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STAROŚCINA I STAROSTA 
DOŻYNEK 

Pani Danuta Szmyt miesza w Dzierzążnie. Posiada wykształcenie średnie o kie-
runku rolniczym. Jest zamężna i ma dwóch synów oraz córkę. Prowadzi wraz z mężem 
Markiem i synem Pawłem gospodarstwo o powierzchni 90 ha. Państwo Szmyt zajmują 
się produkcją roślinną i zwierzęcą. Produkują zboża, rzepak, kukurydzę na ziarno 
i buraki cukrowe. Hodują również trzodę chlewną.

Pan  Włodzimierz Paluch wraz z żoną Anną i synami prowadzi 130 hektarowe 
gospodarstwo rolne w Dzierzążnie, na którym uprawia ziemniaki, buraki, rzepak, 
kukurydzę, pszenicę, pszenżyto i jęczmień. W gospodarstwie prowadzona jest także 
hodowla trzody w cyklu zamkniętym oraz krów mlecznych.

W dniu dożynek na szczególne uznanie mogli liczyć najlepsi żniwiarze. 
Ustrojeni w dożynkowe wieńce prowadzili orszak odświętnie ubranych chło-
pów. Orszak zmierzał do kościoła, gdzie ksiądz święcił wieńce, a następnie 
do dworu lub gospodarza dla którego pracowano. W wieńcach umieszczano 
kłosy ale także jabłka, pierniki, kwiaty, ciastka i orzechy. Dawniej istniał 
też zwyczaj przywiązywania do wieńca żywego koguta, który piejąc wesoło 
zwiastował dobre plony za rok , a piejąc smutno wieszczył nieurodzaj. Wraz 
z wieńcem przynoszono chleb upieczony z nowego ziarna. Ziemianin lub 
gospodarz oczekiwał orszaku przed dworem, przyjmował dar, przyniesiony 
chleb całował ze czcią, wynagradzał żniwiarzy. W dawnej Polsce istniał też 
zwyczaj polewania przez gospodarza wodą żniwiarki, która podawała wie-
niec. Był to symbol oczyszczenia po zetknięciu się ze zmarłymi przodkami 
strzegącymi granic pól. Gospodarz stawał z nią do pierwszego tańca po czym 
rozpoczynała się uczta oraz zabawa z muzyką i tańcami. W Wielkopolsce 
przynoszono gospodarzowi snopek z ostatnich ściętych kłosów i ustrojony 
oddawano śpiewając: Niechaj będzie pochwalony przed naszym dworem, 
przyszliśmy tu z ładnym pępkiem i Panem Bogiem.

Podczas uczty spożywano mięso zwierzęcia symbolizującego ducha zbo-
ża, obecnie zastąpiono je pierogami kojarzonymi z rogami wołu. Natomiast 
tradycyjnym napojem dożynkowym było podawane przez gospodarza piwo.

Wszelkie zbiory należało zakończyć do 1 września by przed świętem 
8 września czyli świętem Narodzenia Najświętszej Marii Panny - Matki 
Boskiej Siewnej zacząć wysiew oziminy.

Współczesne dożynki nie są już świętem obrzędowym ale okolicznościowym 
widowiskiem prezentującym ten stary obyczaj. Wykorzystuje się podczas tego 
widowiska tradycyjne pieśni, tańce, przyśpiewki, oracje i wiersze przekazywane 
z pokolenia na pokolenie i gromadzone przez etnografów. Wieńce dożynkowe, 
na które nie łatwo znaleźć nieprzemieloną słomę są skomplikowanymi pracami 
plastycznymi bogatymi w symbole religijne i narodowe.

Zwyczaj organizowania w Polsce dożynek ogólnopaństwowych przetrwał 
w Polsce od 1927 roku. Jego inicjatorem był Ignacy Mościcki. Pierwsze 
państwowe dożynki w niepodległej Polsce odbyły się 28 sierpnia 1927 r. 
w Spale, gdzie znajdowała się letnia siedziba prezydenta RP. Specjalnie na tę 
okazję zbudowano stadion i kuchnię dożynkową. Wręczająca prezydentowi 
wieniec delegacja wraz z nim siadała do stołu.

W latach PRL-u hucznie obchodzono Dożynki Centralne. Organizowano 
je zazwyczaj na stadionach. Przedstawiciele wsi meldowali gospodarzowi 
dożynek - I sekretarzowi KC PZPR - o zakończeniu żniw. Wręczali mu 
bochen chleba z nowej mąki. Wydarzeniu towarzyszyły pochody, występy 
zespołów regionalnych i sportowych oraz festyny.

Obecnie w każdą pierwszą niedzielę września odbywa się na Jasnej 
Górze uroczystość dziękczynienia Bogu za plony. W wydarzeniu uczestniczą 
rolnicy z całej Polski, Prymas Polski i przedstawiciele Rządu Rzeczpospolitej.

W województwach, powiatach i gminach organizuje się dożynki regio-
nalne uznane za święto polskiej wsi. 
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Pola już białe, kłosy się kłaniają,
Stworzycielowi cześć i chwałę dają,
Wołają: pójdźcie, sierpy zapuszczajcie,
A Pana chwalić nie zapominajcie.
Zwyczaje i tradycje dożynkowe łączą obyczaje i wierzenia słowiańskie 

i chrześcijańską wdzięczność za plony. 
Dawni Słowianie po pomyślnym ukończeniu żniw odbywali igrzyska, 

podczas których opiewali bohaterskie czyny i zamożność gospodarza, który 
za prace w polu wyprawiał żniwiarzom biesiadę.

Wierzono wówczas w ducha zboża, który ostatni dożyna łanu zboża, 
stąd pojawił się zwyczaj pozostawiania w polu niezżętego snopka w ofi erze 
dla ducha wyobrażanego w postaci wołu, lisa, przepiórki czy zająca. 

Czas żniw to przełom lipca i sierpnia, zwykle rozpoczynano je w dniu 
Matki Boskiej czyli w sobotę, od nabożeństwa i poświęcenia kos, po którym 
gospodarz ścinał pierwsze kłosy. Dla polskiej wsi żniwa były prawdziwym 
świętem, a szacunek dla chleba, który powstawał z zebranych plonów 
nakazywał by towarzyszyła jej powaga i odpowiednie zachowanie. Nie 
wolno więc było przeklinać i kłócić się, żeby nie obrazić urodzaju.

Pracę rozpoczynano od wspólnej modlitwy i tzw. Zażynka, podczas którego 
gospodarz częstował żniwiarzy odrobiną wódki i kilka jej kropel wylewał 
na ziemię na szczęście i urodzaj, natomiast gospodyni kładła w rogu pola 
na lnianej płachcie kawałek chleba, by nie zabrakło go do następnych żniw.

Na Mazowszu i w Wielkopolsce istniał też zwyczaj frycowania ko-
siarza, czyli wprowadzanie chłopca do grona doświadczonych żeńców. 
Młody kosiarz demonstrował umiejętność koszenia w trudnych warunkach, 
sprawdzano tempo jego pracy.

Zabawa dożynkowa była też tradycją wsi pańszczyźnianej i służby 
dworskiej, która po ciężkiej pracy otrzymywała zapłatę i poczęstunek od 
właściciela pola.

Koniec żniw, tradycyjnie na polskiej wsi był świętowany jako święto 
dziękczynne za szczęśliwe zebranie wszelkich płodów ziemi. Mogły one 
przypadać w sierpniu lub na początku września po sprzątnięciu wszystkich 
zbóż. Za patrona żniwiarzy uznano św. Wawrzyńca, którego święto kościół 
obchodzi 10 sierpnia, często łączono je ze świętem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny (15 sierpnia). Tradycyjnie święto to nazywane jest 
Dniem Matki Boskiej Zielnej i święci się wówczas w kościołach wieńce 
lub bukiety ze zbóż, ziół, warzyw, owoców lub kwiatów.

Jednym z najstarszych zwyczajów jest pozostawianie w polu przyozdobionej 
wstążkami kępy zbóż jako ofi ary dla ptactwa i myszy by zwierzęta te nie robiły 
później szkody w stodołach i spichlerzach. Zależnie od regionu kępę tę nazywano 
przepiórką, brodą, pępkiem, wiązką, wiązanką bądź równianką. Zwyczaj pozo-
stawiania takiej ofi ary na polu wywodzi się ze wspomnianej wcześniej wiary 
w ducha zboża, którego życzliwość należało sobie zapewnić na kolejny rok 
pracy. W niektórych rejonach kładziono obok gładki kamień z kawałkiem chleba 
i grudką soli. Duchami zbożowymi wyobrażanymi pod postacią zwierząt straszono 
dzieci by nie biegały po niezżętym polu. Groźniejsze były duchy wyobrażane pod 
ludzkimi postaciami. Ludzi, którzy zasnęli w słonecznym skwarze na miedzy 
mogła napaść południca, która szkodziła zdrowiu żniwiarza lub pozostawionego 
na miedzy dziecka. W taki sposób niegdyś rozumiano objawy udaru słonecznego.

Starannie przechowywano ziarno z ostatnich zżętych kłosów, by dało 
początek jesiennemu siewowi.

Pierwszy zwieziony do stodoły snopek wraz z kromką chleba święconego 
w dniu św. Agaty kładziono na spód, by uchronić zbiory od uderzenia pioruna

POLSKIE TRADYCJE I ZWYCZAJE DOŻYNKOWE

3

244(256) MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

3



Dzierzążno położone jest w woj. kujawsko-pomorskim, przy 
trasie drogowej Mogilno-Słupca, około 12 km od stolicy gminy. 
Obecnie sołectwo zamieszkuje 369 osób i jest wsią rozległą. 
Sołectwo ma swoją świetlicę wiejską wraz z zapleczem oraz 
placem zabaw dla dzieci. Miejscowość przynależna jest do 
parafii św. Mateusza ар. i ew. w Gębicach.

Organizacje działające obecnie na terenie wsi:

Samorząd Mieszkańców Wsi:
1. Emilia Baczyńska – sołtys, 
2. Gabriela Krzewińska – sekretarz, 
3. Adrian Furmańczyk – skarbnik, 
4. Paweł Reszelewski - opiekun świetlicy 
5. Pozostali członkowie rady sołeckiej: Danuta Baranowska, 

Maria Marczak, Elżbieta Barkowska, Dariusz Świątnicki 

KGW:
1. Lidia Górska – przewodnicząca, 
2. Beata Heidrych - zastępca i sekretarz, 
3. Alicja Wolkiewicz – skarbnik, 
4. Członkinie: Anna Paluch, Renata Kwapiszewska, Gabriela Krzewińska.

Zakłady działające na terenie miejscowości:
1. Firma Transportowa Andrzej Kotliński
2. Mechanika Pojazdowa Blacharstwo Pojazdowe Handel Samocho-

dami Janusz Czynszak
3. Auto Serwis Radosław Baranowski
4. Moto - Nat Damian Chochowski
5. Pasze Koncentraty Dodatki Rom-pasz Roman Mochalski
6. Hydromax Kompleksowe Usługi Hydrauliczne Maciej Świątnicki
7. Firma Budowlano - Remontowa Daniel Świątnicki
8. Olek Meble Michał Olszowski

DZIERZĄŻNO

4

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Sierpień 2019

4



SŁOWO WSTĘPNE
Współczesna wieś Dzierzążno jest jedną z większych wsi gminy 

Mogilno o zabudowie rozrzuconej na dość znacznym obszarze. 
Rozciąga się ona wzdłuż kilku dróg oraz ulic w centrum wsi, na 
zachód od ściany lasów miradzkich po dolinę Noteci Zachodniej 
oraz pomiędzy wsiami Procyń i Gębice. To rozrzucenie zabudowy 
to efekt przeprowadzonej tutaj w 1906 r. parcelacji majątku ziem-
skiego, zakupionego w 1902 r. przez Pruską Komisję Kolonizacyjną 
i pobudowania przez kolonistów nowych osad. W 2011 r. wieś liczyła 
350 mieszkańców. Ks. Stanisław Kozierowski nazwę miejscową 
Dzierzążno wywodzi od dzierzęgi, nazwy rośliny z rodzaju wyki. 
W XVI w. nazwa miejscowa Dzierzążno występowała w licznych 
nazwach wsi i osad. W samej Wielkopolsce było sześć osad z mia-
nem Dzierzążna, jezioro Dzierzążno oraz lasy o tej nazwie. Należy 
wspomnieć, że od 1907 do 1919 r. oraz w latach 1939-1945 wieś 
nosiła zniemczoną nazwę Schiersdorf, co w tłumaczeniu na język 
polski daje nam nazwę „Zwyczajna Wieś“. 

Po czasach kolonistów niemieckich pozostał na skraju wsi 
cmentarz ewangelicki, a w jej centrum budynek dawnej szkoły. Wieś 
tętni życiem i zmienia się dzięki mieszkańcom i władzom gminnym 
w sposób pozytywny. W 2012 r. ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 we wsi wyremontowano 
świetlicę, a w minionym roku utwardzono przy niej teren kostką 
brukową. Gospodarstwa oraz poszczególne posesje są schludne 
i z wieloma nowymi budynkami. 

POCZĄTKI WSI - ŚREDNIOWIECZE
Leżąca na południowy wschód od Gębic wieś Dzierzążno zali-

czana jest do jednej ze starszych miejscowości gminy Mogilno. Jej 
dzieje u zarania związane były z pobliskimi Gębicami i stanowiły 
początkowo wspólną przeszłość obu miejscowości. Wynikała ona 
z podziału tamtejszych gruntów królewskich na Gębice i Dzierzążno. 
Pierwsza zachowana wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1348 
r., a jej nazwa została zapisana jako Dzierozna. Kolejną znajdujemy 
po niespełna dwudziestu latach pod rokiem1365. Z niej to wynika, 
że ostatni król z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki bawiąc w Żninie 
13 listopada 1365 r. powierzył sołtysowi gębickiemu osadzenie wsi 
Dzierzążno na prawie niemieckim. Wówczas wieś wraz z pobliskimi 
Gębicami wchodziła w skład starostwa kruszwickiego i jako własność 
królewska stanowiła uposażenie tychże starostów. W drugiej połowie 
XIV w. dzierżyli tę królewszczyznę wraz z Gębicami Leszczyce: 
w 1367 r. dysponował nią podłowczy Andrzej, w 1397 r. późniejszy 
wojewoda gniewkowski Macuda. Prawdopodobnie dzieje Dzierząż-
na są o wiele starsze i wieś była już wcześniej lokowana na dużo 
bardziej niekorzystnym prawie polskim, które na osadzonych tu 
kmieciach kładło więcej zobowiązań wobec pana niż te nowocze-
śniejsze prawo niemieckie. Zatem, początki miejscowości możemy 
cofnąć nawet o kilkaset lat wcześniej, do wczesnego średniowiecza, 
do czasów kiedy w pobliskich Gębicach funkcjonowało grodzisko 
datowane na VII do XII w. n.e. Jego pozostałości znajdują się do 
dziś w ogrodzie proboszczowskim i nazywane były w przeszłości 
jako „Szwedzki okop“ - „szwedzki szaniec”. Być może w tamtych 
czasach Dzierzążno było dla tego grodziska osadą służebną.

Pomiędzy latami 1422 a 1471 ukształtował się w swoich gra-
nicach powiat kruszwicki i to w jego obszarze oraz województwa 
brzesko-kujawskiego znalazło się wraz z Gębicami Dzierzążno. 
Dziesięcinę w tym czasie pobierali stąd kanonicy kruszwiccy, choć 
wieś przypisana była do parafii w Gębicach. W XV w. Dzierzążno 
trzymali Sulimowie z Oporowa: przed 1472 r. wojewoda łęczycki 
Piotr z Oporowa, w 1485 r. wojewoda brzeski Jan z Oporowa, a po 
nim jego bratanek Andrzej z Oporowa. W 1557 r. nazwa miejsco-
wości ukształtowała się i zapisywana była w formie Dzierzązna. 
Około 1560 r. było tutaj 6 łanów osiadłych i trzymał ją wówczas 
Ambroży z Oporowa. Przed rokiem 1564 sołtysem we wsi królew-
skiej Dzierzążno był szlachetnie urodzony Stanisław Małachowski. 
Miał on dwie córki i syna: Annę, która wyszła za Jakuba - obywatela 
gnieźnieńskiego i urzędnika skarbowego, Urszulę - żonę krawca 
i obywatela gębickiego oraz Jana.

OD WIEKU XVII PO ROZBIORY 
Z konińskich akt grodzkich i ziemskich dowiadujemy się, że 

w 1622 r. dotychczasowy posesor dożywotni Dzierzążna i połowy 
Gębic starosta koniński Stanisław z Przyjmy Przyjemski za zgodą 
królewską scedował to dożywocie na tychże dobrach Jerzemu 
Kucińskiemu, synowi podkomorzego gostynińskiego Stanisława. 
Przyjemski przy tej okazji skwitował Kucińskiego z sumy 9700 
złp. na poczet sumy 17700 złp.

W połowie XVIII w. nader silne zniszczenia wywołane najazdem 
szwedzkim na Polskę dotknęły również Dzierzążno. W 1658 r. od-
notowano, że od wielu lat we wsi nie uprawiano pól, które z czasem 
pokryły się krzewami. Ten stan rzeczy trwał jeszcze przez wiele lat 
i wynikał z braku siły roboczej do zagospodarowania wieloletnich 
nieużytków. W 1676 r. wieś dzierżył Wojciech Siemiradzki, a po 
nim w 1678 r. małżonkowie Piotr Golemowski i Wiktoria Dębiń-
ska. To oni w tymże roku za zgodą królewską swoje prawa do tej 
wsi scedowali na córkę i zięcia, Katarzynę i Andrzeja z Wielkiego 
Jarnowa Jarnowskim.

Z akt metrykalnych parafii w Gębicach dowiadujemy się, że 22 
grudnia 1699 r. zmarł szlachetnie urodzony Antoni Żakowski z Dzie-
rzążni. Zapewne był on dzierżawcą tychże dóbr królewskich. Nie 
oszczędziła wsi również wojna północna, która toczyła się w latach 
1700-1721 oraz grasujące tutaj morowe powietrze. Z tego okresu 
wiemy, że w 1711 r. wieś trzymał w dzierżawie szlachetnie urodzony 
Jakub Borzęcki, który wymieniony został również w 1713 i 1714 r. 
W tym samym czasie część wsi dzierżawił również Kacper Rożnow-
ski. W 1717 i 1718 r. wymieniani są szlachetnie urodzeni i trzymający 
Dzierzążno Zofia i Stanisław Bątkowscy. Wieś przez ten cały czas 
przeżywała liczne perturbacje związane z brakiem wystarczającej 
liczby chłopstwa. Pola w większości były zarośnięte, a w 1721 r. 
odnotowano tutaj tylko jednego kmiecia. W 1722 r. znajdujemy tutaj 
szlachetnie urodzonego Krzysztofa Korwosieckiego. Odnotowany on 
został przy zgonie 13 czerwca 1722 r. swojej (małej) córki Apolonii. 
W 1729 r. wymieniony został w Dzierzążnie szlachetnie urodzony 
Grzegorz Judnicz. W 1731 r. wieś była podzielona pomiędzy dwóch 
dzierżawców, którymi byli: szlachetnie urodzeni Ewa i Grzegorz 
Judynicze oraz Anna i Dominik Wrońscy. W tym czasie miejscowi 
komornicy odrabiali dwa dni w tygodniu pańszczyznę na folwarkach 
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dzierżawców wsi. W 1740 r. grunty tutejsze trzymali małżonkowie 
Gniewkowscy, a w 1750 r. Kazimierz Garnysz, po którym w 1763 
r. znajdujemy tutaj szlachetnie urodzonych posesorów Agnieszkę 
i Ignacego Makowskich. 

W DOBIE ROZBIORÓW
W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. i po zajęciu 

tych ziem przez Prusaków zarząd nad królewszczyznami przejął 
zaborca. W wyniku reformy uwłaszczeniowej zapoczątkowanej 
w 1824 r. wieś przeszła w ręce prywatne i liczyła 100 ha obszaru 
włościańskiego i 638 ha obszaru dworskiego. W latach 30. i 40. XIX 
w. Gębice i Dzierzążno należały do Paliszewskiego. Prawdopodobnie 
był nim przedstawiciele z linii Stanisława, właściciela Kobylnik pod 
Kruszwicą (Sylwester?). Za ich czasów przeprowadzona została 
wspomniana reforma uwłaszczeniowa. W tym też czasie Dzierzążno 
posiadało 10 domostw zamieszkałych przez 79 osób. Do Paliszew-
skiego należało również: miasto Gębice, posiadłość Cypel z 1 domem 
i 3 mieszkańcami, posiadłość Dębina z 1 domem i 10 mieszkańcami, 
młyn Gać z dwoma domami i 15 mieszkańcami, młyn Trzcionek 
z 2 domami i 17 mieszkańcami, osada Nowa Wieś z 3 domami i 18 
mieszkańcami oraz karczma Piaski z 1 domem i 7 mieszkańcami.

Pod rokiem 1847 znajdujemy w Amtsblattcie obwieszczenie 
mówiące o sprzedaży inwentarza ruchomego i żywego pochodzą-
ce z majętności Dzierzążno. Zlecenie sprzedaży miał wykonać 
Królewski Sąd Ziemsko-Miejski w Trzemesznie w osobie komi-
sarza aukcyjnego Schwittaya. Termin aukcji wyznaczony został na 
25 listopada 1847 r. przed południem, na godz. 10:00 w Dzierząż-
nie. W ofercie znalazły się: rozmaite meble, broń, wałach gniady, 
50 sztuk skopów i 15 sztuk brakówek. Domniemywać możemy, że 
mienie to stanowiło zapewne własność dzierżawcy, któremu umowa 
w majętności wygasała. Wkrótce Dzierzążno zostało nabyte przez 
Józefa Mikorskiego i równie szybko, bo przed 1852 r. sprzedane 
Józefowi Watta-Skrzydlewskiemu herbu Samson.

DZIEDZIC DZIERZĄŻNA JÓZEF WOJCIECH WATTA-
-SKRZYDLEWSKI H. SAMSON

Urodził się 7 kwietnia 1822 r. w Janowie k. Poznania, a ochrzczo-
ny został w poznańskiej farze pw. św. Marii Magdaleny. Rodzicami 
jego byli Augustyn i Józefa z Czachórskich, dziedzice dóbr Janowo. 
Później gospodarzyli w Tonowie i Ocieszynie. Dobra te znajdowa-
ły się we władaniu Augustyna Skrzydlewskiego. Józef w 1840 r. 
ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Następnie 
studiował rolnictwo. Związek małżeński zawarł ok. 1848 r. z Marią 

Weise. Małżonkowie mieli czwórkę dzieci. Na uwagę zasługuje 
informacja. iż Maria była członkinią Komitetu Szpitala Dziecięcego 
w Poznaniu (1877). 

 Z wybuchem powstania styczniowego w 1863 r. Józef Skrzy-
dlewski silnie zaangażował się w konspirację narodową i niesienie 
pomocy braciom w Kongresówce. Z ramienia Komitetu Działyńskiego 
pełnił funkcję komisarza na powiat mogileński i w jego obowiąz-
kach znalazły się prace organizacyjne oraz werbunek ochotników 
do powstania. Pomagał mu w tych pracach Jasiński z Dzierzążna. 
Skrzydlewski dostarczył dla 42-osobowego oddziału powstańczego 
25 strzelb, 200 funtów prochu, 600 funtów ołowiu, 1000 gotowych 
ładunków karabinowych, 10 koni wierzchowych, dwa konie tabo-
rowe i 500 talarów z zebranych składek. W jego zabudowaniach 
majątkowych mieścił się zakonspirowany magazyn aprowizacyjny do 
powstańców. Pomieszczenia majątkowe rewidowała policja wiosną 
1863 r., jednakże ze skutkiem negatywnym i pomimo takiego wyniku 
dziedzica Skrzydlewskiego aresztowano i osadzono w więzieniu 
w Mogilnie, a następnie przetransportowany do kazamatów fortu 
Winiary cytadeli w Poznaniu. Już w lipcu 1863 r. ze względu na stan 
zdrowia i wpłaconą kaucję dziedzic z Dzierzążna został z więzienia 
zwolniony. W rok później władze pruskie 7 lipca 1864 r. wytoczyły 
149 powstańcom, pośród którymi stanął Józef Skrzydlewski, wielki 
proces polityczny przed Trybunałem w Berlinie. Zarzucano im zdradę 
stanu w związku z ich bezpośrednim lub pośrednim zaangażowaniem 
w powstanie styczniowe. Twierdzono, że dążyli oni do oderwania 
od Prus ziem wcześniej należących do Rzeczpospolitej. W grudniu 
1864 r. Skrzydlewski został oczyszczony z zarzutów i uniewinniony. 

Jeszcze przed wybuchem powstania 28 stycznia 1861 r. Józef 
Skrzydlewski był jednym z współzałożycieli powstałego w Inowro-
cławiu Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko-Mogileńskiego. 
Później bo w 1865 r. mogilnianie założyli własne Towarzystwo Rol-
nicze Mogileńskie. W działalność Towarzystwa mocno angażował się 
Józef Skrzydlewski, który z członkami zarządu prowadził prelekcje, 
szczególnie z zakresu uprawy buraków i kukurydzy oraz produkcji 
pasz w gospodarstwach włościańskich. W 1878 r. Skrzydlewski pre-
zesował TRM. Aktywność grupy członków sprawiła, iż w powiecie 
pozakładane zostały stacje doświadczalne. Już w 1868 roku TRM, 
jako jedne z pierwszych w Wielkim Księstwie Poznańskim (Prowincji 
Poznańskiej) przystąpiło do organizowania tzw. stacji poprawnych 
buhajów. Jak odnotowała wówczas prasa: powiat rozmiłował się 
w hodowli. Corocznie wystawiano i oceniano w liczbie około 75 
sztuk najpiękniejsze okazy. W 1879 r. zarząd TRM przymierzał się do 
założenia kółka włościańskiego w Gębicach. Jednakże udane zebranie 
założycielskie Kółka Włościańskiego w Gębicach zorganizowano 
dopiero 12 grudnia 1882 r. Prezesem nowej organizacji rolniczej został 
Józef Skrzydlewski i funkcję tę pełnił do śmierci (1887 r.).

Od połowy XIX w. przez szereg lat był członkiem Koła Towa-
rzyskiego w Poznaniu, dzięki czemu utrzymywał rozległe kontakty 
z elitą intelektualną Wielkiego księstwa Poznańskiego. W 1869 r. 
Józef Skrzydlewski kupił za 41000 talarów wieś Żegotki, liczącą 
1000 mórg ziemi. Z czasem majętność ta przeszła w ręce syna Fe-
liksa, a następnie jego córki Marii. Poza wzorowym prowadzeniem 
swoich majątków ziemskich silnie angażował się w życie publiczne 
i polityczne, co zaowocowało wybraniem go posłem do sejmu 
pruskiego. Od 1870 r. zasiadał w kole polskim. Po zjednoczeniu 
Niemiec w 1873 r. był kandydatem na posła, a następnie posłem do 
parlamentu niemieckiego z okręgu inowrocławsko-mogileńskiego. 

W 1881 r. został deputowanym z powiatu inowrocławskiego do 
Towarzystwa Kredytowego Zachodnio-Pruskiego w Bydgoszczy, 
a w 1885 r. radcą Towarzystwa. W tym też roku w jego majętności 
Dzierzążno urządzona została stacja ogierów królewskich.

Dzierzążno i okolice przed III rozbiorem Polski

6

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Sierpień 2019

6



Około 1880 r. Dzierzążno było wsią gminną i składało się z dwóch 
miejscowości, a mianowicie samego Dzierzążna i osady włościańskiej 
Dębina. W tej ostatniej było 5 gospodarstw włościańskich z 71 miesz-
kańcami, wszyscy wyznania katolickiego. Samo dominium Dzierzążno 
zajmowało obszar 2476 mórg, które poza właściwą siedzibą dworską 
posiadało jeszcze folwark Dorobek. Mieszkało tutaj 165 osób w 10 
domostwach, w tym we dworze i czworakach. W tutejszym wielo-
pokojowym dworze odbywały się spotkania rodzinne i towarzyskie. 
Do niego zjeżdżało się okoliczne ziemiaństwo i tu odbywano ważne 
dla regionu posiedzenia, podczas których zapadały ważne dla życia 
społeczno-gospodarczego decyzje. W tym dworze 5 listopada 1884 r. 
odbyło się wesele córki Józefa i Marii, Klary, która poślubiła w kościele 
parafialnym w Gębicach Franciszka Maurycego Chrzanowskiego 
herbu Nowina, dziedzica z Dankowa pod Kleczewem w Królestwie 
Polskim. Małżonkowie mieli syna Jana (1890-1910).

W latach 80. XIX w. znajdujemy Józefa Skrzydlewskiego wśród 
członków Towarzystwa Tatrzańskiego, które skupiało Polaków ze 
wszystkich zaborów, a także z poza ich granic. Podczas pobytu 
w majętności Dankowo u córki Klary 18 czerwca 1887 r. dokonał 
żywota. 21 czerwca odbył się jego pogrzeb. Po wystawieniu do dziś 
stojącego grobowca na cmentarzu parafialnym w Gębicach, spoczął 
w jego wnętrzu. Tutaj zostali pochowani również członkowie jego 
najbliższej rodziny.

Wanda Skrzydlewska DzP1878Nr184

J. Skrzydlewski nekrolog DzP1887Nr139

Halina Skrzydlewska Dz.P1893Nr110

Feliks Skrzydlewski DzP1910Nr187

Maria Skrzydlewska

Klara Skrzydlewska 1880
7

244(256) MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

7



Na jej czele stał Szeliga. Tutaj w czasie wyborów do Sejmu i Senatu 
RP w miejscowej szkole, wcześniej przemianowanej na katolicką, 
organizowano lokal wyborczy. Podczas takich wyborów w 1930 r. 
miejscowi działacze wchodzili w skład komisji wyborczej, a byli 
to: Tadeusz Rakowiecki - rolnik, Kazimierz Łaganowski kowal, 
Adolf Raiter - nauczyciel, Ludwik Scheu - rolnik, Jakub Appen-
heimer - rolnik, Wojciech Częszak - rolnik, Jan Gmur - rolnik, Jan 
König - rolnik, Jan Kunz - rolnik oraz Kazimierz Bruch – rolnik.

W 1932 r. Andrzej Góralski, rolnik z Dzierzążna został wy-
brany do Sejmiku Powiatu w Mogilnie. 22 maja 1935 r. w poczet 
członków Związku Straży Pożarnych RP przy Zarządzie Oddziału 
Powiatowego ZSP RP w Mogilnie przyjęto i zarejestrowano OSP 
Dzierzążno. Wcześniej w miejscowości tej funkcjonowała tzw. 
przymusowa straż pożarna, którą kierował sołtys. W 1937 r. se-
kretarzem OSP Dzierzążno był Kazimierz Bruch, a skarbnikiem 
Jan Baranowski. Pełen skład Zarządu OSP poznajemy w 1938 r. 
Wówczas to zatwierdzono go w osobach: Jan Gmur - prezes, To-
masz Górski - I wiceprezes i naczelnik, Otto Kunz - II wiceprezes, 
Kazimierz Paluszak - skarbnik i Bernard Łaganowski - sekretarz. 
O ile o działalności tej jednostki niewiele się zachowało to więcej 
informacji znajdujemy z lat międzywojennych o samych pożarach 
we wsi. I tak, jak donosiła prasa w nocy z 19 na 20 czerwca 1933 r. 
wybuchł pożar w zagrodzie rolnika Paluszaka. Pastwą płomieni padł 
słomą kryty budynek mieszczący chlewy, oborę i stajnię. W akcji 
ratowniczej brały udział straże pożarne z Gębic i Procynia. Straty 
oszacowano na kilka tysięcy złotych. Inny pożar wybuchł w grudniu 
1936 r. u Jana Gmura. Spaliły się: chlew, szopa, świniarnia oraz 
inwentarz żywy: koń, jałówka, dwie świnie i część drobiu. Straty 
oszacowano na 8000 zł. Przyczyn pożaru nie ustalono. Inny groź-
ny pożar wybuchł w sierpniu 1939 r. Zapalił się skład kolonialny 
w domu Antoniego Łakomskiego, dzierżawiony przez Kazimierza 
Chojnackiego. Spłonął dach domu, okna i podłoga oraz towary 
kolonialne. Przy tym pożarze podejrzewano, iż ogień podłożono. 
Straty wyszacowano na kwotę 7000 zł. W czasie akcji ratowniczej 
doznał obrażeń prawego ramienia strażak Edward Molenda z Gębic.

Prasa przedwojenna pełna była informacji o tym, co wydarzyło 
się w Dzierzążnie i było z racji wątków sensacyjnych godne uwagi. 
I tak: W nocy z 9 na 10 marca 1933 r. nieznani sprawcy zakradli się 
do sklepu Baranowskiego w Dzierzążni, zabierając kilka cetnarów 
ziemniaków. Kilka przekazów dotyczyło zachowania się miesz-
kańców na zabawach ludowych, w których uczestniczyli również 
mieszkańcy sąsiednich wsi: Do gorszących awantur doszło znowu 
na zabawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzążnie, urządzo-
nej w niedzielę 29 sierpnia 1937 r. w ogrodzie Buffiego. Krótko 
po północy dwóch podchmielonych awanturników wszczęło bójkę, 
która wnet zamieniła się w ogólna bijatykę na noże, kije i krzesła. 
W czasie bójki niebezpiecznie pobici i poranieni zostali obaj jej 
inicjatorzy, niejaki Wincenty Marczak z Gębic, Stanisław Wiśniewski 
z Dzierzążna oraz 20-letni Antoni Gmur i 23-letni Ernst Leuenhardt. 

DZIERZĄŻNO NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. 
W sierpniu 1887 r. wieś rycerska Dzierzążno została sprzedana 

przez spadkobierców Józefa Skrzydlewskiego za 430000 marek 
Seefischowi z Pomorza. Gospodarzył on tu zaledwie kilkanaście lat. 
Zdążył wystawić tutaj gorzelnię i przestawił produkcję rolną na uprawę 
ziemniaka. Kierownikiem tejże przetwórni był gorzelany Polak Józef 
Moellenbrock. Jego trzej synowie: Józef, Edmund i Tadeusz urodzeni 
w Dzierzążni to bohaterowie Powstania Wielkopolskiego. On sam był 
wieloletnim korespondentem okazującego się w Poznaniu, jako dodatek 
do „Ziemianina“, „Przeglądu Gorzelniczego“, w którym zamieszczał 
fachowe artykuły. Moellenbrockowie mieszkali tutaj do 1898 r.

W 1902 r. Dzierzążno, Procyń, Nowawieś i Dorobek zostały 
nabyte przez Pruską Komisję Kolonizacyjną. Były to tzw. dobra 
rycerskie, które status taki otrzymały jeszcze za Józefa Skrzydlew-
skiego. W ich skład wchodził areał o powierzchni 631,76 ha, w tym 
grunty orne - 473,83 ha; łąki - 82,17 ha; pastwiska - 6,07 ha; lasy 
- 64,01 oraz wody - 2,89 ha. Pozostałą powierzchnię zajmowały 
grunty pod: budynkami, drogami, placami, podwórzami i innymi 
nieużytkami. Zakup majątku nie obejmował gorzelni, która została 
przekształcona w kilkuosobową spółkę i nadal kontynuowała jako 
odrębny podmiot produkcję spirytusu. W 1904 r. z Dzierzążnie 
wymienia się Bolesława Kędzierskiego, który był stypendystą 
Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, a zarazem uczniem Gimnazjum w Toruniu.

W 1907 r. nazwa wsi została zmieniona urzędowo na Schiers-
dorf. Likwidacji wówczas uległo rozparcelowane rok wcześniej 
dominium, na którym osadzono wówczas kolonistów przybyłych 
tutaj z głębi Niemiec. Liczba ludności przekroczyła wówczas 400 
osób. Kilka parceli otrzymali również Polacy. Komisja kolonizacyjna 
wybudowała tutaj szkołę, która była szkołą wyznaniową - ewange-
licką. Dla samych ewangelików wytyczono i zorganizowano także 
cmentarz wyznaniowy.

 Kolejne dane z 1910 r. ukazują nam stan gminy - sołectwa 
Dzierzążno, które zajmowało powierzchnię 837,8 ha. Mieszkały 
tutaj 454 osoby, w tym 341 Niemców, 103 Polaków i 10 Żydów. 
Tutejsi ewangelicy mieli swoją parafię w Kwieciszewie. Od 1882 r. 
czyli od powstania Kółka Rolniczego w Gębicach postępowa grupa 
polskich włościan należała do tegoż Kółka. W 1912 r. pośród jego 
członkami znajdujemy: Wojciecha Częszaka - syna gospodarskiego 
z Dębiny; Jana Lange - gospodarza na 37 morgach; Walentego Re-
kruciaka - gospodarza na 86 morgach; Józefa Stranca - gospodarza 
na 85 morgach; Stanisława Szeligę - gospodarza na 86 morgach 
i Władysława Wierzbińskiego - gospodarza na 86 morgach.

LATA MIĘDZYWOJENNE
W 1920 r. przywrócono nazwę Dzierzążno zamiast Schiersdorf, 

organizując gminę i sołectwo Dzierzążno, w skład którego wchodziły 
również: Dębina, Dorobek i Trzcionek. Koloniści niemieccy, którzy 
chcieli pozostać nadal na tutejszej ziemi zobowiązani byli przyjąć 
obywatelstwo polskie. Wielu tego obowiązku nie dopełniło i opuścili 
gospodarstwa, wracając w swoje rodzinne strony. Ich miejsca zajęli 
przesiedleńcy z innych części Polski.

Pełny obraz wsi daje nam spis z 30 września 1921 r. Otóż gmina 
składała się z czterech miejscowości: Dzierzążno - wieś, Dębina 
- osada, Dorobek - osada, Trzcionek - folwark. Znajdowało się 
tutaj 57 budynków mieszkalnych i 1 fabryczny - gorzelnia. Gminę 
zamieszkiwało 489 osób, w tym 220 mężczyzn i 269 kobiet. Pod 
względem narodowościowym było tu wówczas 127 Polaków, 356 
Niemców i 6 innej narodowości (Żydzi). 

W latach międzywojennych we wsi działało Chrześcijańsko-
-Narodowe Stronnictwo pracy, które było agendą Koła w Gębicach. 

Spółka Łowiecka Dzierzążno
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Poza tym 4 osoby odniosły lżejsze obrażenia. Awanturnicy potłukli 
również kilka krzeseł i stół.

Zięć postrzelił teścia. Oto tytuł jednego z doniesień prasowych, 
z którego treści dowiadujemy się, że: od pewnego czasu dochodziło 
do częstych sprzeczek pomiędzy 65-letnim Grygielem, rolnikiem 
w Dzierzążnie, a zięciem jego 40-letnim Tomaszem Górskim, który 
mieszkał w domu Grygla. Ostatnio (październik 1937) doszło do 
ponownej sprzeczki pomiędzy wymienionymi tak, że Grygiel usiłował 
wyeksmitować Górskich. Wieczorem po wymianie zdań pomiędzy 
Górskim a teściem jego Gryglem, zięć oddał w kierunku teścia strzał, 
który ugodził Grygla w czoło. Kula pozostała w kości. Do ciężko ran-
nego Grygla wezwano lekarza dra Bernardczyka z Orchowa. Górski 
został aresztowany i odstawiony do sędziego śledczego w Trzemesznie. 
Wiele wzburzenia wywoływały, niczym nie różniące się od postaw 
autochtonów zachowania kolonistów: W niedzielę 3 lipca 1938 r. 
młodzież niemiecka urządziła na podwórzu kolonisty Steinkego 
w Dzierzążni potańcówkę, na której doszło do gorszącej bójki na 
drągi i noże. Dotkliwe obrażenia (rany tłuczone i cięte otrzymali 
22-letni Hauser z Waisielewka, 28-letni Steffen z Procynia i inni.

Nader często zdarzały się we wsi wypadki podczas prac polowych, 
w obejściach gospodarskich, a także na drogach: W sierpniu 1939 r. 
wpadł pod koła wozu. Ofiarą tragicznego wypadku padł 6-letni Jan 
Łojko z Dzierzążni. Chłopiec biegając po drodze w pewnej chwili 
wpadł pod koła przejeżdżającego wozu rolnika Jakuba Kunzego, 
naładowanego pszenicą. Koła wozu przeszły chłopcu przez pierś, 
gniotąc mu klatkę piersiową i uszkadzając płuca. oraz jamę brzusz-
ną. Pierwszej pomocy lekarskiej udzielił nieszczęśliwemu chłopcu 
przywołany lekarz dr Bernardczyk z Orchowa. Nieszczęśliwego 
młodzieńca przewieziono do szpitala powiatowego w Strzelnie. Stan 
jego jest groźny i budzi obawy o życie.

Okupacja niemiecka przyniosła kolejne zmiany we wsi. Już pod 
koniec 1939 r. wysiedlono ze wsi polskie rodziny włościańskie na 
obszar Generalnej Guberni. Pozostali tylko ci Polacy, którzy mieli 
zatrudnienie u Niemców. Opuszczone gospodarstwa szybko zasiedlili 
przesiedleńcy z głębi Rzeszy oraz tzw. „szwarcmerzy“ - Niemcy znad 
Morza Czarnego. W czasie wojny wieś liczyła 400 mieszkańców.

W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI
Współczesny obraz Dzierzążna zaczął się kształtować po 1945 r. 

Tutejsi Niemcy na dwa dni przed wkroczeniem Sowietów opuścili 
w pośpiechu gospodarstwa, zabierając ze sobą to co zmieściło się na 
wozach taborowych. Na opuszczone gospodarstwa zaczęli wracać 
Polacy oraz przybywać w ramach akcji repatriacyjnej przybysze 
zza Buga i innych części kraju. Pierwszą instytucją, która wkrótce 
się odrodziła była miejscowa szkoła podstawowa. We wsi powstała 
również męska gminna szkoła rolnicza, a po jej późniejszej likwidacji 
w 1957 r. na bazie szkoły podstawowej szkoła tzw. przysposobienia 
rolniczego (SPR). Wcześniej, bo po 1950 r. zawiązała się we wsi 
spółdzielnia produkcyjna, lecz jej żywot był krótki i szybko uległa 
ona likwidacji. Rolnicy porzucili kolektywną próbę prowadzenia 
gospodarki rolnej i powrócili do indywidualnej pracy na roli.

Do 1954 r. Dzierzążno znajdowało się w granicach zbiorowej 
Gminy Gębice (na wzór przedwojenny). Wieś była tzw. gromadą 
sołecką. Od 1955 r. wchodziła w skład Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Gębicach, a w latach 1973-1975 samodzielnej Gminy Gębice. 
Z likwidacją powiatów Gmina Gębice została wchłonięta przez 
Miasto Gminę Mogilno i ten stan utrzymuje się po dziś. Po odwilży 
politycznej 1956 r. zawiązało się tutaj Kółko Rolnicze, a w kwietniu 
1960 r. powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które rozwinęło swoją 
działalność w cztery lata później. Ta kobieca organizacja działa 
niezwykle prężnie, corocznie uczestnicząc w prezentacjach kulinar-

nych, m.in. podczas tzw. stołów wielkanocnych i wigilijnych. Kółko 
odnowiło swoją działalność w 2001 r. We wsi działała do niedawna 
zawiązana przed wojną Ochotnicza Straż Pożarna. 
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Liczna grupa mieszkańców Dzierzążna wzięła udział w Powstaniu 
Wielkopolskim, a byli nimi m.in.:

Bartecki Józef, ur. 7 stycznia 1898 r. w Ostrowie. Mieszkał 
w Dzierzążni i pracował w zawodzie rzeźnika. Wstąpił do Koła 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gębicach 27 lutego 1934 
r. W 1918 r. włączył się w przygotowania do Powstania Wielkopol-
skiego na terenie Ostrowa k. Strzelna. Tam wstąpił do oddziału sfor-
mowanego przez Józefa Rutkowskiego i wziął udział w rozbrojeniu 
Niemców. Następnie pod dowództwem Rutkowskiego uczestniczył 
w walkach o Strzelno i Inowrocław oraz w działaniach wojennych 
w okolicach Gniewkowa. Uczestniczył w wojnie polsko-bolsze-
wickiej, służąc w stopniu starszego grenadiera w artylerii polowej. 
Z wojska został zwolniony do cywila w 1920 r.

Budziszak Franciszek, ur. 29 listopada 1900 r. w Dzierzążni pod 
Gębicami. Mieszkał w Gębicach i był robotnikiem. Od 4 czerwca 
1918 r. w armii niemieckiej. Do Koła Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków w Gębicach wstąpił 26 czerwca 1926 r. W Powstaniu 
Wielkopolskim od stycznia 1919 r. walczył pod dowództwem Ro-
mana Wiese o Inowrocław i pod Tarkowem (w ankiecie zapisano 
jeszcze Września?, co wydaje się być niemożliwe). Później w 57. 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej pod dowództwem por. Władysława 
Barańskiego i ppłka Arnolda Schylinga. Brał udział wraz z 16. 
Pułkiem Ułanów Wielkopolskich w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Był ranny w lewą nogę. 30 sierpnia 1921 r. zwolniony do cywila 
w stopniu starszego ułana z 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
w Bydgoszczy. Odznaczony medalem „Polska Swemu Obrońcy” - 
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921.

Górski Tomasz, ur. 11 lutego 1901 r. w Dobrylewie w powie-
cie konińskim (w b. zaborze rosyjskim). Mieszkał w Dzierzążni 
i pracował w zawodzie rzeźnika. Wstąpił do Koła Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków w Gębicach 27 lutego 1934 r. W 1918 r. 
włączył się w przygotowania do Powstania Wielkopolskiego na 
terenie Ostrowa k. Strzelna. Tam wstąpił do oddziału sformowanego 
przez Józefa Rutkowskiego i wziął udział w rozbrojeniu Niemców. 
Następnie pod dowództwem Rutkowskiego uczestniczył w walkach 
o Inowrocław oraz pod Lipiem koło Gniewkowa. W 1919 r. wstąpił 
w szeregi Wojska Polskiego. Służył w stopniu kaprala w 59. Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewic-
kiej. Z wojska został zwolniony do cywila w 1923 r.

Grządziela Augustyn, ur. 27 lipca 1877 r. w Dzierzążni pod 
Gębicami. Mieszkał w Gębicach i z zawodu był obuwnikiem. Do 
tutejszego Koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków wstąpił 26 
czerwca 1926 r. Od końca 1918 r. uczestniczył w przygotowaniach 
do powstania na terenie Gębic, a następnie w oddziale gębickim pod 
dowództwem Romana Wiese brał udział w oswobodzeniu Gębic 
oraz w walkach o Inowrocław.

Łuczak Maksymilian, ur. 1 maja 1894 r. w Dzierzążni pod 
Gębicami. Mieszkał w Gębicach i z zawodu był rzeźnikiem. Od 31 
grudnia 1918 r. uczestniczył w przygotowaniach do powstania na 
terenie Gębic, a następnie w oddziale gębickim pod dowództwem 
Romana Wiese brał udział z bronią w rękach w oswobodzeniu Gę-
bic oraz w walkach o Strzelno i Inowrocław oraz pod Łabiszynem 
i Szubinem. W Wojsku Polskim od 1919 do 1921 r. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 62 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej pod dowództwem majora Kazimierza Szcześniaka. 
W 1921 r. w stopniu starszego szeregowego przeszedł do cywila.

Łuczak Władysław, ur. się 17 kwietnia 1897 r. w Dzierzążni pod 
Gębicami. Mieszkał w Gębicach i pracował w zawodzie rzeźnika. Do 
Koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gębicach wstąpił 26 
czerwca 1926 r. Od końca 1918 r. uczestniczył w przygotowaniach 
do powstania na terenie Gębic, a następnie w oddziale gębickim pod 
dowództwem Romana Wiese brał udział w oswobodzeniu Gębic oraz 
w walkach o Strzelno i Inowrocław. Następnie w 59 Pułku Piechoty 
w stopniu starszego szeregowca brał udział w wojnie polsko-bolsze-
wickiej pod dowództwem ppor. Józefa Owczarskiego. W walkach 
na polu bitwy odniósł rany. W 1921 r. został przeniesiony do cywila.

Łukomski Antoni, ur. 12 stycznia 1890 r.. Mieszkał w Dzie-
rzążni. Od 31 grudnia 1918 r. uczestniczył w przygotowaniach do 
powstania na terenie Gębic, a następnie w oddziale gębickim pod 
dowództwem Romana Wiese brał czynny udział z bronią w rękach 
w oswobodzeniu Gębic oraz w walkach o Strzelno, Inowrocław 
i Łabiszyn. W Powstaniu uczestniczył do 11 stycznia 1919 r. Jego 
udział w powstaniu został poświadczony przez dowódcę oddziału 
kwieciszewskiego Michała Badynę w roku 1934.

Starczewski Jan, ur. 12 października 1883 r. Mieszkał w Dzie-
rzążni. Z bronią w ręku walczył w Powstaniu Wielkopolskim w sze-
regach oddziału gębickiego pod dowództwem Romana Wiese.

Żakowski Antoni, ur. 12 stycznia 1890 r. w Gębicach. Miesz-
kał w Dzierzążni i pracował w zawodzie murarza. Wstąpił do 
Koła Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gębicach 1 marca 
1934 r. Pod koniec 1918 r. uczestniczył w przygotowaniach do 
Powstania Wielkopolskiego. Od 31 grudnia 1918 r. w szeregach 
oddziału gębickiego pod dowództwem Romana Wiese z bronią 
w ręku uczestniczył w oswobodzeniu Gębic, a następnie w walkach 
o Strzelno i Inowrocław. W oddziale do 7 stycznia 1919 r. Od 1919 
r. w Wojsku Polskim, uczestniczył w stopniu kaprala w wojnie 
polsko-bolszewickiej pod dowództwem kapitana Żabczyńskiego. 
Z wojska zwolniony do cywila w 1920 r. Był ranny.

Marian Przybylski
Opr. na podstawie źródeł z Archiwum Państwowego w Poznaniu

BOHATEROWIE POWSTANIA  
WIELKOPOLSKIEGO
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BRACIA MOELLENBROCKOWIE Z DZIERZĄŻNI
Moellenbrock Edmund urodził się 7 listopada 1892 r. w miej-

scowości Dzierzążnia pod Gębicami ,w powiecie mogileńskim jako 
syn Józefa i Stanisławy Moellenbrocków. Ojciec był gorzelanym, 
w gorzelni majątku Dzierzążno. Mieszkał w Dzierzążni do 1895 r., 
Paruszewie (gmina Strzałkowo), Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej.

Uchwałą Rady Państwa nr 11.11.-0.1072 z dnia 11 listopada 1971 
r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-
1919 za czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim.

Otrzymał wykształcenie kupieckie, pobierając nauki w Berlinie. 
Wcielony do armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej. 
Walczył na froncie zachodnim we Francji w randze podoficera 
saperów. Pod koniec miesiąca grudnia 1918 r. wrócił z frontu do 
domu rodzinnego w Paruszewie. Tam zastał dwóch swoich braci, 
którzy co dopiero wrócili z wojny. Dowiedziawszy się o walkach 
powstańczych w Poznaniu, bracia udali się tam pod koniec grudnia 
1918 r. Okazało się jednak, że walki o Poznań były zwycięsko za-
kończone. Zatem wrócili do Paruszewa. Edmund zebrawszy kilku 
kompanów udał się do Gniezna, gdzie wstąpił do tamtejszego oddziału 
powstańczego. Został dowódcą 1. plutonu w kompanii Zdzisława 
Beutlera. Zaopatrzony w broń i amunicję w Gnieźnie, walczył m.in. 
pod Szubinem, gdzie jako dowódca plutonu mianowany uprzednio 
przez płka Kazimierza Grudzielskiego sierżantem, zdobył dworzec 
w Szubinie i zabrał do niewoli 30 żołnierzy niemieckich oraz zdobył 
2 ckm, 1 lkm, broń i amunicję. 

Brał udział także w walkach pod Rynarzewem, w Turze i Po-
tulicach i innych miejscowościach nad Notecią. W końcu lutego 
1919 w przeprowadzonym wypadzie na Łochowo, nad Kanałem 
Bydgoskim, został ciężko ranny w lewą dłoń i poddany leczeniu 
szpitalnemu w Szubinie.

W marcu 1919 r. skierowano go do Szkoły Oficerskiej II Dy-
wizji Strzelców Wielkopolskich w Gnieźnie. Po jej ukończeniu 
odkomenderowany został do 58. Pułku Piechoty, a następnie do 
Dowództwa Okręgu Korpusu VII w Poznaniu. Ze względu na stan 
zdrowia został zwolniony z wojska. W latach 1929-1930 uruchomił 
w Poznaniu zakład opakowań aptecznych i mleczarskich oraz sklepy 
spożywcze. W 1939 r. stracił cały majątek. 

Po wojnie przeniósł się z rodziną do Środy. Prowadził działalność 
gospodarczą do emerytury. Pozostawił po sobie zdeponowany w Ar-
chiwum Państwowym w Poznaniu opis walk powstańczych o Szubin. 

Zmarł 11 kwietnia 1977 r. Spoczywa w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu średzkim.

W powstaniu wielkopolskim wzięli udział także jego bracia: 
Józef i Tadeusz. Brat Józef zgłosił się jako ochotnik do oddziału 
mjr. Siudy na front zachodni . Powierzono mu dowództwo kampanii 
piechoty. Zginął pod Wielkim Grójcem 12 lutego 1919 r.

Poniżej biogram brata Tadeusza .

Moellenbrock Tadeusz urodził się 29 maja 1894 r. w miejsco-
wości Dzierzążnia pod Gębicami, w powiecie mogileńskim jako 
syn Józefa i Stanisławy Moellenbrocków. Ojciec był gorzelanym, 
w gorzelni majątku Dzierzążno. Tam mieszkał do 1895 r., następnie 
w Paruszewie (gmina Strzałkowo), Poznaniu i Inowrocławiu.

Uchwałą Rady Państwa nr 01.25-0.11 z dnia 25 stycznia 1968 

r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 1918-
1919 za czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim.

Po ukończeniu szkoły katolickiej uczęszczał do gimnazjum 
humanistycznego w Poznaniu. Ukończył je w 1914 r. Od kwietnia 
1915 r. powołany do służby wojskowej, brał udział w I wojnie świa-
towej jako żołnierz niemiecki. W 1918 r. ukończył służbę w stop-
niu sierżanta. W grudniu 1918 r. powrócił do domu w Paruszewie 
(gmina Strzałkowo). Na wieść o wybuchu powstania udał się do 
Poznania, jednak tam sytuacja była już opanowana. Skierował się 
więc do Wrześni, gdzie wstąpił ochotniczo do kompanii karabinów 
maszynowych dowodzonej przez Alojzego Nowaka.

Kompania transportem kolejowym wyruszyła przez Gniezno, 
Damasławek do Żnina. Miała ona do zdobycia następnego dnia 
Szubin. Na skutek błędów strategicznych polskie oddziały poniosły 
klęskę. Oddział, w którym służył Tadeusz, stanowił odwód i osła-
niał wycofujące się po klęsce grupy do Żnina i Gniezna. Oddziały 
wrzesińskie dotarły tam skrajnie wyczerpane. Wśród nich był sierż. 
Tadeusz Moellenbrock. Klęska ta zmobilizowała walczących. Kolejny 
atak na Szubin 11 stycznia 1919 r. zakończono sukcesem.

Następnie walczył na froncie pod Rynarzewem, Sokołowem, 
Budzyniem i Chodzieżą oraz na odcinku łabiszyńskim pod Jeże-
wem. 6 lutego 1919 r. objął dowództwo 2. kompanii ckm-ów w 2. 
batalionie (budzyńskim) 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich po por. 
Alojzym Nowaku. 25 kwietnia 1919 r. sierż. Tadeusz Moellenbrock 
został mianowany podporucznikiem. 26 lipca tegoż roku wraz ze 
swoją kompanią wszedł w skład oddziałów odchodzących na front 
litewsko-białoruski. 

Po wojnie polsko-bolszewickiej został awansowany z dniem 
25 listopada 1920 r. na stopień porucznika. W 1921 r. rozpoczął 
studia prawniczo-ekonomiczne. W 1924 r. ukończył je w zakresie 
nauk prawnych na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu 
Poznańskiego. Od kwietnia 1924 r. rozpoczął aplikację sądową 
w Wejherowie. W 1927 r. zdał egzamin sądowy. Od 1931 r. był 
asesorem sądowym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Następnie 
wybrał zawód adwokata i zamieszkał w Inowrocławiu. 

Brał udział w II wojnie światowej w stopniu kapitana, z przy-
działem do Komendy Twierdzy Toruń, następnie Komendy Chełm 
Lubelski i Kowel. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wrócił do 
Inowrocławia, skąd po aresztowaniu i jednomiesięcznym pobycie 
w więzieniu uciekł do Generalnej Guberni, do Szczekocin. Później 
od sierpnia 1944 r. w Krzelowie gmina Mstyczów. Pracował jako 
adwokat, aż do zakończenia wojny. 

Po wojnie wrócił do Inowrocławia, gdzie nadal praco-
wał w swoim zawodzie. Był członkiem Wojewódzkiej Rady 
Adwokackiej w Bydgoszczy, działaczem stowarzyszenia 
kombatanckiego i od 1964 r. członkiem ZBoWiD, w którym spra-
wował funkcję przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddzia-
łu. Odznaczony: WKP, Krzyżem Walecznych nr 1982 w 1921 
r. i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1970 r. 
Zmarł 11 maja 1976 r. Pochowany został na cmentarzu Górczyńskim 
w Poznaniu.

 
Marian Przybylski

Opr. na postawie książki Mogilnianie odznaczeni Wielkopol-
skim Krzyżem Powstańczym
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NA TERENIE DZIERZĄŻNA ZNAJDUJĄ SIĘ TERENY PODMOKŁE – BAGNA. ŻYJE TAM WIELE 
GATUNKÓW PTAKÓW M. IN. BŁOTNIAK STAWOWY, ŻURAWIE, ŁABĘDZIE, DZIKIE GĘSI.
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Tytuł niniejszego artykułu biograficznego za-
czerpnąłem od Stanisława Przybyszewskiego, który 
w swojej książce Moi współcześni opisał osoby 
jemu bliskie i te, z którymi się zetknął w swoim 
życiu. Na kartach tej książki znaleźli się również 
krewni moich bliskich, dziadkowie wujka Mariana, 
Michalina z Rygiewiczów i Mikołaj Siemianowscy 
- powstańcy z 1863 r. Przed laty i ja poznałem osobę 
urodzoną w Dzierzążnie, z którą zaprzyjaźniłem się 
i pracowałem nad książką Lasy Pałuckie. Z dziejów 
Nadleśnictwa Gołąbki. Wysokiej klasy fachowiec 
udzielił mi wiele cennych wskazówek oraz dokonał 
fachowej korekty, która bezsprzecznie wpłynęła 
na jakość wydawnictwa i zdobyte wyróżnienia. Tą 
osobą jest leśnik, były dyrektor Białowieskiego Parku 
Narodowego, Józef Popiel. To jemu poświęcam ten 
artykuł biograficzny. Ma on przybliżyć sylwetkę tego 
znakomitego i wielce zasłużonego mogilnianina 
naszym współczesnym.

Urodził się 5 marca 1956 r. w Dzierzążnie koło 
Gębic, w rodzinie Juliana i Teofili z Frankowskich. Rodzina Popielów, 
jak wielu osadników w tej części Kujaw, pochodziła z kresów. Przy-
wędrowała do Dzierzążna z województwa stanisławowskiego. Dziad-
kom Józefa przydzielono tu gospodarstwo poniemieckie, w którego 
prowadzeniu pomagali jego rodzice i on sam wraz z dwoma braćmi. 
Zamiłowania do przyrody zaszczepili w nim rodzice. Józef od dzieciń-
stwa miał stały kontakt z przylegającymi niemalże do rodzinnych pól 
lasami Nadleśnictwa Miradz. W tym też czasie zrodziła się jego pasja, 
autentyczna miłość do przyrody. Podjął decyzję - w dorosłym życiu 
zostanę leśnikiem.

Naukę rozpoczął w tutejszej szkole podstawowej, którą kontynuował 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. W latach 1971-1975 uczył się 
w Technikum Leśnym w Tucholi. W 1975 r. podjął studia na Wydziale 
Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Już 
podczas studiów zetknął się z Puszczą Białowieską, odbywając w niej 
praktyki studenckie. Dyplom magistra inżyniera leśnictwa uzyskał 
w 1980 r. Tutaj też ukończył Studium Podyplomowe z zakresu gospodarki 
leśnej (1984/85) i z zakresu ochrony przyrody (1997/98).

W latach 1980-1985 pracował w Nadleśnictwie Kaliska (RDLP 
Gdańsk), początkowo jako stażysta, następnie adiunkt i nadleśniczy 
terenowy. Następnie przeszedł do Nadleśnictwa Strzebielino z siedzi-
bą w Luzinie (RDLP Gdańsk) na stanowisko zastępcy nadleśniczego, 
gdzie pracował w latach 1985-1992. Z kolei w latach 1992-1996 był 
nadleśniczym Nadleśnictwa Cewice (RDLP Gdańsk). W 1996 r. podjął 
pracę na stanowisku nadleśniczego Obrębu Ochronnego Hwoźna Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Tutaj zajmował się m.in. wdrażaniem 
standardów organizacyjnych czynnej ochrony przyrody na obszarze 
powiększonego BPN (pionierska forma ochrony w warunkach Parku), 
czuwał nad uzupełnianiem kwalifikacji zawodowych Służby Parku 
z zakresu wykonywania konserwatorskiej ochrony przyrody, prowa-
dził rezerwatową gospodarkę leśną, przygotowywał roczne zadania 
ochronne, brał udział w opracowaniu planu ochrony, był członkiem 
zespołu naukowego opracowującym zasady funkcjonowania BPN 
powiększonego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej. 
Na stanowisku tym pracował do końca 2002 r.

11 stycznia 2003 r., decyzją ministra środowiska, został mianowany 
na stanowisko p.o. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. 14 
kwietnia 2005 r w wyniku kolejnego etapu postępowania konkursowego 
został dyrektorem BPN. Stanowisko to sprawował do 13 marca 2007 roku.

Piotr Bajko w biogramie naszego bohatera tak 
opisał Józefa Popiela: Jako dyrektor BPN czuwał nad 
zabezpieczeniem wartości przyrodniczych, nauko-
wych, historycznych, kulturowych, krajobrazowych, 
turystycznych i społecznych Parku. Identyfikował 
zagrożenia i podejmował działania zmierzające do ich 
ograniczenia. Inicjował i prowadził własne badania 
naukowe Parku. Udostępniał obszar BPN do badań 
instytucjom i jednostkom naukowo-badawczym. Czu-
wał nad właściwą edukacją i popularyzacją wiedzy 
przyrodniczej, monitoringiem składników i zjawisk 
przyrodniczych, wykonywaniem konserwatorskiej 
ochrony przyrody, prowadzeniem zachowawczej 
hodowli żubra oraz światowej księgi rodowodowej 
żubrów. Dużą uwagę przywiązywał do działalności 
informacyjnej i wydawniczej związanej z ochroną 
przyrody, dbał o właściwe udostępnianie obszaru 
Parku dla edukacji i turystyki, brał udział w organi-
zowaniu obsługi ruchu turystycznego. Współpracował 
z instytucjami naukowymi i uczelniami w zakresie 

prac badawczych. Prowadził też międzynarodową współpracę z obszarami 
chronionymi i organizacjami ochrony przyrody. Udzielał wywiadów, 
publikował – w tym czasie napisał około 20 artykułów popularnonau-
kowych dla branżowej prasy leśnej i ochroniarskiej oraz wydawnictw 
naukowych. Będąc dyrektorem BPN organizował konferencje, sympozja, 
seminaria, wystawy, festiwale (m.in. Żubrowisko – 2003, 2004, 2005), 
plenery, imprezy o charakterze edukacyjnym, naukowym, rekreacyjnym, 
rocznicowym i okolicznościowym związane z obchodzonymi: w 2004 roku 
75-tą rocznicą restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej (Rok Żubra); 
w 2005 r. - obchodami pod hasłem „Człowiek i Puszcza” (związki czło-
wieka z Puszczą Białowieską oraz kulturowe walory regionu); w 2006 
r. - 85-tą rocznicą powstania i funkcjonowania Białowieskiego Parku 
Narodowego. W 2004 r. z jego inicjatywy powołano Kapitułę Medalu 
„Przyjaciel Żubra”. W 2005 r. podpisał ze stroną białoruską umowę 
intencyjną w sprawie wspólnych obchodów 600-lecia początków ochrony 
Puszczy Białowieskiej, które odbyły się w 2009 r.

W 2006 r. Józef Popiel otworzył przewód doktorski na Wydziale 
Leśnym SGGW, przygotowując rozprawę „Czasoprzestrzenne rozmiesz-
czenie jeleni w Białowieskim Parku Narodowym”. Promotorami jego 
byli prof. Simona Kossak i prof. Mirosław Wasilewski.

Po odejściu ze stanowiska dyrektora BPN pracował jako specja-
lista ds. marketingu w Zakładzie Przerobu Drewna w Sierakowicach, 
a następnie w Zakładzie Produkcji Mebli ARINO HOUSE Sp. z o.o. 
w Hajnówce na stanowisku kierownika administracyjnego. Od czerwca 
2010 r. jako prezes Zarządu, kierował pracą i organizacją Biura Projek-
tów i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. w Hajnówce. W 2015 r. podjął pracę 
w Nadleśnictwie Gołąbki i współpracę z całym regionem - pograniczem 
Pałuk, Kujaw i Wielkopolski. 

Poza pracą zawodową Józef Popiel pełnił funkcję wiceprezesa 
Stowarzyszenia Konferencja Służb Ochrony Przyrody „Zielone Płuca 
Polski”; był członkiem: Polskiego Towarzystwa Leśnego - Oddział 
Gdański, Rady Naukowo-Technicznej Parku Narodowego „Puszcza 
Białowieska” w Kamieniukach (Białoruś), Rady Naukowo-Społecznej 
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”, Zespołu 
Roboczego MaB „Puszcza Białowieska”, Wojewódzkiej Komisji Ochro-
ny Przyrody przy Wojewodzie Podlaskim, zespołu Liga Miast i Miejsc 
UNESCO, Rady Starszych Puszczy Białowieskiej.

Marian Przybylski
na podst. oprac. Piotra Bajko

MOI WSPÓŁCZEŚNI - JÓZEF POPIEL
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Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie gminy Mogilno w Wasielewku i Dzierzążnie

W ramach inwestycji wykonano 19 przydomowych oczyszczalni 
ścieków wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działkach 
o nr 86, 101/1, 91/6, 101/2, 134/6, 146, 85, 70, 62, 159/2, 244/1, 244/3, 
190/1, 258/2, 312, 313/2, 313/4, 225, 259, 237/3, 237/2, 280 w Dzie-
rzążnie oraz 4 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach nr 
32, 41, 53, 72 w Wasielewku.

Inwestycja obejmowała budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
o wydajności poniżej 7,5 m³ na dobę z drenażem rozsączającym oraz 
przyłączem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki.

Umowa na realizację zadania została podpisana 30 października 
2017 r. z Zakładem Usługowo-Handlowym Stanisław, Krystyna Soko-
łowscy S.C. z Mogilna. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 
548 215,59 zł brutto i ostatecznie zakończone 25 maja 2018 r. Część 
zadania o wartości 263 893,81 zł została sfinansowana dzięki pomocy 
przyznanej na jego realizację w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa studni głębinowej, hydroforni, instalacji  
uzdatniania wody oraz instalacji wodnej w Krzyżannie 

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Część I - wykonanie 
dokumentacji studni, wywiercenie otworu studziennego wraz z montażem 
filtra i pompy oraz wykonanie przyłącza elektrycznego. Część II - wy-
konanie hydroforni oraz instalacji uzdatniania wody wraz z wymianą rur 
w bloku mieszkalnym, wykonanie nowej instalacji wraz z opracowaniem 
projektu na zasilanie budynków mieszkalnych.

Umowy na obydwie części zostały podpisane 20 września 2017 
roku. I część zadania wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe Bogdan 
Urbański z siedzibą w Pakości za cenę 63 349,68 złotych brutto. Za II 
część odpowiedzialny był Zakład Usługowo-Handlowy Stanisław, Kry-
styna Sokołowscy S.C. z Mogilna, który wykonał ją za cenę 59 915,76 
złotych brutto. Łączna wartość brutto inwestycji wyniosła 123 265,44 
złotych, a ostateczny odbiór odbył się 23 listopada 2017 roku.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdziniu stanowiącej 
obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, demontaż ścia-
nek działowych i budowę nowych, konstrukcję dachową, dach, sufit 
i ocieplenie stropu, glazurę ścienną i tynki wewnętrzne, wentylację 

INWESTYCJE NA WSI

i dobudowę kominów, stolarkę drzwiową i okienną, rynny i rury spu-
stowe, docieplenie ścian, podłogi, malowanie wewnętrzne, rozbiórkę 
schodów zewnętrznych przed zamurowanym wejściem, instalację 
wod.-kan., instalację elektryczną, instalację p.poż, instalację grzewczą 
i ochronę odgromową. 

Prace wykonał Zakład Remontowy „PERFEKT” Piotr Smółka ze 
Świerkówca. Umowa z wykonawcą została podpisana 15 grudnia 2017 
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Rozbudowa oraz przebudowa budynku jednostki OSP 
w Kwieciszewie o stanowisko garażowe dla wozu  

bojowego wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym
Przedmiot inwestycji obejmował rozbudowę i przebudowę budynku 

jednostki OSP w Kwieciszewie o pomieszczenie garażowe dla wozu 
bojowego wraz z budową pomieszczenia higieniczno - sanitarnego, 
wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodnik, plac manewrowy), 
wykonanie naziemnego zbiornika LPG o poj. do 3m3 wraz z niezbędną 
infrastrukturą zasilającą, wykonanie osadnika bezodpływowego na nie-
czystości ciekłe o pojemności do 10m3 (dwukomorowy, ekologiczny).

Zamówienie zostało zrealizowane przez Zakład Ogólnobudowlany 
Waldemar Flak z Rudek za łączną kwotę 446 856,75 zł brutto. Umowa 
została zawarta 21 grudnia 2018 roku, a zakończenie robót budowlanych 
miało miejsce 31 maja 2019 roku.

roku, a końcowy odbiór robót nastąpił 30 kwietnia 2018 r. Łączna kwota 
wykonania zamówienia wyniosła 483 116,53 zł brutto. Część tej kwoty 
została sfinansowana dzięki przyznanej pomocy na realizację operacji 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłą-
czeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Kwota dofinansowania 
wynosiła 200 968,70 zł. 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gębicach
Przedmiotem zamówienia było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami i przepompowniami oraz niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi, budowa zjazdu publicznego oraz odtworzenie nawierzchni 
drogowej i chodników po budowie w/w kanalizacji w Gębicach.

Wykonawcą była firma pegaz90 sp. z o.o. z Mogilna, która zreali-
zowała zamówienie za łączną kwotę 2 602 181,48 zł brutto. Umowa 
została podpisana 27 października 2017 roku. Odbiór końcowy inwestycji 
odbył się 24 września 2018 roku.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosiła 1 591 249,18 zł.
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Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach  
stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury 

kulturalnej wraz z budową ogólnodostępnej  
siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt  

infrastruktury rekreacyjnej
Podstawowymi założeniami inwestycji były: 

– przebudowa magazynu i WC, aby utworzyć nowe sanitariaty do-
stosowane do obecnie obowiązujących warunków technicznych, 
jakim muszą odpowiadać budynki,

– dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych pole-
gające na dobudowie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy 
wejściu głównym,

– wykonanie w budynku kotłowni na olej opałowy i budowa insta-
lacji c.o. w całym budynku, wykonanie wentylacji, wykonanie 
zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne,

– wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu i wymiana pokrycia da-
chowego z płyt eternitowych na blachodachówkę oraz wykonanie 
nowego orynnowania,

– rozbiórka dachu nad wiatrołapem, podniesienie ścian wiatrołapu 
i wykonanie nowej konstrukcji jego dachu i pokrycia papowego,

– ocieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych oraz sufitów podwie-
szonych,

– wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku,
– roboty remontowe w całym budynku w celu podniesienia standardu 

wykończenia i poprawy warunków użytkowania pomieszczeń,
– roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku,
– budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt 

infrastruktury rekreacyjnej.
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 31 lipca 2018 

roku z firmą Jan-Bud Jan Springmann z Głęboczka. Gmina Mogilno 
otrzymała pomoc na realizację operacji w związku z ogłoszonym 

INWESTYCJE DROGOWE 
Lp Miejscowość Nazwa zadania

Wielkość  
zainwestowanych 

środków
Opis zadania

1. Chabsko Remont drogi gminnej nr 140213C  
Chabsko - Gozdawa 79 383,07

Uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym, 
wykonanie remontu na całej długości odcinka 
grysami i emulsją, wyrównanie nawierzchni 
mieszanką mineralno – bitumiczną, wyk. 
powierzchniowego utrwalenia

2. Strzelce Remont drogi gminnej Strzelce – Ra-
towo – odc. dł. 900m 224 921,37

Wykonanie remontu nawierzchni na całej 
długości, wyrównanie nawierzchni mieszan-
ką mineralno – bitumiczną oraz wykonanie 
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia

3. Padniewko

Przebudowa drogi gminnej nr 140234C 
Padniewko – Gozdawa – Chabsko na 
odc. od km 0+000 do km 0+800 o dł. 
0,800 km

624 119,59

Modernizacja Drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej 
realizowanej dwuwarstwowo, składającej się 
z warstwy wiążącej i ścieralnej 

4. Stawiska
Budowa drogi gminnej stanowiącej 
ul. Leśnych Skrzatów w miejscowości 
Stawiska

490 770,00
Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego z kostki 
betonowej oraz odwodnienia nawietrzni po-
przez ułożenie koryta ściekowego w osi jezdni 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku 
Piastowskiego w Mogilnie w dniu 10 listopada 2017 r. konkursem na 
operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” objętego Programem w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kul-
turalnej. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 522 977,83 złotych 
brutto, z czego 293 082,00 złotych zostało sfinansowane ze środków 
zewnętrznych. Realizacja zakończyła się odbiorem końcowym robót 
20 listopada 2018 roku. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
wraz z przyłączami na działkach nr 64/20, 64/50, 65/5 

w Świerkówcu
Przedmiotem zamówienia była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w zakresie: kanalizacji z rur PVC Ø 315 - 109 m, wraz z przyłączami 
z rur PVC Ø 200 - 31 m oraz budowa studni kontrolnych - 6 szt.

Wykonawcą został Zakład Usługowo-Handlowy Stanisław, Krystyna 
Sokołowscy S.C. z Mogilna. Umowa została podpisana 8 czerwca 2017 
roku na kwotę 294 339,00 złotych brutto. Roboty budowlane zakończyły 
się 18 lipca 2017 roku.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Wylatowie
Zadanie polegało rozbudowie sieci wodociągowej na działkach  

nr 178/4, 251, 216/2, 252 i 254 w Wylatowie z rur PE Ø 90 długości 
558,0 m. 8 czerwca 2017 roku Gmina Mogilno podpisała umowę 
na wykonanie zadania z Zakładem Usługowo-Handlowym Stanisław, 
Krystyna Sokołowscy S.C. z siedzibą w Mogilnie. Wartość umowy 
wynosiła 110 291,64 złote brutto. Roboty zakończono 5 lipca 2017 roku.
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RZĄDOWY PROGRAM 
- „POSIŁEK W SZKOLE 

I W DOMU – MODUŁ 3”
Dwie szkoły podstawowe z gminy Mogilno otrzymają dofi -

nansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących 
stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni). Łączne dofi nanso-
wanie wyniesie 92.996,00 zł co stanowi 80% całkowitego kosztu 
realizacji zadania. Pozostałe 20% wkładu własnego w wysokości 
23.250,00 zł to środki gminy Mogilno. Całkowita wysokość zadania 
wyniesie 116.246,00 zł.

Dofi nansowanie otrzymają:
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie - 68.301,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Gębicach - 47.945,00 zł.
W ramach udzielonego wsparcia fi nansowego szkoły mogą 

zakupić sprzęt i elementy wyposażenia kuchni oraz stołówki np.: 
szatkownicę do warzyw, zestaw tarcz, stoły kuchenne ze zlewem 
dwukomorowym oraz z drzwiami skrzydłowymi, zamrażalkę i lodów-
kę, witrynę chłodniczą, zmywarko - wyparzarkę, patelnię uchylną, 
maszynkę do mielenia mięsa, piece gazowe cztero i sześciopalnikowe, 
taborety gazowe i elektryczne, regały ze stali nierdzewnej, półki 
pełne, stoły i krzesła stołówkowe oraz garnki i zastawę stołową.

 Środki z dotacji zostaną wykorzystane do końca roku 2019 r.

RZĄDOWY PROGRAM 
„AKTYWNA TABLICA” 

W NASZEJ GMINIE
W roku 2019 trzy szkoły z gminy Mogilno otrzymają dofi nan-

sowanie z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na zakup 
6 szt. interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu 
co najmniej 55 cali. Wysokość dotacji to 42.000,00 zł co stanowić 
będzie 80% całkowitego kosztu realizacji zadania. Pozostałe 20% 
wkładu własnego w wysokości 10.500,00 zł wyłoży gmina Mogilno. 
Całkowita wartość zadania wyniesie 52.500,00 zł.

Tablice otrzymają:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mogilnie 2 szt. – 17.500,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie 2 szt. – 17.500,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 2 szt. – 17.500,00  zł.
Środki z dotacji zostaną wykorzystane do końca roku 2019 r.

MDK NA WYJEŹDZIE - 
AKCJA LATO

Mogileński Dom Kultury podczas tegorocznych wakacji ze swoimi 
propozycjami kulturalnymi wyjeżdżał kilkakrotnie do różnych miejsco-
wości w gminie Mogilno. Podczas spotkań, które adresowane były do 
wszystkich mieszkańców danej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieży zaproponowanych zostało szereg działań z róż-
nych dziedzin kultury. Pierwszą propozycją angażującą ogół społeczności 
były imprezy „Nasze kulturalne podwórko” pod hasłem – spotkajmy 
się to takie proste. I tak: w dniu 26 lipca gościliśmy w Marcinkowie, 
gdzie oblegany był przez uczestników spotkania teren przy świetlicy, 
27 lipca zawitaliśmy do Twierdzina na lokalne boisko. Z kolei 28 lipca 
bawiliśmy się na terenie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. 
Głównym celem spotkań na „Naszym kulturalnym podwórku” była 
aktywizacja mieszkańców do rewitalizacji otoczenia, w którym żyją, 
nadanie mu nowego znaczenia. Powstała nowa przestrzeń, która stała 
się miejscem działań edukacyjno-artystycznych. W ten sposób kultura 
weszła na „podwórko” i stała się narzędziem integracji, motywacji 
i komunikacji ważnych treści dla mieszkańców społeczności lokalnej. 
Animatorzy, podczas kilkugodzinnych bloków, przeprowadzili gry 
i zabawy podwórkowe (sentymentalna podróż w przeszłość). Były 
to np. gry w klasy, skoki przez skakankę, przeciąganie liny, wyścigi 
kapsli itp. Wszystkie zabawy przeprowadzone były w oparciu o pro-
ste narzędzia i urządzenia, bez wykorzystania nowoczesnych technik 
multimedialnych. Dopełnieniem działań był specjalnie zaprezentowany 
wystrój przestrzeni z eksponatów i przedmiotów codziennego użytku 
wykorzystywanych w każdym domu w dawnych latach np. balie, 
żelazka z duszą, zabawki i sprzęty ludowe. Uwieńczeniem „ciężkiej 
pracy” został wspólnie przygotowany posiłek i biesiada przy muzyce. 

Kino plenerowe to element, który miał stanowić wabik na osoby 
poszukujące rozrywki na wysokim poziomie. Z kinem dotarliśmy 
do trzech miejscowości: Procynia (park) , Chabska (MZM) i na 
plażę w Wiecanowie. Pokazy odbyły się w dniach 2, 3, i 4 sierpnia. 
Na wielkim ekranie widzowie mogli zobaczyć najlepsze produkcje 
fi lmowe a jednocześnie łatwe w odbiorze. Tegoroczna edycja kina 
plenerowego była kontynuacją działań z lat ubiegłych. Jest to inicja-
tywa społecznie oczekiwana przez mieszkańców wsi. 

Wszystkie tegoroczne przedsięwzięcia organizowane na wyjeździe 
przez Mogileński Dom Kultury cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
Tam, gdzie nie dotarliśmy, obiecujemy kontynuację w przyszłym roku 
i propozycję równie ciekawą a jednocześnie edukacyjną. Głównymi 
organizatorami przedsięwzięć byli Mogileński Dom Kultury we współ-
pracy z Muzeum Ziemi Mogileńskiej. Patronat honorowy sprawował 
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, patronat medialny: Tygodnik 
Pałuki i Ziemia Mogileńska.

Partner strategiczny: Gas Storage Poland
Projekty dofi nansowany został ze środków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomani. 

Wydawca: Rada Miejska w Mogilnie. Adres Redakcji: Mogileński Dom Kultury, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1, 88-300 Mogilno,
tel. 52 315 24 80, fax 52 315 25 92, email: mdk@mdk.mogilno.pl, Konto: Bank Millennium S.A. 75116022020000000060888488

Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Jan Szymański
Członkowie – Marek Bieganowski, Marcin Zieliński, Zofi a Zielińska, Piotr Sierański, Andrzej Jakubowski

Współpraca – Kazimiera Rosińska, Katarzyna Wasilewska, Grażyna Lewandowska, Teresa Kujawa,
Przemysław Majcherkiewicz, Stanisław Kaszyński, Marian Przybylski

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW

Skład i druk – Drukarnia „Scriptor”, 62-200 Gniezno, ul. Poprzeczna 6A, tel. 61 426 83 55, 607 621 378, e-mail: poczta@scriptor.gniezno.pl Skład i druk – Drukarnia „Scriptor”, 62-200 Gniezno, ul. Poprzeczna 6A, tel. 61 426 83 55, 607 621 378, e-mail: poczta@scriptor.gniezno.pl Skład i druk Nakład 1000 egz.

17

244(256) MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

17



Komenda Hufca ZHP w Mogilnie i Komenda 
Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej w Chałupskach 
zaprosiły harcerskich seniorów z zaprzyjaźnio-
nych kręgów, członków Wspólnoty Skulskiej, na 
spotkanie integracyjne w Chałupskach na dzień 
12 lipca 2019 roku.

Goście przybyli z miejscowości: Bydgoszcz 
– kierownik Referatu Seniorów Chorągwi Kujaw-
sko-Pomorskiej ZHP hm. Halina Krystowczyk 
i druhna Krystyna Lisiecka, Czerwonak 8 osób, 
w tym członek Rady Naczelnej ZHP i komen-
dantka kręgu hm. Gabriela Jaskulska, Gniezno 4 
osoby w tym komendant kręgu hm. Aleksander 
Sekulski, Inowrocław 3 osoby w tym komendant 
kręgu phm. Karol Nackowski, Janowiec Wlkp. 3 
osoby, Koło 5 osób w tym komendantka kręgu hm. 
Alina Olejnik , Konin 5 osób w tym komendantka 
kręgu hm. Hanna Kurzawa, Mogilno I 4 osoby 
w tym komendant kręgu i komendant Wspólnoty 
Skulskiej phm. Jerzy Lipiński, Mogilno II 21 osób 
w tym komendant kręgu hm. Stanisław Jasiński, 
Poznań 2 osoby w tym komendantka Kręgu pwd. 
Elżbieta Lik, Słupca 5 osób w tym komendant 
Kręgu hm. Władysław Szymański, Trzemeszno 
3 osoby w tym komendant kręgu phm. Ireneusz 
Kasprzyk oraz gość specjalny Starosta Mogileński 
Bartosz Nowacki.

Komendantka Hufca ZHP Mogilno i zarazem 
komendantka Stanicy Nieobozowej Akcji Letniej 
w Chałupskach hm. Barbara Bultrowicz przepro-

NA WIECZNĄ WARTĘ
W niedzielę 28 lipca 2019 roku w Mogilnie zmarł Druh hm. Aleksander 

Wenglewicz.
Druh Aleksander Wenglewicz (1933-2019) – harcmistrz, drużynowy 

2. Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Mogilnie, ko-
mendant Szczepu Drużyn Zuchowych i Harcerskich w Strzelnie, zastępca 
komendanta Hufca ZHP w Mogilnie, w Inowrocławiu, Żninie, komendant 
Hufca ZHP w Strzelnie, komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi 
Mogileńskiej im. hm. Leona Niewiadomskiego, Honorowy Obywatel 
Miasta Mogilna.

Druh hm. Aleksander Wenglewicz (Olek) urodził się 11 lipca 1933 roku 
we francuskim mieście Lens. Z Mogilnem był związany od 1936 roku. 
W 1946 roku poszedł na pierwszą zbiórkę harcerską , a już w 1947 roku 
składał Harcerskie Przyrzeczenie na ręce hm. Leona Niewiadomskiego. Od 
tego czasu harcerstwo stało się Jego życiową pasją. Członkiem Związku 
Harcerstwa Polskiego był 73 lata, aż do śmierci.

W przeszłości pracował jako nauczyciel, po czym oddał się pracy har-
cerskiej. Podczas swej długoletniej działalności harcerskiej i instruktorskiej 
dał się poznać jako doskonały i obowiązkowy organizator pracy wszystkich 
szczebli harcerskich, od zuchów do hufców. Był organizatorem wielu pla-
cówek letniego i zimowego wypoczynku dla zuchów, harcerzy i dzieci nie 
należący do ZHP .Prowadził atrakcyjne i wychowujące formy i metody pracy 
harcerskiej. Będąc komendantem Hufca ZHP w Strzelnie w latach 1978 – 1983 
zainicjował kampanię „Bohater”, w wyniku której hufcowi nadano imię dr. 
Jakuba Cieślewicza i wręczono hufcowi sztandar. Był inicjatorem upamiętnia-
nia zasłużonych obywateli miasta Mogilna i wydarzeń historycznych. Będąc 
na emeryturze, utworzył 12 grudnia 1996 roku Harcerski Krąg Seniorów 
Ziemi Mogileńskiej i został jego komendantem. Krąg po 5. latach istnienia, 
otrzymał imię, legendy mogileńskiego harcerstwa, hm. Leona Niewiadom-
skiego 17 listopada 2001 roku, w setną rocznicę urodzin Patrona. Z ini-

cjatywy hm. Aleksandra 
Wenglewicza wiosną 
1998 roku krąg przystą-
pił do Skulskiej Wspól-
noty Seniorów ZHP im. 
ks. hm. Antoniego Bog-
dańskiego, a w 1999 r. 
druh Aleksander jako 
współtwórca Wspólno-
ty, przyjął obowiązki 
zastępcy komendanta 
Wspólnoty. Z inicjatywy 
komendanta kręgu hm. 
Aleksandra Wenglewicza 
w 2007 roku krąg otrzy-
mał sztandar ze składek 
społeczeństwa mogileń-
skiego .W grudniu 2011 roku ze względu na stan zdrowia, zrezygnował 
z funkcji komendanta kręgu, ale jeszcze w miarę możliwości, brał udział 
w życiu kręgu.

Odszedł na wieczną wartę Druh, który całe życie poświęcił harcerstwu 
i Mogilnu. Służył ludziom, dawał dowód, że pięknie jest żyć dla ludzi, 
a jeszcze piękniej pomagać im żyć. „ Nie w tym jest wart człowiek, co prze-
myślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie”- hm. Andrzej Małkowski. 

Pozostanie na zawsze w naszej braterskiej pamięci. Czuwaj!
Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 30 lipca 2019 roku na mo-

gileńskim cmentarzu. Udział w uroczystościach, oprócz najbliższych, 
brali harcerscy seniorzy i instruktorzy z Mogilna, Inowrocławia, Janowca, 
Bydgoszczy, Żnina, Gniezna, Trzemeszna oraz delegacja Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego 
w Mogilnie.

hm. Kazimiera Rosinska

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W CHAŁUPSKACH
wadziła apel, powitała gości i przedstawiła główne 
zadania rocznicowe jakie są do zrealizowania 
w tym roku kalendarzowym przez harcerzy: Rok 
Moniuszkowski, Powstanie Wielkopolskie, Monte 
Cassino, Woda jest życiem. Głos zabrał Starosta 
Mogileński Bartosz Nowacki. Na zakończenie 
apelu wykonane zostało rodzinne zdjęcie na tle 
namiotów.

Druh hm. Maciej Chojnacki wygłosił gawędę 
na temat: Bitwa o Monte Cassino – spojrzenie 
po 75 latach. Druh Maciej Chojnacki brał udział 
w Harcerskiej Wyprawie Pamięci na Monte 
Cassino z okazji 75 rocznicy bitwy. Z Mogilna 
w Wyprawie brało udział 12 osób - 5 harcerzy i 7 
instruktorów, w dniach 12 – 20 maja.

Do stołu biesiadnego zasiadło 67 osób. Była 
poda harcerska grochówka, bigos i kiełbasa.

Przy kawie i ciastach toczyły się rozmowy 
integracyjne. Szczególnie długo rozbrzmiewały 
harcerskie pieśni przy akompaniamencie gitar 
druhen z Bydgoszczy – hm. Haliny Krystowczyk 
i druhny Krystyny Lisieckiej. Było zwiedzanie 
obozowiska. Wszystkie kręgi otrzymały laurki 
wykonane przez uczestników II turnusu.

Harcerskim kręgiem, opuszczeniem flagi 
i Hymnem Harcerskim zakończyliśmy integra-
cyjne spotkanie w Chałupskach.

hm. Kazimiera Rosinska
Foto: hm. Władysław Szymański i druh 

Bronisław Porada 
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 Od 8 do 16 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej trwała 
coroczna akcja Wakacje w Bibliotece. Zajęcia adresowane były do 
najmłodszych aktywnych czytelników systematycznie korzystają-
cych z oferty placówki.

Celem pierwszego spotkania było zintegrowanie grupy uczest-
ników, którzy będąc uczniami różnych szkół mieli pierwszą okazję 
by się spotkać. Dzieci w ramach integracji wykonały promyki do 
słońca z własnych dłoni i podpisały je swoimi imionami.

Uczestnicy spotkali się z panem Tomaszem Barteckim - oficerem 
prasowym KPP w Mogilnie, który przybliżył zasady bezpieczeństwa 
podczas ferii letnich. Poza tym dzieci bawiły się w kodowanie alfa-
betem Mors`ea, a po obejrzeniu krótkiego filmu rozszyfrowywały 
tematy najbliższych zajęć.

9 lipca 2019 r., w drugim dniu ferii letnich zorganizowanych 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie uczestnicy bawili 
się na tarasie biblioteki korzystając z tunelu animacyjnego Klanza, 
następnie wykonały eksperymentalną tęczę z cukierków Skittles, 
a na zakończenie zajęć przygotowali letni lampion.

10 lipca 2019 r. dzięki gościnności Lasów Państwowych, w Nadle-
śnictwie Miradz Leśnictwo Kurzebiela, odbyły się warsztaty survivalu.

Zajęcia poprowadził Emil Witt podróżnik, organizator ekstre-
malnych wypraw do Ameryki Południowej.

Uczestnicy uczyli się pakowania plecaków na wyprawę surviva-
lową, sprawdzali też ile waży plecak podróżnika. Podczas wyprawy 

po lesie posługiwali się mapą i kompasem by dotrzeć do miejsca 
obozowania.

Kolejnym etapem wyprawy było rozbijanie namiotów, wiesza-
nie hamaków i rozpalanie ogniska przy użyciu krzesiwa. Ważnym 
elementem wyprawy była też nauka filtrowania wody, którą uczest-
nicy czerpali z urokliwego choć mało znanego Jeziora Łąkie. Przy 
okazji poznali także sposób w jaki można z nieużytecznego już 
telefonu komórkowego wykonać kompas przydatny w leśnej głuszy. 
Uczestnicy uczyli się także gotowania owsianki i ryżu w warunkach 
obozowych. Atrakcją survivalowego dnia było pieczenie chleba, 
ziemniaków i kiełbasek przy ognisku.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali ufundowane 
przez Nadleśnictwo Miradz mapy i magnesy z logo nadleśnictwa 
oraz dyplomy i kompasy reklamujące Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Mogilnie. Nad bezpieczeństwem dzieci biorących udział w warsz-
tatach czuwali instruktor Emil Witt, pracownicy Nadleśnictwa 
Miradz oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Leśnicy 
przygotowali także leśny szlak, do pokonania z użyciem kompasu, 
prowadzący na miejsce obozowiska, gdzie czekały przygotowane, 
zabezpieczone miejsca na ogniska.

Na organizację warsztatów survivalu Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie.

WAKACJE W BIBLIOTECE
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Kolejny dzień zajęć wakacyjnych w bibliotece, 11 lipca 2019 r. 
był dla dzieci okazją do spotkania z Edwardem Maciejewskim, 
regionalnym artystą, absolwentem Pomaturalnego Studium Organi-
zacji Upowszechniania Sztuki w Bydgoszczy, instruktorem plastyki 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie oraz współorganizatorem 
i uczestnikiem plenerów malarsko-rzeźbiarskich.

Zaproszony gość prowadził warsztaty linorytu, czyli techniki 
żłobienia w linoleum.

Uczestnicy podczas dwugodzinnych warsztatów wykonywali swoje 
prace za pomocą dłutek. Po zastosowaniu farby drukarskiej powstały 
grafiki ulubionych zwierząt, baśniowych postaci i domów marzeń.

15.07.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
odbyło się wakacyjne spotkanie z lasem i leśnikami. Gośćmi pla-
cówki byli pracownicy Nadleśnictwa Miradz Karolina Jasiak i Pa-
weł Wesołowski. Spotkanie rozpoczęła wirtualna wędrówka po 
lesie. Dzieci uczyły się rozróżniania drzew, dowiedziały się jakim 
dobrodziejstwem jest las i drzewa, jak 
je chronić i o nie dbać, poznawały także 
pracę leśniczego. Dla większości uczest-
ników zaskoczeniem była różnorodność 
produktów pozyskiwanych z drewna. 
Dzieci uczyły się także sadzenia lasu 
dokonywały pomiarów drzew i poznały 
różnicę między szkołą dla dzieci i szkółką 
leśną oraz dowiedziały się jakie zwierzęta 
mieszkają w lesie.

16 lipca dzieci, uczestniczące w co-
rocznej akcji Wakacje w Bibliotece, 
świętowały Dzień Psa.

Zajęcia rozpoczęły zabawy ruchowe 
na tarasie. Największą atrakcją był wy-
ścig w workach. Następnie uczestnicy 
z zainteresowaniem obejrzeli, przygo-
towaną przez Magdalenę Stoińską, pre-
zentację multimedialną o rasach psów. 
Było to wprowadzenie do konkursu po-
legającego na poszukiwaniu w bibliotece 
fotografii psów i rozpoznawaniu ich ras.

Wydarzeniem wtorkowego Dnia Psa 
było spotkanie z weterynarzem Julitą 
Fraś. Dzieci miały okazję porozmawiać 
o swoich pupilach, poznały zasady ich 
pielęgnacji, dowiedziały się także wiele 
o naturze tych zwierząt.

Na zakończenie wszyscy tworzyli 
plastelinowe rzeźby psów różnych ras.

W piątek, 19 lipca br. odbyło się 
ostatnie spotkanie pod hasłem „Wakacje 
w bibliotece 2019”.

Tematem zajęć był Księżyc, w na-
wiązaniu do przypadającej w tym roku 
50. rocznicy lądowania człowieka na 
powierzchni Srebrnego Globu.

Dzieci obejrzały prezentację multi-
medialną przybliżającą szczegóły misji 
Apollo 11, po czym tworzyły własne 
ślady księżycowe, a na koniec wyprawy 
wykonały papierowe rakiety.

Tego dnia nie zabrakło również zabaw 
ruchowych, tym razem uczestnicy bawili 
się chustą Klanza.
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IBUK LIBRA  
DLA UŻYTKOWNIKÓW  

MOGILEŃSKIEJ BIBLIOTEKI
Wszystkim użytkownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 

przypominamy, że w bibliotece dostępne są darmowe kody do istniejącej 
od 2008 roku platformy IBUK Libra. Dostępny dla czytelników zasób jest 
aktualizowany we wrześniu każdego roku. Zapraszamy do korzystania z tej 
internetowej czytelni.

ZAPRASZAMY  
PO KODY LEGIMI

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, dzięki współpracy z Wojewódzką Biblio-
teką Publiczną w Bydgoszczy oraz z firmą Legimi, umożliwia czytelnikom bezpłatny 
dostęp do przeszło 60 000 ebooków i audiobooków!

W celu skorzystania z oferty czytelnik, posiadający kartę Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Mogilnie, powinien zgłosić się do Wypożyczalni przy ul. Rynek 8 i uzyskać 
kod dostępu do zasobu Legimi. Po pobraniu kodu należy wejść na stronę legimi.com/
WiMBP_B założyć konto, a następnie zarejestrować otrzymany kod. 

Jeśli czytelnik posiada już konto w systemie Legimi, wówczas wystarczy jedynie 
aktywować kod na konkretny miesiąc. Po założeniu konta czytelnik może na dwóch 
niezależnych urządzeniach (tablet, laptop, smartfon, e-czytnik) zainstalować oprogra-
mowanie niezbędne do czytania ebooków i... już gotowe!

Po aktywacji kodu czekają na Państwa tysiące książek z różnych krajów świata, 
nowości wydawnicze i największe bestsellery za darmo i bez wychodzenia z domu! 

Kody wydawane są na miesiąc, 
po upływie którego można pobrać 
kolejny kod. Ważne, aby kod był 
aktywowany w miesiącu, w którym 
został pobrany, w przeciwnym wy-
padku - wygasa.

Pula kodów jest ograniczona, 
decyduje więc kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do Wypożyczalni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie ul. Rynek 8 tel. 52 515 25 94 !
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Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 
wzięła udział w dwóch akcjach promujących 
książkę i czytelnictwo. Pierwsza z nich to 24 
czerwca - Książka na Jana. 

Jak informują pomysłodawcy tego no-
wego święta […]wspólnie tworzymy nowe 
święto książki. Jego patronem został najwy-

prasłowiańskie święto miłości i twórczości, 
podczas którego czczono Słońce i Księżyc 
oraz mające moc oczyszczającą żywioły wody 
i ognia. Do starych tradycji Nocy Świętojań-
skiej, Sobótki i Kupały dołożyliśmy nową. 
Dawajmy sobie książki na Jana. Właśnie tego 
dnia podarujmy ludziom, których podziwiamy, 
lubimy i kochamy – książkę. […] „Książka na 
św. Jana” nawiązuje do katalońskiej tradycji 
dawania sobie książek w święto patrona 
literatury. 

W Katalonii jest to dzień św. Jerzego, 
zaś w Polsce dzień imienin Jana Kocha-
nowskiego, a także staropolski dzień zako-
chanych.[…]

Kolejna to 9 sierpnia Dzień miłośników 
Książek święto osób czytających i zaczyta-
nych, którzy nie odrywają się od książek.

Podczas obu tych świąt czytelniczych 
osoby korzystające ze zbiorów bibliotecznych 
zostały obdarowane książkami, które same 
mogły wybrać spośród szerokiej oferty po-
wieści, literatury faktu i literatury naukowej 
oraz popularnonaukowej.

NARODOWE CZYTANIE 
2019

7 września 2019 roku o godzinie 11.00 Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mogilnie zaprasza na kolejną edycję akcji Narodowe 
Czytanie 2019. W tym roku będzie można posłuchać polskich nowel.

Wszyscy uczestnicy będą mogli otrzymać, przysłaną z Kancelarii 
Prezydenta RP, pamiątkową pieczęć na przyniesionych egzem-
plarzach nowel. Jak co roku przewidziano również nagrody dla 
uważnych słuchaczy. Lektorów, którymi będą uczniowie Zespołu 
Szkół w Mogilnie przygotuje polonistka Kinga Gąska, stroje z epoki 
zaprezentuje Lucyna Gmaj.

PODARUJ KSIĄŻKĘ
bitniejszy polski pisarz epoki odrodzenia - Jan 
Kochanowski. Twórca literackiej polszczyzny, 
któremu udało się połączyć klasyczne eu-
ropejskie formy literackie z polską mową, 
obyczajowością i tradycją. Dlatego święto 
odbywa się w imieniny Jana - 24 czerwca. 
To jednocześnie data letniego przesilenia, 
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