka oraz pierwsza 
mogileńska drużyna skautowa założona w 1917 roku. Z kościołem farnym 
i z plebanią związany był także Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Świę-
cenia i prymicje kapłańskie miał w Mogilnie. Prymicyjną mszę odprawił 
przy Grocie farnej. Rodzina mieszkała w Mogilnie. Brat Jan nadal mieszka 
w Mogilnie i właśnie wspomniał historię kościoła farnego i brata Prymasa. 
Matka pochowana jest na mogileńskim cmentarzu. Prymas Józef Glemp 
zmarł 23 stycznia 2013 roku w Warszawie i pochowany został w Warszawie. 
W pogrzebie wzięła udział delegacja z Mogilna. Oglądaliśmy Dąb 100 – 
lecia harcerstwa posadzony w parku farnym.

Zatrzymaliśmy się na rynku pod pomnikiem ofiar II wojny światowej, 
tablicą poświęconą św. Janowi Pawłowi II, tablicą patrona Kręgu Seniorów 
Ziemi Mogileńskiej hm. Leona Niewiadomskiego. O tych postaciach, a także 
o udziale mieszkańców powiatu mogileńskiego w walkach z Niemcami 
podczas II wojny światowej opowiedział druh Marian Przybylski. Delega-
cje harcerskich seniorów złożyły kwiaty i znicze przy miejscach pamięci.

Odwiedzono mogileński cmentarz, gdzie delegacje złożyły kwiaty 
i znicze w Miejscach Pamięci: grób Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, 
Pomnik Katyński, grób ks. prałata Piotra Wawrzyniaka, Mauzoleum ofiar II 
wojny światowej, obelisk postawiony z okazji 100-lecia harcerstwa, na cześć 
harcerzom, którzy odeszli na wieczną wartę i którego inicjatorem był Har-
cerski Krąg Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego.

V Złaz Seniorów zakończono ogniskiem wspólnym przy mogileńskiej 
„Harcówce” z udziałem władz samorządowych oraz Mogileńskiej Orkiestry 
Dętej. Wśród gości byli: komendantka Hufca ZHP Mogilno hm. Barbara 
Bultrowicz, burmistrz Mogilna Leszek Duszyński wraz z Małżonką, burmistrz 
Strzelna Dariusz Chudziński, Starosta Mogileński Bartosz Nowacki, sekretarz 
gminy Dąbrowa Andrzej Konieczka; dyrektor Mogileńskiego Domu Kultury 
i Muzeum w Chabsku Jan Szymański, dyrektor działu promocji Marcin Zieliński.

Organizator Złazu: Referat Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
ZHP, Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. hm. Leona Niewia-
domskiego, Krąg Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza 
w Mogilnie. Komenda: komendant hm. Halina Krystowczyk, z-ca ds. pro-
gramowych hm. Stanisław Jasiński, z-ca ds. organizacyjnych phm. Jerzy 
Lipiński, sekretarz phm. Alicja Sztanga, instruktor ds. promocji druh Heliodor 
Ruciński, kronikarz pwd. Halina Szymańska, oboźny i drużynowy drużyny 
I druh Władysław Domagalski, drużynowy drużyny II pwd. Stefan Harko. 

Cele Złazu: Integracja środowiska seniorów ZHP województwa ku-
jawsko-pomorskiego, zapoznanie uczestników z historią harcerstwa na 
ziemi mogileńskiej, promocja i budowanie tradycji harcerskich Chorągwi 
Kujawsko-Pomorskiej ZHP, ukazanie piękna Mogilna i jego zabytków 
architektonicznych i przyrodniczych, złożenie hołdu przy pomnikach 
poległych bojowników o wolność i niepodległą Polskę w roli Harcerskich 
Opiekunów Miejsc Pamięci. 

Hm. Kazimiera Rosinska
Foto: Marcin Zieliński
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16 września 2019 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki dzieci 
z klasy Ia SP w Gębicach wysłuchały opowieści Petera Reynoldsa o małej 
dziewczynce imieniem Vashti, która jest bohaterką książki pt. „Kropka”. 
Ta króciutka, ale niezwykle mądra 
opowieść została przetłumaczona na 
ponad 20 języków i ujęła serca czy-
telników na całym świecie. Jej publi-
kacja zapoczątkowała obchody Dnia 
Kropki, bo kropka choć tak niepozor-
na, ma przecież wielkie znaczenie…, 
a kto nie jest o tym przekonany ko-
niecznie musi sięgnąć po tę niezwykłą 
książeczkę. Koniec i kropka!

Przeczytany tekst był początkiem 
wspólnej zabawy. Dzieci łączyły 
kropki, wyczarowując jednym po-
ciągnięciem ołówka różne kształty, 
kolorowały miejsca z kropką by od-

szukać ukryty na obrazkach przedmiot, ćwiczyły pisanie liter i cyfr, w czym 
pomagały oczywiście kropki, a na koniec stworzyły „piegowatą” ramkę do 
ruchomej fotografii ze śmiesznymi kropkowanymi atrybutami.

W sobotę 7 września w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Mogilnie mieszkańcy mogli po raz kolejny mogli wziąć udział 
w ogólnopolskim Narodowym Czytaniu.

Na 8 edycję Narodowego Czytania Para Prezydencka wybrała 8 Nowel 
Polskich:

Dobra pani Elizy Orzeszkowej; Dym Marii Konopnickiej; Katarynka 
Bolesława Prusa; Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium 
pod Klepsydrą) Bruno Schulza; Orka Władysław Stanisława Reymonta; 
Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego; Sachem Henryka 
Sienkiewicza; Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego.

Jak każdego roku wydarzenie było objęte honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej.

W mogileńskiej bibliotece można było wysłuchać noweli Elizy Orzesz-
kowej Dobra pani.

Wszyscy uczestnicy mogli otrzymać pamiątkową pieczęć, którą jak co 
roku biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP. 

Lektorami nowel byli, przygotowani przez Kingę Gąskę, uczniowie 
Zespołu Szkół w Mogilnie: Nikola Brzuszczak, Marcin Janus, Kacper Ku-
kurenda, Adrian Nowak, Roksana Owsińska, Julita Puzio, Marcel Radtke, 
Izabela Sip, Nikola Springer, Aleksandra Szymczak, Filip Turek, Marta 
Witek. Stroje z epoki przygotowała Lucyna Gmaj. Pytania dla uważnych 

DZIEŃ „KROPKI” W GĘBICKIEJ FILII  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE

KOLEJNA EDYCJA NARODOWEGO CZYTANIA ZA NAMI
słuchaczy przygotowała Adrianna Radek , która prowadziła konkurs wraz 
z Mariką Sulicką.

Autorkami scenografii były Alicja Jakubowska-Leśniak, Bogusława 
Mikulska oraz Adrianna Radek.
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W sobotę, 5 października 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mo-
gilnie, po raz czwarty, włączyła się w obchody Nocy Bibliotek. 

W duchu tegorocznego hasła „Znajdźmy wspólny język” bibliotekarki 
zaprosiły dzieci na popołudniowe spotkanie i zaproponowały wspólną 
zabawę z językiem i gwarą.

Na początek, podczas wspólnej zabawy, zapoznaliśmy się i podzieli-
liśmy uczestników na grupy „gwarowe”. Wspólnie spędziliśmy chwilę na 
multimedialnej zabawie słowami - z krótkiej prezentacji dzieci dowiedziały 
się czym jest język i jak można znaleźć porozumienie. Następnie miały 
miejsce pogwarki polskie - na mapie Polski dzieciom wskazane zostały 
regiony i używane w nich gwary. Dzieci poznały także ciekawie brzmiące 
słowa po kaszubsku, śląsku, poznańsku i góralsku (odgadywały też m. in. 
jak mówi się na ziemniaki w różnych stronach Polski).

W kolejnej części spotkania odbyła się gra biblioteczna „Językowi 
detektywi na tropie skarbu”. Uczestnicy podzieleni na grupy wykonywali 
zadania w kolejnych pomieszczeniach i zbierali koperty kryjące zwroty, 
których znaczenie mieli poznać w końcowym etapie gry.

Wśród zadań znalazły się:
– nasza gwara wielkopolska, czyli co to jest? - nazywanie rekwizytów;
– słuchanie „trzeszczących wierszyków” z audiobooka i odnajdywanie 

wśród rozsypanki trzeszczących słów;

JĘZYKOWI DETEKTYWI NA TOPIE SKARBU 
– NOC BIBLIOTEK 2019

– poszukiwanie homonimów słów zamek czy krówka, aby właściwe dać 
rzeczy słowo;

– poszukiwanie wyspy językowych skarbów;
– „słowotworzenie” (zabawa w słowotwórców i odnajdywanie nowych 

słów z liter zdania „Noc Bibliotek to wspólna zabawa wśród książek”);
– czytanie w ciemnościach „Wierszy, że aż strach”;
– kodowanie to też język z użyciem robotów Photon Edu.

Znalazł się również czas na odpoczynek i chwilę przerwy przy wspólnym 
stole, gdzie dzieci mogły zregenerować siły i spróbować „kopalnioków”.

Następnie grupy Bambrów, Kaszubów, Ślązaków i Górali miały stworzyć 
plastyczną opowieść - powstały plakaty, a podczas ich tworzenia uczestnicy 
próbowali znaleźć wspólny język.

Na zakończenie grupy pojedynczo zjechały z bibliotekarką windą, otwo-
rzyły zebrane podczas zadań koperty i odczytały zdania w poszczególnych 
przypisanych grupom gwarach. Następnie przez tunel Klanza weszły do 
pomieszczenia magazynu, gdzie w ciemnościach, używając latarek, odna-
lazły na regałach jezdnych znaczenie zdań z kopert i odkryły ukryte skarby.

Po zakończeniu wszystkich zabaw uczestnicy podzielili się skarbami, 
otrzymali odznaki super detektywów, zakładki, naklejki i dyplomy za udział 
w Nocy Bibliotek.
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Drodzy Czytelnicy przypominamy, że dzięki współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  „Larix” mogileńska 
biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia Czytak do odtwarzania 
książek mówionych, przystosowane do obsługi przez osoby niewidome 
i słabowidzące.

Jednocześnie informujemy, że w ramach podpisanego porozumienia 
otrzymaliśmy pakiet 130 nowo nagranych cyfrowych książek mówionych, 
wśród których jest ponad 30 nowości, czyli książek wydanych w 2019 roku.

Zapraszamy do wypożyczania Czytaków wraz z książkami audio, 
a osoby posiadające własne urządzenia Czytak Plus z kartą pamięci Czytak, 
do nagrywania wybranych pozycji książkowych.

Ponadto, osobom słabowidzącym placówka oferuje audiobooki. Można 
je zarówno wypożyczać, jak i słuchać w bibliotece.

W poniedziałkowe popołudnie 7 października w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mogilnie odbyła się promocja książki oraz spotkanie autorskie 
z Jerzym Chmielewskim. 

Jerzy Chmielewski mogileński prawnik, regionalista i bibliofil wydał 
kolejną w swoim życiu książkę. Po dwóch edycjach żartobliwego „Osobli-
wego pitawala mogileńskiego” ukazała się odmienna w swej treści pozycja 
„Zapomnieć nie wolno”. Tytuł łączy 4 rozdziały książki w których autor dzieli 
się swymi wspomnieniami o ludziach, wydarzeniach miejscach i książkach 
dla niego znaczących. Czytelnik poznaje Kazimierza Chmielewskiego – ojca 
autora, następnie przenosi się do Mogilna lat wojny i okupacji oraz pierwszych 
miesięcy po zakończeniu II wojny światowej by wreszcie poznać osoby 
i książki, które zaważyły na życiu Jerzego Chmielewskiego. Uzupełnieniem 
publikacji są fotografie wykonane przez Krzysztofa Walczaka oraz skany 
dokumentów zdeponowanych przez autora w Muzeum Ziemi Mogileńskiej. 

Jerzy Chmielewski był Przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Mogilnie , a następnie członkiem Okręgowej Komi-
sji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy dlatego nie przypadkowy 
jest fakt ukazania się publikacji w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Organizatorem wydania i promocji książki było Mogileńskie Towarzy-
stwo Kultury, a spotkanie poprowadziła prezes Mogileńskiego Towarzystwa 
Kultury Teresa Kujawa. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję by zakupić 
książkę oraz porozmawiać z autorem częstując się kawą i rogalikami.

„ZAPOMNIEĆ NIE WOLNO” 
– NOWA KSIĄŻKA JERZEGO CHMIELEWSKIEGO

Zarówno wydanie książki jak i jej promocję sfinansował Jerzy Chmielew-
ski. Publikacja jest do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
ul. Rynek 8, wkrótce będzie dostępna także w Księgarni Regionalnej przy 
ul. Jagiełły. Cena jednego egzemplarza to 15 złotych.

CZYTELNIKÓW NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH  
ZAPRASZAMY PO CZYTAKI I NOWOŚCI STOWARZYSZANIA LARIX
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Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się prelekcje, promocje książek 
i spotkanie autorskie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Mogilnie.

9 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się 
pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie autorskie. Gośćmi biblioteki 
byli Marzena i Krzysztof Wystrachowie. 

Arboryści, których pasja i zainteresowanie przyrodą zawiodło w korony 
boliwijskich drzew w poniedziałkowe popołudnie opowiedzieli mieszkańcom 
Mogilna o przyjaźni z niezwykłymi kobietami. Mieszkanki milionowego 
boliwijskiego miasta El Alto położonego 4150 m n.p.m. w tradycyjnych 
kobiecych strojach biorą udział w wyprawach wysokogórskich, które same 
organizują. Ich osiągnięciem jest zdobycie 6 sześciotysięczników położonych 
w Boliwii, a wśród ich planów znajduje się Mount Everest. 

Podczas spotkania można było obejrzeć i przymierzyć strój Cholity.
Zaprzyjaźnione z Marzeną i Krzysztofem Wystrachami Cholity odwie-

dziły Polskę i miały okazję poznać Karkonosze i uczestniczyć w Festiwalu 
Górskim w Lądku-Zdroju.

23 września 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
odbyło się spotkanie z podróżnikiem Zdzichem Rabendą. Gość biblioteki 
opowiedział zebranym o rowerowej podróży do Meksyku.

Podróż rozpoczął na Półwyspie Jukatan, przemierzył Meksyk i wrócił 
przez Gwatemalę i Belize do punktu, z którego startował. Zdobył najwyż-
sze szczyty Meksyku i Gwatemali, odwiedzał ciekawe miejsca, poznał 
interesujących ludzi i zwyczaje, często nawiązujące do wierzeń Majów.

Opowieściom towarzyszyła prezentacja krótkich filmów z podróży 
i prezentacja niesamowitych zdjęć z wyprawy, w tym fotografia z pobliża 
wybuchającego wulkanu.

Na zakończenie spotkania można było spróbować ostrych przypraw 
przywiezionych przez podróżnika.

16 października 2019 r. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie był Paweł Wicher. Podczas spotkania z czytelnikami biblioteki 
opowiedział o wspólnej wyprawie przez Bajkał z przyjacielem Jakubem 
Rybickim. Podróżnicy przejechali rowerem zamarznięte, najgłębsze je-
zioro świata. 

Spotkanie uświetnił film z podróży, prezentujący urywki niesamowitej 
przygody oraz piękno przyrody tego zakątka na Ziemi.

Do końca roku w bibliotece będzie można jeszcze poznać (28.10.2019 r.) 
pasjonata deskorolki Adama Szostka – podróżnika, skatera, dziennikarza. 
Podróżował stopem przez Polskę i Europę aż postanowił uczyć dzieciaki 
jazdy na desce nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Odwiedził najdalsze 
zakątki świata pokazując czym jest jazda na deskorolce i prowadząc akcje 
charytatywne. Odwiedził obóz uchodźców „bo i tam są dzieci i być może 
to właśnie one potrzebują radości i beztroski najbardziej”.

Spotkać autora książki „Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdzie-
sięciu lat” Piotra Milewskiego (13.11.2019 r.) Piotr Milewski to, jak sam 
o sobie mówi, „wędrowiec, pisarz, fotograf”. Nominowany do nagrody 
magazynu „National Geographik. Traveler”, współpracuje z prasą polską, 
japońską i polonijną.

Porozmawiać w Michałem Worochem (2.12.2019 r.) autorem książki 
„Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę” i w ten sposób przekonać się, 
że „w drodze trud ekspedycji i trud życia na wózku stają się jednym. Nie 
ma miejsca na chorobę, zamiast niej jest tylko kolejność wykonywanych 
czynności i kalejdoskop wrażeń, który sprawia, że udaje się zapomnieć 
o całej reszcie”.

4 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mogilnie odbędzie się promocja kalendarza ilustrowanego akwarelami 
zmarłego w tym roku mogileńskiego pejzażysty Stanisława Tarnowieckiego.

Prelekcje i spotkania autorskie zaczynają się zawsze o godzinie 17.00.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA AUTORSKIE
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Zdzich Rabenda - zawodowy podróżnik, przewodnik i miłośnik fotografii 
zabrał uczniów mogileńskich szkół podstawowych w pasjonującą podróż 
po nieznanych zakątkach Polski.

Jak czytamy na stronie internetowej podróżnika http://tyswidziol.pl/ 
„Polska Nieznana”. To warsztaty mające na celu bliższe poznanie naszego 
kraju na wielu płaszczyznach. W trakcie spotkania uczestnicy usłyszą cie-
kawostki związane z różnymi miejscami w Polsce, poszerzą swoją wiedzę 
historyczną i geograficzną, dowiedzą się wiele o mniejszościach etnicznych 
i wyznaniowych zamieszkujących różne tereny naszego kraju oraz poznają 
tradycje panujące na naszych ziemiach ode setek lat. 

Stąd tematem prelekcji była Polska, którą autor przemierzał częściowo 
rowerem a częściowo kajakiem. Wyprawa rowerowa zawiodła podróżnika 
na Śnieżkę i pozwoliła poznać wschodnie tereny naszego kraju.

O NIEZNANEJ POLSCE W BIBLIOTECE

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ  
GŁOŚNEGO CZYTANIA

Nasza biblioteka włączyła się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania. Z tej okazji trzecioklasistom ze Szkoły Podstawowej Nr 3 Mogilnie 
opowiadanie ze zbioru „Niesamowite przygody 10 skarpetek” przeczytała 
Grażyna Lewandowska.

W ramach tej samej akcji 1 października Oddziała dla Dzieci Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odwiedziły przedszkolaki z Gębic 
odwiedziły. Wysłuchały one bajki „Miko się wyprowadza” w interpretacji 
Małgorzaty Małeckiej.

Dzięki wizycie w bibliotece dzieci miały okazję by zapoznać się z ofertą 
Oddziału dla Dzieci i pobawić się na podłodze interaktywnej. 

Wyprawa kajakowa wiodła przez obydwa polskie dorzecza Wisły i Odry. 
Rozpoczęła się na południowym wschodzie od spływu Bugiem. Wyprawa 
wzdłuż Bugu pozwoliła uczestnikom spotkania poznać wschodnią granicę 
Polski i tereny położone na obu brzegach rzeki, także te, które nie są do-
stępne bez zgody na przekroczenie granicy.

Dalsza podróż przebiegła korytem Narwi aż do Wisły by największy 
stopień trudności osiągnąć na kanale Brda Wisła dzięki , któremu udało się 
przenieść wyprawę na Noteć w dorzecze Odry i dalej do Bałtyku. Ilustracją 
prelekcji były fotografie wykonane przez Zdzicha Rabendę zdjęcia podczas 
40 dniowych wakacji w Polsce. 

Dzieci goszczące w bibliotece mogły zobaczyć Górę Grabarkę, polsko 
litewskie miejscowości na północno zachodniej granicy kraju, Zalew Wło-
cławski, Bydgoską Wenecję, ruchome wydmy w Słowińskim Parku Naro-

dowym, osadę Wikingów na Wolinie, ale 
także poznać zagrożone gatunki zwierząt.

Prelegent, który zwiedził, jak sam 
twierdzi 65 krajów, Polskę uważa za jedno 
z najbardziej egzotycznych miejsc na świe-
cie dzięki różnorodności charakterystycznej 
dla naszego kraju.

Na zakończenie Zdzich Rabenda za-
prezentował film Holiday in Poland Artura 
Gajdzińskiego i Jacka Drofiaka. https://
www.youtube.com/watch?v=ekz6i58kVpI

W wydarzeniu, które miało miejsce 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mo-
gilnie 23 września 2019 r. Uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych nr 2 oraz 
nr 3 w Mogilnie a także w Wylatowie i Gę-
bicach.
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2019/2020

2 września 2019r. o godzinie 8:00 w kościele farnym została odpra-
wiona msza święta, a o godz. 9.30 w budynku szkoły przy ulicy Dwor-
cowej 9 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. 
W tym roku naukę w Zespole Szkół w Mogilnie naukę rozpoczyna aż 
osiemnaście klas pierwszych.

Uroczystość prowadził Filip Turek uczeń kl. 3 a LO, przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mogilnie. Dyrektor szkoły pan 
Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne 
i uczniów. Wicestarosta Mogileński pan Marian Mikołajczak wygłosił 
przemówienie adresowane do młodzieży i grona pedagogicznego. Życzył 
wszystkim szczęśliwego, dobrego roku szkolnego.

Szczególnie ciepło została przywitana młodzież, która w tym dniu 
rozpoczęła swoją edukację w Zespole Szkół w Mogilnie, ich wychowawcy 
oraz nowi nauczyciele. Ważnym elementem apelu był udział klas pierwszych 
w ślubowaniu. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach w salach lekcyjnych 
z wychowawcami. Nowi uczniowie dodatkowo zostali zapoznani z roz-
mieszczeniem poszczególnych pomieszczeń w szkole. 

W tym roku naukę w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej 
szkole pierwszego stopnia podjęli zarówno absolwenci gimnazjów, jak 
i szkół podstawowych. 

W roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum utworzono 
następujące klasy: I AG LO – wychowawca pan Piotr Perzyna, I BG LO 
– wychowawca pani Anna Praczyk, I CG LO – wychowawca pani Agata 
Winkiel, I DG LO – wychowawca pani Joanna Wieczorkowska, I TE/
TBD – wychowawca pan Marcin Wietrzykowski, I TI – wychowawca 
pan Artur Czarnecki, I TR – wychowawca pani Dorota Kostyra, I AGim 
BSIS – wychowawca pan Stanisław Mikos, I BGim BSIS – wychowawca 

pani Małgorzata Jaszcz. 
Natomiast uczniowie kończący szkołę podstawową będą uczyć się 

w klasach: I AP LO – wychowawca pani Magdalena Wietrzykowska, I BP 
LO – wychowawca pani Magdalena Jabłońska-Kowalska, I CP LO – wy-
chowawca pani Joanna Głowska-Dybicz, I DP LO – wychowawca pani 
Karolina Kozicka, I TBD – wychowawca pani Karolina Przybylska, I TER 
– wychowawca pani Edyta Kończal, I TI – wychowawca pani Ewelina 
Zych, I AP BSIS – wychowawca pan Kazimierz Łaganowski oraz I BP 
BSIS – wychowawca pani Katarzyna Brauer. 

NARODOWE CZYTANIE NOWEL

7 września 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Do współpracy przy 
tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół w Mo-
gilnie. Czytali tekst noweli pt.: Dobra pani Elizy Orzeszkowej oraz 
dzięki uprzejmości pani Lucyny Gmaj wraz z pracownikami biblioteki 
prezentowali stroje z epoki.

Pani Maria Kotlińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogil-
nie przywitała zgromadzonych gości oraz przybliżyła im ideę Narodowego 
Czytania. Następnie odtworzono film, na którym Para Prezydencka czyta 
opowiadanie Brunona Schulza pt.: Mój ojciec wstępuje do strażaków.

Lektorami byli: Roksana Owsińska, Marcel Radtke, Izabela Sip, Julita 
Puzio i Kacper Kukurenda z kl. 2 a LO, Nikola Brzuszczak i Marta Witek 
z kl. 2 b LO, Nikola Springer i Aleksandra Szymczak z kl. 2 c LO, Filip 
Turek z kl. 3 a LO oraz Marcin Janus i Adrian Nowak z kl. 3 c LO.

W trakcie Narodowego Czytania odbywał się także konkurs czytelniczy 
przygotowany przez panią Adriannę Radek, pracownika biblioteki – co 
uważniejsi słuchacze mogli zdobyć przygotowane dla nich nagrody. Wy-
starczyło poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane do prezentowanego 
fragmentu lektury. 

Dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Mogilnie, uprzej-
mości pani Dyrektor oraz pracowników biblioteki młodzież z Zespołu 
Szkół w Mogilnie mogła wziąć udział w ogólnopolskiej akcji i zaprezen-
tować mieszkańcom Mogilna swoje umiejętności lektorskie. Opiekę nad 
uczniami sprawowali nauczyciele języka polskiego pani Kinga Gąska i pan 
Piotr Perzyna.

WYCIECZKI DO GRECJI

W dniach 13-21 i 18-26 września 2019 r. młodzież Zespołu Szkół 
w Mogilnie uczestniczyła w wycieczkach na trasie Mogilno-Buda-
peszt-Ateny. Kierownikiem pierwszej wycieczki była pani Magdalena 
Wietrzykowska, opiekunami zaś byli: pani Małgorzata Jaszcz i pan 
Marcin Jaśkiewicz. Kierownikiem drugiej wycieczki był pan Piotr 
Perzyna, opiekunami zaś byli: pani Karolina Kozicka, pan Zbigniew 
Grzechowski oraz pani Iwona Ciesielska. Funkcję pilota pełniła pani 

WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
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Dominika Chmurzyńska. Opiekę sprawował również Ryszard Kamassa, 
właściciel Biura Podróży „Przygoda”.

Wojaże na Węgrzech rozpoczęliśmy od zwiedzania Wzgórza Gellerta. 
Góra Gellerta o wysokości 235 metrów nazwę zawdzięcza biskupowi 
Gellertowi, który właśnie tutaj miał zostać zamordowany przez pogan. 
W miejscu tym podziwialiśmy cytadelę i Pomnik Wolności. Przedstawia 
on 14-metrową kobietę z brązu trzymającą palmowy liść, ustawioną na 
26-metrowym postumencie.

W drugim dniu wycieczki młodzież zwiedzała najciekawsze zabytki 
Budapesztu, stolicy i największego miasta Węgier, położonego w północnej 
części kraju nad Dunajem. Młodzi podróżnicy odkryli piękno Baszty Ry-
backiej – kościoła Macieja, dawnego Ratusza, Bramy Wiedeńskiej i Zamku 
na Budzie. Zwieńczeniem tego dnia był spacer po najsłynniejszej, pełnej 
zabytków i kramów ulicy Budapesztu – Vaci.

Po intensywnym, lecz ciekawym dniu, przejeżdżając przez Serbię 
i Macedonię wszyscy znaleźli się w punkcie docelowym wycieczki, czyli 
słonecznej Grecji. Uczestnicy wycieczki zostali zakwaterowani w hotelu 
„Eden”, mieszczącym się w miasteczku Neoi Poroi. Pogoda sprzyjała plażo-
waniu, więc można było zażyć kąpieli słonecznej na Riwierze Olimpijskiej 
usytuowanej nad Morzem Egejskim.

Kolejnego dnia naszej niezapomnianej podróży dotarliśmy do Kalam-
baki i Meteorów, czyli słynnych bizantyjskich klasztorów zbudowanych 
przez mnichów na niedostępnych skałach. Wśród tych klasztorów najbardziej 
wyróżniał się tzw. Meteor Przemiany. W tym dniu mieliśmy również okazję 
poznać od przewodników obyczaje i obrzędy religijne współczesnych Greków. 
I tak w ortodoksyjnej religii greckiej przyjmuje się jednocześnie trzy sakra-
menty (chrzest, bierzmowanie i komunię świętą), trzykrotnie można wstąpić 
w związek małżeński, a pochówek znacznie odbiega od wyobrażeń w tradycji 
chrześcijańskiej. W Kalambaki młodzież zapoznała się również z produkcją 
ikon – najsłynniejszych obrazów sakralnych charakterystycznych dla kultury 
bizantyjskiej. Podczas przejazdu autokarem dowiedzieliśmy się o gospodarce 
Grecji, specyficznych uprawach np. bawełny, nektarynek, fig, brzoskwiń, ale 
także owoców kiwi. Ciekawostką jest to, że kiwi występuje w odmianie żeń-
skiej (owoce dobre i smaczne, nadające się do spożycia) i odmianie męskiej 
(z kwiatami zapylającymi odmiany żeńskie i niezbyt smacznymi owocami).

Kolejny dzień to zwiedzanie stolicy Grecji – Aten, największego miasta, 
ośrodka turystycznego z zabytkami kultury antycznej. Pierwszym punktem 
tego dnia była obserwacja zmiany wart przed parlamentem gwardzistów 
greckich ubranych w tradycyjne stroje. Następnie można było obejrzeć 
zrekonstruowany stadion Kali Marmaro, na którym odbyły się pierwsze 
nowożytne igrzyska olimpijskie. Punktem kulminacyjnym było jednak 
zwiedzanie Wzgórza Akropolu zwieńczonego ruinami Parteonu, świątyni 
zbudowanej przez Peryklesa na cześć bogini Ateny. Poza tym Na Akropolu 
można było zobaczyć słynną bramę wejściową – Propyleje czy Erechtejon 
- świątynię w porządku jońskim zbudowaną na cześć bohatera Erechteusza, 
a poświęconą Posejdonowi i Atenie. Ze wzgórza można było również 
podziwiać piękną panoramę Aten, gdzie piękne współczesne budowle 
przeplatały się z antycznymi, jak choćby starożytnym teatrem greckim 
czy ruinami dawnej biblioteki. Na koniec wszyscy spacerowali po Plaka 
– historycznej, a dziś rozrywkowej dzielnicy Aten położonej u podnóża 
Akropolu. To tutaj można było zakupić okolicznościowe pamiątki, które 
będą nam przypominać o wyjeździe do kolebki cywilizacji europejskiej. 
W drodze powrotnej można było jeszcze podziwiać pomnik Leonidasa – 
słynnego spartańskiego bohatera spod Termopil.

Następny dzień był jednym z najbardziej zaskakujących podczas pobytu 
w Grecji. Mimo wysokiej temperatury Rejs statkiem na wyspę Skiatos do-
starczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Nie zabrakło atrakcji, takich 
choćby jak nauka najpopularniejszego greckiego tańca – Zorby, czy walki 
z piratami na balony wypełnione wodą. Płynąc statkiem w jedna i drugą 
stronę, można było również tańczyć przy najpopularniejszych polskich 
piosenkach tanecznych i popowych. Zwiedzaliśmy urokliwe kamieniczki na 
wyspie, gdzie kręcono zdjęcia do filmu „Mamma mia”, a także skorzystaliśmy 
z kąpieli słonecznych na plaży pełnej specyficznego brokatowego piasku.

Dzień kolejny na trasie wycieczki obejmował miejscowość Litochoro. 
To głównie tędy zmierzają turyści wybierający się na szczyt Olimpu. Nazwa 
Litochoro to w tłumaczeniu „kamienne miejsce” lub „miejsce skał”. Zaraz 
za miastem wśród malowniczych skał rozpoczyna się piękny wąwóz rzeki 
Enipeas, którym mieliśmy okazję wędrować. Tego dnia na trasie naszej 
wędrówki był również Zamek Platamonas, który stoi na szczycie wzgórza 
wyłaniającego się z morza. To średniowieczne dzieło Krzyżaków z 1204 roku.

Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu emocji i niezapomnianych 
wrażeń, które z pewnością utkwiły w sercu każdego uczestnika. Grecy 
okazali się ludźmi miłymi, sympatycznymi, potrafiącymi okazywać życz-
liwość Polakom.

Słowo podziękowania należą się pani Mary Raumpie właścicielce hotelu 
„Eden”, która z własnej inicjatywy na wyjazd na Skiatos przygotowała 
pyszne ciasta. To dzięki takim wrażeniom wielu uczniów twierdziło, że 
chętnie będzie wspominać piękne chwile, cudowne miejsca, a być może 
jeszcze nie raz to wróci.

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

W środę, 11 września 2019r. delegacja młodzieży z Zespołu Szkół 
w Mogilnie wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 80. 
rocznicę bohaterskiej obrony Mogilna. 
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WIZYTA NA UNIWERSYTECIE

26 września 2019r. grupa uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie brała 
udział w warsztatach historycznych i wykładach organizowanych przez 
Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Pierwszy wykład „Rozwój nauki w okresie starożytności klasycznej” 
wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Królczyk. Następnie uczniowie mogli 
samodzielnie wybrać zajęcia, w których chcieli uczestniczyć. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dr Anny Piesiak 
pt.: „Hospitantki, studentki, magistrantki. Pierwsze Polki na uniwersyte-
tach” oraz „Kultura młodzieżowa w PRL-u” dr Anny Idzikowskiej-Czubaj. 
Uczniowie ponadto wysłuchali prelekcji dotyczących powstań żydowskich 
w I w.n.e i nauki w służbie wojny od średniowiecza do XIX w. Wykład 
kończący warsztaty wygłosił prof. dr hab. Józef Dobosz. Przybliżył uczniom 
temat pt.: „Średniowieczne korzenie uniwersytetów”. 

Była to znakomita okazja do zdobycia nowej wiedzy, powtórzenia 
wiadomości przed maturą, zapoznania się z zasadami rekrutacji, studiami 
i z życiem studenckim na kierunku historia. Opiekę nad uczniami sprawo-
wały nauczycielki historii z Zespołu Szkół w Mogilnie pani Renata Lepsza 
i pani Joanna Głowska-Dybicz.

Grupa uczniów z klasy II c i III c LO pod opieką nauczycielek histo-
rii – pani Joanny Głowskiej-Dybicz i pani Renaty Lepszej, uczestniczyła 
w pokazie filmów dokumentalnych obrazujących wydarzenia z września 
1939 roku oraz złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem na rynku. 
Młodzież miała też okazję wysłuchać rysu historycznego o tym, co działo 
się osiemdziesiąt lat temu, 11 września na terenie Mogilna i okolic.

WARSZTATY FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ

17 września 2019 r. młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie z klasy 1 
b LO P o profilu przyrodniczym wraz z opiekunami panią Magdaleną 
Jabłońską-Kowalską oraz panem Przemysławem Harędzkim uczestni-
czyła w warsztatach fotografii przyrodniczej organizowanych w ramach 
XII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego 
„Sztuka Natury” Toruń 2019.

Warsztaty prowadzone były przez dr hab. Adama Adamskiego, dy-
rektora Festiwalu, a zarazem pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, przyrodnika oraz fotografa z wykształcenia i zamiłowania. Była 
to już piąta edycja warsztatów dla młodzieży z Zespołu Szkół w Mogilnie. 
Odbyła się ona w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. 

Uczniowie odbyli szkolenie z zakresu teorii fotografii przyrodniczej 
oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych na terenie Ogrodu. Więcej 
informacji na temat festiwalu oraz relacja z zajęć warsztatowych są dostępne 
na stronie głównej festiwalu www.sztukanatury.pl

OBCHODY DNIA PRZEDSZKOLAKA

20 września 2019r. to szczególny dzień dla dzieci. Właśnie wtedy 
obchodzi się święto wszystkich przedszkolaków. Ta data jest ważna 
także dla wolontariuszek z Zespołu Szkół w Mogilnie. Już po raz ko-
lejny spędziły ten dzień wraz z dziećmi z Przedszkola nr 3 w Mogilnie. 

Uczennice z klasy II b liceum ogólnokształcącego zaniosły dzieciom 
drobne upominki. Miały przyjemność uczestniczyć w zaplanowanych na ten 
dzień atrakcjach. Obejrzały przygotowane przez dzieci występy artystyczne 
oraz pasowanie na przedszkolaka. 

Wolontariuszki wraz z opiekunem panią Małgorzatą Król – psychologiem 
szkolnym podziękowały za wieloletnią współpracę i umożliwienie młodzieży 
działania na rzecz dzieci. Dzięki uprzejmości pani Dyrektor Małgorzaty 
Domańskiej wolontariuszki mogły zwiedzić przedszkole. Warto dodać, że 
budynek został wyremontowany. Uczennice podczas zapoznawania się 
z poszczególnymi pomieszczeniami zwróciły uwagę na ofertę terapeutyczną 
i dydaktyczną przedszkola oraz piękne sale dla dzieci. 

Występy przedszkolaków i kontakt z nimi w tym szczególnym dniu 
wywołały pozytywne emocje u uczennic. Po tej wizycie wszyscy młodzi 
adepci psychologii zachowają wyjątkowe wspomnienia. 

Warto wspomnieć, że Zespół Szkół w Mogilnie w nowym roku szkolnym 
kontynuuje współpracę z Przedszkolem nr 3 w Mogilnie. Wolontariuszki 
będą mogły pomagać w zajęciach z dziećmi, dzięki czemu wzbogacą swą 
wiedzę i zdobędą doświadczenie. 

SPOTKANIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH

We wrześniu wychowawcy klas pierwszych zorganizowali szereg 
spotkań integracyjnych mających na cele wzajemne poznanie się ko-
leżanek i kolegów z klasy oraz wychowawców.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zabawach przygotowanych przez 
wychowawców. Poznawali się wzajemnie podczas gier, odpowiadali na 
pytania i wykonywali różnorodne zadania z gadżetami, które wywołały 
mnóstwo śmiechu i radości oraz przyczyniły się do integracji poszczególnych 
grup klasowych. Organizatorzy podczas każdego spotkania przygotowali 
wiele zabaw wymagających współpracy zespołu klasowego – dzięki nim 
możliwe było zawieranie i pogłębianie znajomości.

Ponadto wszyscy spędzili wspólnie miło czas, śpiewając najczęściej 
przy ognisku najlepsze szlagiery i piekąc kiełbaski. Nie zabrakło również 
tańców integracyjnych czy pokazu zumby. 

Spotkania integracyjne odbywały się w restauracjach i ośrodkach rekreacyj-
no – wypoczynkowych na terenie powiatu mogileńskiego i gnieźnieńskiego.
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GRA INTEGRACYJNA

W roku szkolnym 2018/2019 wolontariuszki oraz uczennice z klas 
o nachyleniu psychologicznym pod opieką pani Małgorzaty Król 
stworzyły grę planszową, która ma służyć dobrej zabawie, integracji 
i poznawaniu się. 

Efekty pracy uczennic, nad którymi czuwała pani psycholog, dedykowano 
uczniom rozpoczynającym naukę w Zespole Szkół w Mogilnie. W bieżącym 
roku szkolnym 2019/2020 gra już zaczęła być popularyzowana. Młodzież 
z kilku oddziałów klasowych miała okazję w nią zagrać. 

Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy samych sukcesów 
w nauce, powodzenia w realizacji celów, rozwijania się i spełniania marzeń. 

SUKCES W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

8 października 2019r. w Kuśnierzu na wymagającej przełajowej 
trasie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Sztafet Przełajowych. Każ-
da z 10-osobowych drużyn miała do pokonania dystans 10 x 1200m. 
Dziewczęta oraz chłopcy z Zespołu Szkół w Mogilnie zwyciężyli w obu 
kategoriach.

Dziewczęta wystąpiły w składzie: Lucyna Szajda, Roksana Owsińska, 
Samanta Dombrowska, Zuzanna Lorczak, Olga Sośnicka, Nina Ryszew-
ska, Martyna Gryboś, Amelia Stawicka, Agata Piwek, Weronika Lorek, 
Magdalena Kilichowska (rezerwa), Aleksandra Śmigowska(rezerwa), oraz 
Karolina Domachowska (rezerwa)

Natomiast chłopców reprezentowali: Jędrzej Wolski, Hubert Lange, 
Nikodem Owczarzak, Kacper Wegner, Kamil Czech, Miłosz Kujawski, 
Jakub Małecki, Filip Turek, Jakub Wiśniewski, Patryk Ostrowski, Jan 
Kędzierski(rezerwa), Mikołaj Wietrzykowski(rezerwa), Kacper Mazur-
kiewicz(rezerwa).

Finał wojewódzki odbędzie się 16 października w Myślęcinku.
Opiekunem zawodników był pan Adam Krasicki, nauczyciel wychowania 

fizycznego w Zespole Szkół w Mogilnie. 

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

10 października 2019r. w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyło się 
spotkanie z pracodawcami, którzy współpracują ze szkołą w zakresie 
realizacji praktycznej nauki zawodu. Celem spotkania było przedsta-
wienie zmian w kształceniu zawodowym młodocianych pracowników, 
które wprowadzono od 1 września 2019r. i uzgodnienie porozumienia 
o monitorowaniu realizacji programów nauczania.

W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy kształcący w zawodzie sprze-
dawca, cukiernik, kucharz, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy oraz fryzjer.

Spotkanie otworzył pan dyrektor Zbigniew Grzechowski, który po-
dziękował zebranym za obecność, nakreślił model współczesnego ucznia-
-młodocianego pracownika, a także zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia 
przez całe życie i rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Pani wicedyrektor Lidia Wegner przedstawiła zmiany wynikające 
z aktualnych przepisów oświatowych w kształceniu zawodowym od 1 
września 2019 r. Najważniejsze z nich to: wzmocnienie udziału pracodaw-
ców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania na 
zawody, obowiązek przystąpienia do egzaminów zawodowych jako warunek 
uzyskania promocji i ukończenia szkoły, nowe zasady finansowania szkół 
kształcących w zawodach czy dofinansowanie pracodawcom kosztów 
kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

W dalszej części spotkania kierownik szkolenia praktycznego pan Mar-
cin Buzała omówił zasady organizacji wyjazdów i realizacji przez uczniów 
zajęć kursowych oraz poinformował o liczbie uczniów kształcących się 
w poszczególnych zawodach. Przedstawił także, jakie ustalenia z dyrekto-
rem szkoły musi podjąć pracodawca kierujący młodocianego pracownika 
na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia.

Kolejna część spotkania miała charakter warsztatowy i była przepro-
wadzona w dwóch zespołach. Pracodawcy kształcący uczniów w zawodzie 
sprzedawca wspólnie z panią Lidią Wegner ustalili szczegółowe zasady 
współpracy szkoły z pracodawcami w zakres kształcenia zawodowego, 
a także treść porozumienia określającego sposób monitorowania realizacji 
programu nauczania. Pani wicedyrektor omówiła również wyniki egzaminu 
potwierdzającego kwalifikację A.18 Prowadzenie sprzedaży w sesji czer-
wiec-lipiec 2019 w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynikami krajowymi 
i wojewódzkimi w zawodzie sprzedawca. Natomiast w tym samym czasie 
pan Marcin Buzała wspólnie z pozostałymi pracodawcami uzgodnili ustalenia 
na podstawie art. 120a. ust.1 ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016r. 
i treść porozumienia określającego sposób monitorowania realizacji pro-
gramu nauczania w poszczególnych zawodach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOGILNIE BIERZE UDZIAŁ 
KAMPANII SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ

Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie włącza się w październikową 
kampanię społeczną ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” propagowaną 
przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
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wawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej 
im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus. 
Inicjatorkami działań na terenie szkoły i opiekunkami młodzieży są pani 
Małgorzata Król – psycholog i pani Anna Przybylska – pedagog szkolny. 

 Młodzież pragnie poszerzać wiedzę oraz kształtować postawy społeczne 
oparte na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawno-
ścią wzrokową. Z tej okazji do szkoły zaproszono panią Elżbietę Szramę, 
mamę dziecka niewidomego, która podzieliła się swoją ogromną wiedzą 
i doświadczeniem w tym temacie. 

W spotkaniu wzięło udział wielu zainteresowanych tym tematem 
uczniów. Mogli oni poznać podstawowe zasady pisma punktowego Brailleá 
np. zobaczyć, jak pisać dane litery, cyfry, słowa. Później sprawdzili swą 
wiedzę w praktyce, odczytując pojedyncze słowa z zeszytów. Ciekawość 
uczniów wzbudziła maszyna do pisania „brajlem”, specjalny papier, który 
nie ulega ścieraniu, tzw. puchnące farby, komputerowe programy odczytujące 
na głos teksty oraz „gadający termometr”. Największym zaskoczeniem było 
urządzenie, które pomaga na co dzień osobom niewidomym rozpoznawać 
kolory np. ubrań i urządzenie alarmujące o poziomie wody w szklance, by 
jej nie przelać. 

Pani Elżbieta Szrama omówiła codzienne życie osób z niepełnospraw-
nością wzrokową np. jak rozpoznają nominał pieniędzy, odczytują nazwy 
leków na opakowaniach, a nawet jeżdżą np. na rowerze. Należy jednak 
podkreślić, że istnieje także wiele różnego rodzaju barier. Ludzie słabo-
widzący i niewidomi muszą na co dzień przezwyciężać liczne trudności. 

Wiedza, którą młodzież zdobyła podczas tego spotkania, motywuje do 
pracy nad integracją osób, które nie widzą, ze środowiskiem społecznym. 
Warto podejmować działania, które mają na celu poprawienie ich funkcjo-
nowania, zauważanie problemów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie pragną takie inicjatywy podejmować 
w październiku i nie tylko. Obecnie przygotowują kartki wykonane haftem 
matematycznym pod kierunkiem pani Iwony Ciesielskiej. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

11 października 2019 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się 
uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uroczystość prowadzili uczniowie klasy I a LOG Paulina Ukleja i Paweł 
Sparniuk. W melancholijny nastrój wszystkich zebranych wprowadziła 
prezentacja multimedialna i pobrzmiewająca w tle piosenka z repertuaru 
Korteza „Hej Wy”. Następnie prowadzący powitali zaproszonych gości 
i podkreślili wyjątkowość obchodzonego święta.

Po powitaniu przez młodzież głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Mo-
gilnie pan Zbigniew Grzechowski, który rozpoczął swoje wystąpienie od 
przybliżenia rysu historycznego. Święto ustanowione zostało 27 kwietnia 
1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela. Od 
1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień 
Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji 
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 
października 1773 roku. 

Pan Zbigniew Grzechowski podkreślił również wyjątkowość Dnia 
Edukacji Narodowej, zwracając uwagę na rangę dobrego nauczyciela 
potrafiącego sprostać wyzwaniom XXI wieku. Stwierdził, że to święto 
nie tylko nauczycieli, ale również pracowników obsługi i administracji, 
rodziców i uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Grzechowski najgorętsze życzenia 
osobiste, ale także te dotyczące pracy zawodowej złożył nauczycielom jubi-
latom – Pani Małgorzacie Jaszcz (30 lat pracy zawodowej), Panu Marcinowi 
Buzale (30 lat pracy zawodowej) i Pani Małgorzacie Łaganowskiej (25 lat 
pracy zawodowej). Podczas uroczystego apelu nagrodził również Nagrodą 
Dyrektora Szkoły nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej. Jednocześnie dyrektor poinformował, że Nagrodę Starosty 
Powiatu Mogileńskiego otrzymali nauczyciele – pan Marcin Hurysz, pan 
Rafał Wegner i pan Piotr Perzyna.

W części artystycznej młodzież przygotowała dla nauczycieli, a w szcze-
gólności dla jubilatów montaż słowno-muzyczny, podczas którego wybrzmiały 
okolicznościowe wiersze, a także szlagiery muzyki rozrywkowej – Shallow 
z repertuaru Lady Gagi i Bradley’a Coopera, Words Don’t Come Easy 
z repertuaru F.R. Davida, Nie żałuję z repertuaru Natalii Zastępy, Weź nie 
pytaj z repertuaru Pawła Domagały oraz Sobie i Wam z repertuaru Męskie 
Granie Orkiestra 2019 – Nosowska, Igo, Organek, Zalewski.

Atrakcją programu artystycznego był również przygotowany przez pana 
Marcina Króla quiz o szkole, a także wspólne karaoke. Specjalne nagrody 
ufundowała Rada Rodziców. Przy szlagierach polskiej sceny muzycznej 
doskonale bawili się uczniowie i nauczyciele.

W apelu wystąpili: Aleksandra Borońska, Nicola Czerwińska, Rozalia 
Łaganowska, Weronika Nalewalska, Aleksandra Redmann z klasy Ia LOP, 
Paulina Ukleja, Paweł Sparniuk, Jędrzej Wolski z klasy Ia LOG, Julita Puzio 
i Kacper Kukurenda z klasy IIa LO. Uroczystość przygotowali nauczyciele 
– pani Magdalena Wietrzykowska, pan Piotr Perzyna i pan Marcin Król.

Opracowanie: Kinga Gąska, Piotr Perzyna
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Trwają prace przy realizacji projektu pn. „Prze-
budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. 
Zakończono już wykopy wraz ze ścianką szczelną dla 
obiektu nr 1, zainstalowano zestawy igłofi ltrowe, wyko-
nano podbudowę pod płytę denną oraz odwodnienie osadu 
i zabetonowano płytę denną obiektu 3-4.

Gmina Mogilno otrzyma  17 135 595,90 PLN do-
fi  nansowania na realizację tego projektu w ramach 
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie 
liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dostoso-
wanie istniejącego układu technologicznego do obo-

wiązujących standardów i technologii stosowanych 
w procesie oczyszczania ścieków. Przewidziane prace 
obejmują również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, hałasu oraz uciążliwości zapachowej.

Wykonawcą robót budowlanych jest fi rmą INSTAL 
WARSZAWA S.A. z Warszawy. Na tą chwilę  zakoń-
czono wykopy wraz ze ścianką szczelną dla obiektu 
nr 1, zainstalowano zestawy igłofi ltrowe, wykonano 
podbudowę pod płytę denną, zakończono odwodnienie 
osadu, zabetonowano płytę denną obiektu 3-4.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOGILNIE
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Mogileńska Akademia Filmowa działa nieprzerwanie od 2007 roku 
i pełni funkcję fi lmowego klubu dyskusyjnego.

DZIAŁALNOŚĆ MOGILEŃSKIEJ 
AKADEMII FILMOWEJ

Spotkania odbywają się raz w miesiącu i polegają na prezentowaniu 
dwóch fi lmów o wysokich walorach artystycznych. Każdemu spotkaniu 
przypisany jest wspólny tytuł dotyczący poruszanych w fi lmach kwestii. 
W świat fi lmów wprowadza prelekcja fi lmoznawcy. Natomiast po fi lmach 
uczestnicy w dyskusji prowadzonej przez fi lmoznawcę dzielą się swoimi 
przemyśleniami i wrażeniami. Różnorodność pozycji fi lmowych powoduje, 
że są one adresowane do wszystkich grup odbiorców, czasami bardziej dla 
młodszych widzów (szkoły średnie), czasami bardziej dla starszych (seniorzy). 

Na zaproszenia mera miasta Anatolija Beleja, 5-osobowa delegacja 
z Mogilna gościła w naszej partnerskiej gminie Brody na Ukrainie. Wizyta 
związana była z obchodami 435. rocznicy nadania praw miejskich oraz 935. 
rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o Brodach. Mogilnianie w trakcie 
pobytu wzięli udział w niedzielnych uroczystościach jubileuszowych, 

 DELEGACJA Z MOGILNA W BRODACH

DZIAŁALNOŚĆ MOGILEŃSKIEJ 
AKADEMII FILMOWEJ

Pokazywane są fi lmy artystyczne, czasami ubogie w formie, ale głębokie 
w treści, w których ukazywana jest niejednokrotnie złożoność ludzkiego 
losu. Uczestnicy często są zaskoczeni podróżą, w którą udają się podczas 
projekcji i długo dyskutują po seansach. We wrześniu rozpoczął się XIII 
sezon MAF. Kolejne tegoroczne spotkania odbędą się 17 października, 14 
listopada i 12 grudnia.

Na zadanie pn. „Działalność DKF - Mogileńska Akademia Filmowa” 
otrzymaliśmy dofi nansowane z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ra-
mach Programu Operacyjnego Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet 
Festiwale i inicjatywy fi lmowe w kwocie 6 000,00 złotych. Działalność 
MAF dofi nansowana jest także przez partnera strategicznego Gas Storage 
Poland Sp. z o.o.

Partner Strategiczny: Gas Storage Poland sp. z o.o.

zwiedzili miasto i okolice oraz spotkali się z merem Brodów. Przypo-
mnijmy, że współpraca między Mogilnem a Brodami została nawiązana 
w maju 2006 r. z inicjatywy dyrektora Gimnazjum w Mogilnie Hieronima 
Rumianowskiego oraz nauczycielki Irminy Leśnej i dotyczyła głównie 
wymiany młodzieży.
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W niedzielę, 13 października o godz. 19.00 w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Mogilnie ul. Grobla 1b odbył się koncert legendarnego 
zespołu „Dżem”.

Dżem - polski zespół grający muzykę z pogranicza rocka i bluesa 
założony w 1973 roku przez braci Adama i Benona Otrębów oraz Pawła 

 SUKCES HEMANTUSA
W dniach od 10 do 15 września 2019 mogileński chór Hemantus 

uczestniczył w IX Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym 
Canco Mediterrania w Lloret de Mar niedaleko Barcelony. Chórzyści za-
prezentowali utwory sakralne oraz z kategorii folklor i pop music. Podczas 

Konkursu wykonali m.in. pieśni religijne „O vos omnes”, „Ojcze nasz”, 
„Kyrie eleison”, piosenki pop „Stacyjka Zdrój”, „Somewhere ver the Ra-
inbow”, a także wiązankę ludową. Za profesjonalne wykonanie w kategorii 
utworów sakralnych i folklor nasi śpiewacy zdobyli dwa srebrne dyplomy, 
a w kategorii pop music wyśpiewali brązowy dyplom. Naszych chórzystów 
wspierał burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, który również otrzymał 
zaproszenie od organizatorów Festiwalu.

KONCERT LEGENDARNEGO DŻEMU W MOGILNIE
Bergera. Zaliczany do najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki 
rockowo-bluesowej.

Ponad 2-godzinny występ i wszystkie największe przeboje na żywo. 
Obecny skład DŻEMU to: grający od początku Adam Otręba, Beno Otręba, 
Jurek Styczyński, solista Maciek Balcar, Zbyszek Szczerbiński, Janusz Borucki.
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