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Dnia 07 grudnia 2019 roku, w Mogilnie, w sali kina Warzyn odbył się finał plebiscytu „Serce Mogilna” 
podczas, którego po raz czwarty wręczono statuetkę „Serca Mogilna” i „Wolontariusz Roku”. Plebiscyt po 
14 latach przerwy zainicjował klub radnych Prawica Ziemi Mogileńskiej. Do współpracy włączył się Urząd 
Miasta i Gminy Mogilno oraz Mogileński Dom Kultury. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz 
Mogilna Leszek Duszyński. Do plebiscytu zgłoszono 11 kandydatur, z których kapituła w składzie: Bożena 
Ziemnicka, Stanisław Kaszyński, Roman Bardoń, Ewa Szarzyńska, Jan Szymański; nominowała do statuetki 
następujące osoby: Halina Michalak, Aleksa Motylska, Marek Kwiatkowski, Elżbieta Sarnowska, Barbara Lech, 
Maria i Mieczysław Szmyd, Barbara Bultrowicz. Decyzją kapituły ostatecznie statuetkę otrzymała Elżbieta 
Sarnowska, pozostali nominowali otrzymali wyróżnienia w postaci grawerowanych tabliczek.

Po raz pierwszy odbył się plebiscyt „Wolontariusz Roku”, który zgodnie z założeniami organizatorów ma 
wyróżniać młodych wolontariuszy z gminy Mogilno. W plebiscycie „Wolontariusz Roku” wręczono 7 wy-
różnień, a główną nagrodę otrzymał Zespół Wolontariuszy „Otwarte Serce – Pomocna Dłoń” działający przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie.

Uroczystość przeplatana była występami wokalnymi : Zuzanny Burzyńskiej, Nicoli Czerwińskiej, oraz Mai 
Zielińskiej. Na scenie zagrali również: Szymon Czerwiec oraz zespół Dixi Team.
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WIECZERZA WIGILIJNA
W dziecięcych wspomnieniach Juliana Ursyna Niemcewicza Wigilia 

Bożego Narodzenia była wyjątkową uroczystością. Domowi słudzy od świtu 
wychodzili na ryby, na rzece i na toniach robiono przeręby i zapuszczano 
niewód. Wszyscy niecierpliwie oczekiwali powrotu rybaków i owoców 
ich starań. Według pisarza ,,Dnia tego jednakowy po całej może Polsce był 
obiad.” Trzy zupy, migdałowa z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybami 
i śledziem, kutia dla służących, krążki z chrzanem, karp do podlewy, szczupak 
z szafranem, placuszki z makiem, okonie z posiekanymi jajami itd. Obrus 
koniecznie musiał być zasłany na sianie, w każdym kącie izby jadalnej 
stały snopy jakiegoś nie młóconego zboża. Kulminacją było pojawienie się 
niecierpliwie oczekiwanej pierwszej gwiazdy. Gdy ta zajaśniała zbierali się 
goście i dzieci, rodzice podchodzili z opłatkiem na talerzu, każdy z obecnych, 
biorąc opłatek, obchodził wszystkich zebranych, nawet służących, i łamiąc 
go, mówił: Bodajbyśmy na przyszły rok łamali go z sobą.

Wieczerza wigilijna u ludu, według zapisu Zygmunta Glogera, składa się 
zwykle z siedmiu potraw, szlachecka z dziewięciu, magnacka zaś z jedenastu. 
Posilając się wszyscy pamiętali o popularnej wówczas przepowiedni: Kto 
ile potraw nie skonsumuje, tyle go przyjemności w roku ominie.

Symbolicznie w wieczerzy uczestniczyły także zwierzęta. Resztki jadła 

wynoszono bydłu i koniom. Ziarno rozsypane po stole rzucano kurom, aby 
się lepiej niosły. Wychodząc przed dom i rzucając nieco jadła przed siebie, 
zapraszano też inną zwierzynę. W niektórych okolicach zapraszano nawet 
mróz. Słoma ze snopów ustawionych w izbie służyła na małe powrósła do 
osłonięcia drzew w sadzie z nadzieją na dorodniejsze owoce.

WIERZENIA I OBYCZAJE
Powszechnie wierzono, iż od przebiegu Wilii zależeć będzie pomyśl-

ność nadchodzącego roku. Np. pannę trącą tego dnia mak czekało szybkie 
zamążpójście. Myśliwy, który coś upolował, mógł liczyć na pomyślność 
świętego Huberta. Spryciarz, podebrawszy ukradkiem sąsiadowi siekierę, 
pług czy wóz, cieszył się, że odtąd wszelkie dobro będzie mu lgnęło do rąk, 
nawet jeśli podebranie jako osobliwy żart skończyło się miłym okupem. 
Coś takiego zdarzyło się jeszcze po wojnie w Dębowie k. Mogilna; skłonni 
do psikusów nastolatkowie najbogatszemu gospodarzowi rozebrali wóz 
drabiniasty i nocą zmontowali go na szczycie okazałej stodoły. Cała wieś 
z podziwem obserwowała ten zawadiacki wyczyn. Równie dziwaczne wydaje 
się przekonanie, że ,,który chłop wybrał się z rana do karczmy i chlapnął 
okowity, nie musi się martwić, że w przyszłości grozi mu przymusowa 
abstynencja”. Przy tej okazji niejedna babcia wyrozumiale przypominała 
,,We Wiliją chłopcy piją, a we święta-dziewczęta”. Powszechnie wierzono, 
że w Wigilię los człowieka może zyskać swój nowy wymiar. Melchior 
Wańkowicz sugerował, że „właśnie w ten dzień gdzieś na Mlecznej Drodze 
Szafarz Niebieski odwraca klepsydry naszych żywotów”. Wigilią rządziła 
również magia pewnych liczb. ilość ucztujących musiała być parzysta, gdyż 
przypadek odmienny groził któremuś z nich rychłą śmiercią. Natomiast 
w odniesieniu do wiktuałów kierowano się kanonem nieparzystości. 

OZDOBNA CHOINKA
Znacznie krótszy rodowód towarzyszy nadal bardzo popularnej w Pol-

sce choince. Zwyczaj zdobienia nią wigilijnej izby zaczął się u nas szerzyć 
dopiero w początkach dziewiętnastego wieku, najpierw w środowisku 
mieszczan-ewangelików. Wcześniej jej funkcję dekoracyjną pełnił ,,sad” 
lub ,,podłaźniczka”, czyli jodełka uwieszona u sufitu wierzchołkiem w dół. 
Z czasem coraz bardziej dbano o jej okazałość i bogatą ozdobę. Pamiętam 
jak tuż po wojnie wraz z siostrą Barbarą, pod czujnym okiem babci Cecylii 
Kośmickiej i mamy Teresy przez wiele godzin przygotowywaliśmy łańcuchy 
z kawałków pociętej słomy, zawieszaliśmy cukierki, orzechy, jabłka, zimne 
ognie i nieliczne kolorowe bombki.

W tradycji pogańskiej choinka była symbolem drzewa życia, wiecznie 
żywej-mimo mrozu-zieleni. Natomiast w tradycji chrześcijańskiej stała się 
symbolem drzewa wiadomości dobrego i złego. Oplatające ją łańcuchy 
przypominały węża kusiciela, a zawieszane na niej jabłka - grzech pramatki 
Ewy. Gwiazda wieńcząca ozdobnie wierzchołek choinki symbolizowała 
oczywiście gwiazdę betlejemską.

NOWOROCZNE ŻYCZENIA
Obdarzani noworocznymi życzeniami często dostrzegamy wieloznacznie 

rozumiany zwrot ,,Do Siegi Roku”. Taką pisownię ustalili językoznawcy. 
Tymczasem w swoim archiwum odnalazłem nieco inną interpretację tego 
życzenia. Zapisał ją w styczniu 1818 r. ,,Kurier Litewski”. Według niego 
przed laty żyła w Krakowie nadobna dziewica, Dorota Trajtlerówna. Zdrowie, 
dostatki, wesołość nie opuszczały jej w późnym wieku. Wszyscy wysławiali 
piękną Dorotę. Umarła w samą wigilię Bożego Narodzenia. Właśnie, gdy 
wieść o jej śmierci szerzyła się po Krakowie, rzekł ktoś przy łamaniu opłat-
ka: ,,Daj nam, Panie Boże, dożyć Dosiego roku. Szybko pochwycono 

BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK  
W ODLEGŁYCH WSPOMNIENIACH
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te słowa, ale później padła pamięć Dosi, tak jak wszystko, w grób 
czasów, lecz życzenie ,,Dosiego roku”, którego pierwszą była przyczyną, 
pozostałą dotychczas. Niezbyt dociekliwy autor ,,Kuriera” niestety nie 
ustalił wieku długowiecznej krakowianki. Szybko temu życzeniu zaczęto 
przypisywać nadzwyczajną moc, co mają potwierdzać liczne przykłady 
długowiecznych.

DŁUGOWIECZNI
Pierwszym polskim uczonym, który zgłębiał tajemnice ludzkiej 

długowieczności, był Józef Majer (1808-1899), profesor medycyny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z niebywałym mozołem zgromadził on 
ponad 600 kart szczegółowo opisujących ludzi stuletnich. Jego bogate 
materiały na ten temat przechowuje Biblioteka PAN w Krakowie. Część 
z nich wykorzystano w rozprawie ,,O trwaniu życia ludzkiego” z 1866 r. 
Opisani w tym dziele długowieczni mogą być potwierdzeniem skuteczności 
nie tylko noworocznych życzeń. Tak można wnioskować z przykładów 
opisanych przez prof. Majera. Aż 156 lat żyła podobno niejaka Jarnowska, 
która zmarła przestraszywszy się oblężeniem Torunia przez Szwedów. 
120-letni podstoli sieradzki Stanisław Dobrzelewski imponował pieszymi 
wędrówkami do kościoła, zaś 115-letni rolnik pod Krosną pracą za czte-
rech parobków, a 122-letni młynarz z Rynkowic siłą pozwalającą jedną 
ręką zatrzymać koło młyńskie. Jeszcze okazalszym wiekiem wyróżnił się 
Stanisław Grad Śreński, wojewoda płocki, zmarły według Bartłomieja 
Paprockiego w roku 1436, który ,,wiek swój przeciągnął do 140 lat”. 
Niestety, ten zapis był efektem skomplikowanej pomyłki nagrobnej.

• • •
W wielowiekowej tradycji świąteczno-noworocznych życzeń cieka-

wie zapisał się m. in. afiszer Teatru Narodowego w Warszawie Wincenty 
Słowaczyński. W ,,Kolędzie naprędce” na Nowy Rok 1817 napisał: 
,,Żyjcie długo, cierpcie krótko / Miejcie własność choć malutką/ Niech 
Wam nowe szczęście wzrasta.”

Stanisław Kaszyński

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mogilnie Przewodniczący Rady 
Paweł Molenda wraz z Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim wrę-
czyli zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Mogilno” Krystynie Posłusz-
nej oraz pośmiertnie nadany Maciejowi Adamskiemu, który odebrali rodzice 
Jan i Wanda Adamscy. Pani Krystyna Posłuszna przez wiele lat swej pracy 
w strukturach państwowych pracowała na rzecz rolników i mieszkańców wsi. 
Swoje źródło satysfakcji znalazła w poczuciu odpowiedzialności za los kobiet 
mieszkających na wsi. Zawsze kierowała się dobrem publicznym. Stawała 
ponad podziałami spektakularnymi interesami, gdyż zależało jej i zależy na 
rozwoju i poprawie życia mieszkańców wsi. Za aktywizacje społeczności lo-
kalnej, zwłaszcza kół gospodyń wiejskich otrzymała w 2003 r. tytuł Mogilnia-
nina Roku. Pani Krystyna Posłuszna w 2000 r. przeszła na emeryturę, mimo 
to nie zaprzestała swojej działalności na rzecz innych. Nadal wraz z paniami 
zrzeszonymi w Gminnej Radzie KGW pracuje społecznie podejmując wiele 
cennych inicjatyw takich jak: „Jeden dzień wakacji dla dzieci z terenów wiej-
skich”, wyjazdy na badania mammograficzne. Dzięki swojemu doświadcze-
niu życiowemu służy radą i pomocą w wielu trudnych sprawach. Wniosek 
o nadanie tytułu złożyła Gminna Rada KGW w Mogilnie i Gminny Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie.
Maciej Adamski był długoletnim nauczycielem nauczania początkowe-
go, o dużym autorytecie wśród uczniów i młodzieży. Ostatnio pracował 
w szkole Podstawowej we Wszedniu. Od 30 lat był działaczem sporto-
wym, trenerem piłki siatkowej. Był wielkim pasjonatem sportu jako ta-
kiego. Nie liczył dni, godzin poświęconych bezinteresownie swojemu 
hobby. Współtworzył Klub Sportowy „Sokół” Mogilno, który w chwili 
obecnej występuje w II lidze. W klubie tym pracował i działał w różnym 
charakterze, przede wszystkim, jako trener i wychowawca różnych grup 
wiekowych zawodniczek „Sokoła”. Wspólnie ze swoim ojcem Janem 
Leszkiem Adamskim, wieloletnim prezesem klubu, zapisali najpiękniej-

ODEBRALI TYTUŁY „ZASŁUŻONY DLA GMINY MOGILNO”
sze lata w historii mogileńskiej siatkówki kobiet. Działalność ta bardzo 
mocno wypromowała Mogilno w całej Polsce, jako że „Sokół” Mogilno 
przez wiele lat występował w II lidze piłki siatkowej kobiet. Maciej 
Adamski od wielu lat był współorganizatorem turniejów w plażowej 
piłce siatkowej „FALA” w Wiecanowie. Za swoją działalność został 
wyróżniony wieloma odznaczeniami sportowymi oraz nagrodą Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Był również liderem i wokalistą 
mogileńskiej kapeli „IVOPARTIZAN”, który występował m.in. na Festi-
walu Muzyki Rockowej w Jarocinie (zespół znalazł się w pierwszej dzie-
siątce laureatów). Wniosek o pośmiertne nadanie Maciejowi Adamskiemu 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Mogilno” został złożony z inicjatywy Klubu 
Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.
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Gmina Mogilno realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w ramach działania 2.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu” z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 33 061620,33 
PLN Benefi cjentowi udzielone zostanie dofi nansowanie na realizację pro-
jektu w kwocie nie większej niż 17 135 595,90 PLN.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzy-
stającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez 
dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących 
standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków. 
Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, hałasu oraz uciążliwości zapachowej.

Przy okazji realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele 
pośrednie: polepszenie standardu ochrony środowiska, rozwój społecz-
no-gospodarczy, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, usprawnienie 
systemu gospodarki osadowej.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu: 
- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków [RLM] - 14091,00;
- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu 

[RLM] - 14091,00;
- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych 

procesom przetwarzania 0,05 tyś. ton/rok.
W chwili obecnej trwają prace związane z rozbiórką istniejącej 

otwartej komory fermentacyjnej. W dalszym ciągu wykonywane są 
ściany zbiornika retencyjnego na ścieki surowe. Na hali oczyszczania 
mechanicznego oraz zbiorniku retencyjnym na ścieki dowożone i zakła-
dowe wykonywane są ściany, słupy oraz podciągi. Wykonawca odwadnia, 
wywozi i utylizuje osad ze zbiornika przeznaczonego do rozbiórki. 
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Jarzębina w Strzelcach tym razem w murach 
mogileńskiego klasztoru odbyło się siódme spotkanie organizacji pozarzą-
dowych ziemi mogileńskiej. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli 
wielu nowych stowarzyszeń, które w ostatnim czasie się zarejestrowały 
i działają na terenie naszego powiatu.

W ramach części szkoleniowej VII Forum Agnieszka Ziółkowska - trener-
ka, konsultantka a zarazem prezes Stowarzyszenia Młode Dęby z Dąbrowy 
omówiła najważniejsze metody animacji organizacji pozarządowych oraz 
źródła finansowania działalności i projektów realizowanych przez NGO. 
Nowatorskim elementem szkolenia było przeprowadzenie wśród obecnych 
w sali kilku animacji oraz jakże cenna podczas takich spotkań wymiana 
doświadczeń.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania organizacji. Podczas 
obecnej edycji o aktywności swojego stowarzyszenia opowiedziała Dorota 
Pronobis – prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus w Kruszwicy.

Wiele emocji wzbudziło rozstrzygnięcie konkursu pt. „Cele wszystkich 
– wspólne działanie”, który Jarzębina adresowała do naszych organizacji. 
Konkurs polegał na nagraniu 4-minutowego filmu ukazującego „zaplecze” 
i drugoplanowych działaczy NGO. W tej rywalizacji specjalne powołane 
jury wyróżniło trzy filmy przygotowane przez: KGW ze Słaboszewa, Sto-

Zakończyły się prace przy realizacji Projektu pn. „Remont budynku 
Przedszkola nr 3 w Mogilnie”. Cel projektu to: Lepszy dostęp do usług 
edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego w gminie Mogil-
no. Został on osiągnięty poprzez cele pośrednie tj. - dostosowanie miejsc 
wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościa-
mi, - poprawa warunków lokalowych do realizacji zadań oświatowych 
w gminie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 w wysokości 1 035 758,13 zł.

Efektem realizacji projektu są:
Wskaźnik produktu:

• liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.
• liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami – 1 szt.
Wskaźnik rezultatu:

• liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przed-
szkolnej – 125 osób tj. liczba dzieci rzeczywiście korzystających z in-
frastruktury przedszkolnej objętej wsparciem w ramach projektu;

• potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dzieć-
mi lub infrastruktury edukacyjnej – 125 osób tj. liczba użytkowników 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DEBATOWAŁY 
W MOGILEŃSKIM KLASZTORZE 

warzyszenie CIVITAS ze Sławska Dolnego oraz Stowarzyszenie „Szansa” 
z Siemionek.

Partnerami VII Forum Organizacji Pozarządowej Ziemi Mogileńskiej 
były stowarzyszenia: „Promyk Nadziei” w Żabienku, „Impuls” w Wyla-
towie, „Niebieskie Serducho” z Mogilna oraz Wydział Promocji i Kultury 
UM w Mogilnie.

ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE PRZY REMONCIE PRZEDSZKOLA
(dzieci), które mogą korzystać z udoskonalonej infrastruktury opieki 
nad dziećmi lub edukacyjne;

• liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 125 osób, tj. liczba 
użytkowników (dzieci), które mogą korzystać z udoskonalonej infra-
struktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej.
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AKCJA BEZDOMNY 2019/2020
Okres jesienno - zimowy jest szczególnie trudny dla osób bez stałego 

miejsca zamieszkania. Niskie temperatury, mroźne noce, opady deszczu, 
nadużywanie alkoholu niekorzystnie wpływają na zdrowie i życie bez-
domnych. Osoby bez dachu nad głową często wstydzą się prosić o pomoc, 
nie wiedzą również jak z niej skorzystać. Zaszywają się w opuszczonych 
budynkach, samochodach, na dworcach, sięgają po napoje alkoholowe.

Od kilku dni straż miejska w ramach akcji Bezdomny 2019/2020 
prowadzi wzmożone patrole, odwiedza i monitoruje miejsca, w których 
przebywać mogą osoby bezdomne, tj. opuszczone budynki, ogródki dział-
kowe, dworce PKP i PKS.

Strażnicy wspierają i otaczają opieką rodziny oraz osoby samotne 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej.

Informujemy o możliwości zatrzymania się w Schronisku dla Bezdom-
nych Kobiet i Mężczyzn, znajdującego się przy ul. Łąkowej 1 w Mogilnie 
oraz Schronisku dla Mężczyzn „AZYL” w Gozdaninie, gdzie potrzebujący 
mają możliwość przenocowania, umycia się oraz otrzymania ciepłego 
posiłku. Osobom, które z różnych względów nie chcą skorzystać z usług 
schroniska dowozimy ciepłe napoje i posiłki, pomagając w ten sposób 
przetrwać ten trudny czas.

- Nie bądźmy obojętni, przystańmy na chwilę, zapytajmy czy osoba 
nie potrzebuje pomocy lub zgłaszajmy odpowiednim instytucjom przy-
padki bezdomności i samotności. Szybka reakcja ze strony społeczeństwa 
oraz służb może uratować komuś życie, a przecież ono jest najważniejszą 
wartością – mówi komendant SM Mirosław Kuss.

STRAŻ MIEJSKA W STRZELNIE
5 listopada Straż Miejska w Mogilnie prowadziła gościnnie zajęcia 

profilaktyczne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelnie. Zajęcia były częścią 
programu prowadzonego przez szkołę. Dzieci przywitały swoich gości 
występami artystycznymi, nawiązującymi do bezpieczeństwa na drodze, 
chętnie uczestniczyły też w ćwiczeniach praktycznych oraz udzielały 
odpowiedzi na pytania.

-Bardzo się cieszymy, że mogliśmy spotkać się z wychowankami ośrodka. 
Dzieci mają bardzo dużą wiedzę, którą chętnie się dzieliły. Zajęcia dały im 
możliwość potrenowania umiejętności przechodzenia przez przejście dla 
pieszych, z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej oraz bez niej, poznania 
najważniejszych znaków drogowych, poznania zasad zachowania się pod-
czas napotkania bezpańskiego psa czy osoby nieznajomej. Umiejętność 
stosowania poznanych zasad na drodze z pewnością przyczyni się do 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa - mówi komendant Mirosław Kuss.

Potwierdzeniem tego, że zajęcia podobały się wychowankom, był 
uśmiech na ich twarzach, który dla strażników był najważniejszy.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO  
ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ 
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW – OBOWIĄZUJĄCA  
OD 13 LISTOPADA

5 listopada 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została opublikowana zatwierdzona 
taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Mogilno. Zgodnie z obowiązującą literą prawa, 
taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej opublikowania przez 
w/w Organ - tj. z dniem 13 listopada 2019 r.

Nie zapominajmy, że bezdomni to tacy sami ludzie jak my.
Przypominamy telefony alarmowe:
1. Straż Miejska 986, 500 149 307
2. KPP w Mogilnie 997
3. MGOPS 52 315 93 15
4. Schronisko Mogilno 52 318 06 26
5. Schronisko AZYL 661 878 071
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23 października 2019 roku na cmentarzu w Mogilnie odbyły się uro-
czystości upamiętniające powstańców wielkopolskich w ramach akcji 
„Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego”, która jest częścią 
wieloletniego rządowego programu „Niepodległa”. Na apel wojewody 
kujawsko-pomorskiego odpowiedziała 12 Drużyna Harcerska Nieprzetar-
tego Szlaku im. Jana Kausa, działająca w Zespole Placówek Specjalnych 
w Szerzawach. Zadanie polega na oznaczeniu przy pomocy tablic z „orłem 
powstańczym” mogił powstańców wielkopolskich, tablice umieszczane 
są również na ogrodzeniach cmentarzy lub w ich pobliżu (w całym woje-
wództwie kujawsko-pomorskim w około 50 miejscach pamięci zostanie 
umieszczonych ok. 200 tablic).

Celem akcji jest stworzenie opisu i dokumentacji fotograficznej miejsc 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919, co złoży się na 
wystawę, która zostanie otwarta pod koniec roku w siedzibie urzędu wo-
jewódzkiego. Akcja ma silny wymiar edukacyjny. Po pierwsze – młodzi 
ludzie (harcerze) w terenie będą uczyć się lokalnej historii, będą dbać 
o groby powstańców, po drugie, dzięki oznakowaniu cmentarzy i mogił 
osoby z zewnątrz dowiedzą się, że dane miejsce ma związek z Powstaniem 
Wielkopolskim. Partnerami akcji są: Związek Harcerstwa Polskiego, Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Wojska Obrony Terytorialnej, Instytut 
Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy oraz Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych.

Podczas spotkania druhowie12 DH NS im. Jana Kausa oznakowali 
powstańczymi tabliczkami opłotowanie mogileńskiej nekropolii oraz mogiłę 
powstańców wielkopolskich. Przybliżyli uczestnikom spotkania postać 
patrona drużyny harcerskiej Jana Kausa, pierwszego Mogilnianina, który 
zginął w walkach powstańczych, podczas walk o dworzec kolejowy w Ino-
wrocławiu. Przybliżyli także historię grobu powstańców wielkopolskich, 

ulokowanego przy głównej alei mogileńskiego cmentarza. Modlitwę za 
poległych odmówił ojciec Grzegosz Suchański OFM Caap z mogileńskiego 
klasztoru. Delegacje harcerzy, delegacje Urzędu Miejskiego i Starostwa 
Powiatowego w Mogilnie złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze na po-
wstańczej mogile.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mo-
gilna, Pan Bartosz Nowacki – Starosta Mogileński, Pan Paweł Molenda 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie, Pan Robert Musidłowski – 
Przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego, ojciec Grzegorz Sucheński 
OFM Cap, Pan Marcin Zieliński – dyrektor Wydziału Promocji i Kultury, 
Pani Joanna Perzyńska – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie, hm. Barbara Bul-
trowicz – komendantka Hufca ZHP w Mogilnie, hm. Kazimiera Rosinska 
– instruktor Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery 
ZHP i członek komendy Hufca ZHP Mogilno, phm. Jerzy Lipiński – ko-
mendant Harcerskiego Kręgu Seniorów im. hm. Leona Niewiadomskiego, 
hm. Krzysztof Kremer- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP 
Mogilno, pwd. Stefan Harko – członek Harcerskiego Kręgu Seniorów im. 
hm. Leona Niewiadomskiego, phm. Marek Modrzejewski – drużynowy 
12 DH NS im. Jana Kausa wraz z harcerzami: Sebastianem Durczakiem, 
Piotrem Gajewskim, Mateuszem Mroczkiem, Mateuszem Olejniczakiem, 
Adamem Springmannem i Adrianem Zielińskim.

Uroczystości upamiętniające powstańców wielkopolskich w ramach 
akcji „Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego” odbyły się 
także na terenie Hufca ZHP Mogilno w miejscowościach: Parlin, Wójcin, 
Kościeszki, Siedlimowo, Szczepanowo.

phm. Marek Modrzejewski i hm. Kazimiera Rosinska 
Foto: pwd. Stefan Harko

DBAMY O MIEJSCA PAMIĘCI  
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

25 listopada przypadał Światowy Dzień Pluszowego Misia. Miś, który 
kojarzy się z ciepłem i dobrocią, inspiruje do przeprowadzania akcji dobro-
czynnych na rzecz dzieci chorych i potrzebujących. W Szkole Podstawowej nr 
2 w Mogilnie od 13 do 21 listopada br. dzieci z koła wolontariatu prowadziły 
zbiórkę pluszowych niedźwiadków i innych maskotek, które trafiły do chorych 
z oddziału dziecięcego w inowrocławskim szpitalu oraz do Fundacji Mam 
Marzenie, która przekazała je na oddział onkologii dziecięcej w Bydgoszczy.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Dla chorych dzieci zostało przekazanych ponad 70 pluszowych ma-

skotek, które wywołały uśmiech nie tylko na twarzach chorych dzieci, ale 
także sprawiły przyjemność wolantariuszkom przekazującym maskotki 
małym pacjentom.

Akcją „Pluszowy Miś” kierowały koordynatorki koła wolontariatu 
Wioleta Michalak i Agnieszka Kruszka.
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19 listopada w kinie „Wawrzyn” w Mogilnie odbyła się wyjątkowa 
promocja książki Jolanty Pietz pt. „Cień zegara słonecznego”, której gościem 
specjalnym był aktor i pedagog prof. Stanisław Górka. Akcja powieści 
toczy się od połowy XIX do połowy XX wieku, głównie w Trzemesznie, 
ale ma także wątek mogileński poprzez wspomnienie urodzonego w 1845 
r. w Mogilnie wybitnego malarza paryskiego Władysława Ciesielskiego. 
Wydarzenie, któremu patronował burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, 
zgromadziło w kinie „Wawrzyn” liczne grono gości. Autorkę i jej powieść 
zaprezentowała pedagog i radna Alina Dobersztyn, która towarzyszyła re-
citalowi aktorskiemu Stanisława Górki. Aktor przeczytał i nagrał powieść 
w postaci audiobooka. Z okazji tego wydarzenia wydane zostały także 
pocztówki i zakładki do książek z reprodukcjami obrazów Władysława 
Ciesielskiego, które otrzymali uczestnicy spotkania. Na zakończenie można 
było otrzymać wpis do książki od autorki i Stanisława Górki oraz wykonać 
pamiątkową fotografię. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa prac 
Marcelego Koniecznego z Trzemeszna.

Jolanta Pietz – ukończyła historię na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, mieszka i pracuje w Trzemesznie, współautorka książki 
Drogi do niepodległości. Trzemeszno w dobie powstania wielkopolskiego 
(2008), nauczycielka i socjoterapeutka, autorka sztuk teatralnych, prowadzi 

szkolny teatr Siódmy Dzień, nagradzany na ogólnopolskich przeglądach 
teatralnych. Inicjatorka i współorganizatorka cyklu spotkań artystyczno-lite-
rackich Spotkania z Kulturą. Powieść historyczna Cień zegara słonecznego 
(2019) jest jej literackim debiutem.

TAKIEJ WSPÓŁPRACY MOŻNA 
TYLKO POZAZDROŚCIĆ

W auli Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Go-
spodarki w Inowrocławiu w ramach „Festiwalu Aktywności” inicjatorka 
Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej - Ewa Szarzyń-
ska przybliżyła inowrocławskim organizacjom tę jednoczącą mogileńskie 
NGO-sy inicjatywę. W trakcie spotkania prezes Jarzębiny omówiła rolę 
Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej w odniesieniu do 
lokalnych stowarzyszeń. Wspomniała o wszystkich edycjach Forum i to-
warzyszących im konkursach, partnerach i organizatorze przedsięwzięcia. 
Przedstawiciele inowrocławskich stowarzyszeń dowiedzieli się również 
o dużej roli współpracy Wydziału Promocji i Kultury przy Urzędzie Miej-
skim w Mogilnie i Mogileńskiego Domu Kultury z organizacjami poza-
rządowymi.

MOGILNO W CIENIU  
ZEGARA SŁONECZNEGO
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Z inicjatywy Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych, KGW w Józefowie i Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” w Żabnie 
27 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Józefowie odbyło się podsumowanie 
projektu pn. „Gęsina nie tylko na św. Marcina”. Głównym celem projektu 
była promocja gęsiny jako surowca do przyrządzania smacznych i zdrowych 
dań oraz ginącej tradycji spożywania gęsiny.

Podczas spotkania można było delektować się gęsiną podawaną z bu-
raczkami, żurawiną i czerwoną kapustą. W ramach corocznego konkursu na 
potrawę z gęsi serwowano: pierogi i barszcz (przygotowała Romana Świtała 
z Padniewa), gęś faszerowaną kaszą i grzybami oraz czerniną z kluchami 
na pyrach (KGW Józefowo), czerninę i paszteciki (Arleta Bogusiewicz 
Padniewo), gęsinę w kawałkach ze śliwowicą (Aleksandra Stanek Pad-

niewko), pasztet strasburski i pasztet z grzybami (Wiesława Kozłowska), 
kiełbasę z gęsiny (Urszula Grajek Niestronno), gęś z jabłkami i rodzynkami 
(Irena Eberle Lubieszewo), gęś faszerowaną suszonymi owocami (Teresa 
Gałęzewska Procyń), kiełbasę (Magdalena Koplińska Niestronno), a także 
gęś faszerowaną jabłkami i pomarańczami w miodzie i koniaku z nutą 
kardamonu i cynamonu (Małgorzata Małecka Żabno).

Atrakcją przedsięwzięcia był pokaz dekoracji potraw w wykonaniu 
Elżbiety Sulskiej z Wasielewka oraz rogalomania – pokaz wyrobu i wy-
pieku rogali poprowadzony przez Ewę Ziemniak ze Strzelec. O rasach gęsi 
i sprzedaży opowiedziała Anna Mońko, a artystycznie zaprezentowały się 
Wylatowianki i dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie.

Koordynatorem projektu była Małgorzata Małecka.

Tradycyjnie już, w piątek po dniu Wszystkich Świętych (8 listopada), 
w muzeum w Chabsku odbyły się „Zaduszki poetycko – muzyczne”, 
podczas których wspominaliśmy zmarłe w 2019 roku ważne dla Mogilna 
osoby. W trakcie spotkania Stanisława Tarnowieckiego przedstawił Witold 
Pochylski, Aleksandra Wenglewicza zaprezentowali Jerzy Lipiński i Ireneusz 
Rakoczy, a Macieja Adamskiego przypomniał Leszek Duszyński.

Przed wspominkami młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie wystąpiła 
w montażu słowno – muzycznym, a po prezentacjach wystąpił Wojtek 
Gęsicki w koncercie „Rozmowa z losem”.

Podczas uroczystości Mogileńskie Towarzystwo Kultury promowało 
kalendarz pt. „Mogilno w malarstwie Stanisława Tarnowieckiego – 2020”.

Organizatorem spotkania było Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, 
a współorganizatorami: Gmina Mogilno, Towarzystwo Przyjaciół MZM, 
Mogileński Dom Kultury.

Projekt dofinansowała Gmina Mogilno.

GĘSINA, POKAZY I ROGALOMANIA W JÓZEFOWIE

WSPOMINALIŚMY ZMARŁYCH MOGILNIAN
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W dniach 7 – 8 grudnia br. odbył się XIX Finał Szlachetnej Paczki. 
W powiecie mogileńskim odbył się po raz trzeci. Jak co roku magazyn 
i Finał zorganizowano w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy 
ul. Ogrodowej 10. W tym roku paczki trafiły do 8 rodzin (w tym 6 z gminy 
Mogilno). Ich wartość przekroczyła 25 tys. zł.

Szlachetna Paczka w powiecie mogileńskim była możliwa dzięki za-
angażowaniu wolontariuszy, którymi byli: Marcin Łączny, Aldona Fredyk, 
Ewa Śniegowska, Maria Adamska, Dorota 
Komorska, Piotr Komorski, Jagoda Małecka, 
Piotr Maciejewski, Klaudia Gmur, Kinga 
Gąska, Kamil Głowski, Violetta Skorupińska 
oraz lider rejonu Radzym Jankiewicz.

Wśród przygotowanych paczek przez 
darczyńców obok artykułów spożywczych 
i chemicznych udało się zebrać sprzęt AGD 
(m.in. pralkę), odzież zimową, kino domowe, 
meble, zabawki dla dzieci, drzwi wejściowe 
oraz łóżko. Do magazynu Szlachetnej Paczki 
trafiło ponad 100 paczek.

Sukces Szlachetnej Paczki w naszym 
powiecie był możliwy dzięki darczyńcom: 
Ewie Jendrasik ze znajomymi, Szkole Pod-
stawowej w Gębicach, Przemysławowi Kaw-
ce wraz z żoną, Pepco – rejon 21, Joannie 
Kwiatkowskiej wraz ze znajomymi z firmy 
Chemirol, Joannie Wachniew wraz z na-
rzeczonym, Tomaszowi Gruszczyńskiemu 
wraz ze znajomymi, pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Mogilnie i pracownikom Sta-
rostwa Powiatowego w Mogilnie oraz sekcji 
koszykarskiej KS „Pogoń” w Mogilnie.

WYTWARZAŁY SERY
Mieszkanki Strzelec i okolicznych miejscowości miały możliwość 

uczestniczenia w warsztatach serowarskich zorganizowanych w miejscowej 
świetlicy wiejskiej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W kursie 
uczestniczyło 25 kobiet, które w trakcie 8 godzinnych zajęć przygotowały 
ser Koryciński, Gouda, Feta, Żuławski, Parzenicę Żuławską a’la oscypek.

Warsztaty prowadziła Joanna Włodarska z Akademii Sielskiej pod Lipami.

ŚPIEWEM UCZCILI  
NARODOWE ŚWIĘTO  
NIEPODLEGŁOŚCI

Mieszkańcy Mogilna i okolic spotkali się 10 listopada 2019 r. w klasz-
torze, by wspólnym śpiewem uczcić Narodowe Święto Niepodległości. 
Dzieci, młodzież i dorośli zgromadzeni w tej 1000-letniej świątyni swoim 
śpiewem i postawą nawiązali do chwalebnej i niestrudzonej walki o wolną 
i niepodległą Polskę.

Oprócz śpiewania polskich pieśni patriotycznych można było obejrzeć 
krótki występ grupy wokalnej dziewcząt działającej przy MDK w Mogilnie, 
przygotowany przez Michała Stochlińskiego oraz uczestniczyć w losowaniu 
słodkich upominków.

Wykonanie każdej pieśni czy piosenki poprzedzone było wstępem - 
historią powstania utworu.

Organizatorami śpiewania byli członkowie - tak jak w ubiegłych latach 
- Stowarzyszenia Europejskie Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert oraz 
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie.

Organizacja oraz przebieg niedzielnego popołudnia spotkały się z wielkim 
uznaniem uczestników. - Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli 
do Klasztoru na wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych - mówił 
Hieronim Rumianowski jeden z organizatorów przedsięwzięcia.

SZLACHETNA PACZKA 
W POWIECIE MOGILEŃSKIM
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W Dniu Święta Niepodległości - 11 listopada 2019r. 
godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Mogileńskiego 
Domu Kultury odbył się koncert pochodzącego z Gdań-
ska zespołu „Lipali”, w ramach trasy koncertowej 
promującej najnowszy krążek „Mosty, rzeki, ludzie”.

Ponad godzinę i 40 minut licznie przybyli fani 
tańczyli i śpiewali największe przeboje takie jak „Ba-
rykady” i „Upadam”, ale mogli też wysłuchać kilku 
kawałków z najnowszej płyty, która ukaże się 22 
listopada, m.in. „Kim jestem”.

Zespół zagrał łącznie 19 utworów, zarówno te 
znane z mocnego charakterystycznego głosu lidera 
zespołu Tomasza „Lipy” Lipnickiego, jak i te o za-
barwieniu rockowo-balladowym. Cały występ był 
przeplatany opowieściami z życia zespołu, również 
tymi zabawnymi. Wokalista podzielił się z widownią 
jakie wydarzenia zainspirowały muzyków do skompo-
nowania poniektórych piosenek. Okazało się, że były 
wśród nich zarówno te radosne, jak narodziny dziecka, 
ale też te tragiczne, jak zabójstwo Prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. Po koncercie muzycy robili sobie 
zdjęcia z fanami, a rozmowy zdawały się nie mieć 
końca. Publiczność po ostatnim utworze zdawała być 
się zgodna, że na takie wydarzenia warto czekać i na 
nich być, a organizatorzy - że je organizować.

Koncert zespołu Lipali odbył się w ramach 
projektu Mogileńskiego Domu Kultury „My tu 
gramy... c.d.n.”

Projekt dofinansowany został przez STOART, 
Partner strategiczny - Gas Storage Poland sp. z o. o.

ROCKIN STYLE CREW 
W POZNANIU

W niedzielę 17 listopada 2019 tancerze z Mogileńskiego Domu Kul-
tury wzięli udział w warsztatach tanecznych w Poznaniu połączonych 
z turniejem tańca.

Warsztaty poprowadzili doświadczeni i znani tancerze na polskiej scenie 
hip hopowej czyli bboy Bartazz (z legendarnej grupy Breakdance Broken 
Glass/ Polskee Flavour) oraz Bestia (poznański tancerz stylu popLoocking). 
Następnie uczestnicy warsztatów wzięli udział w zawodach tanecznych 
w kategorii breakdance oraz hip hop które poprowadziła znana tancerka 
oraz instruktorka hip hop -Sandi Dandi. 

Nasi tancerze Rockin Style Crew wystąpili gościnnie podczas tzw. kół 
tanecznych przyciągając swym tańcem uwagę innych uczestników, zbierając 
tym samym gromkie brawa. Dla reprezentantów Mogilna był to kolejny 
wyjazd którego celem było poszerzanie swoich tanecznych umiejętności. 
Pełni pozytywnej wiedzy z zapałem na kolejne treningi taneczne wrócili do 
domu. Na poznańskich warsztatach nasze miasto reprezentowali: Kacper 
Kontny, Kacper Gładych, Maria Drzewiecka, Weronika Zygmunt oraz 
Martyna Renk wraz z opiekunem instruktorem tańca z Mogileńskiego 
Domu Kultury Arkadiuszem Renk (Rene One)

KONCERT „LIPALI”  
- MY TU GRAMY C.D.N.
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Strzelno, znane z bogactwa romańskich zabytków i miejsca urodze-
nia laureata nagrody Nobla w dziedzinie fizyki prof. Alberta Abrahama 
Michelsona przygotowało okazałą wystawę obrazującą 60-letni dorobek 
dziennikarstwo-literacki naszego współpracownika Stanisława Kaszyń-
skiego. Autor, urodzony w pobliskim Ciechrzu i przez 4 lata mieszkający 
w tym mieście jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego, ma w dorobku 
prawie 20 książek i setki artykułów publikowanych w ponad 30 pismach 
krajowych oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji 
i Serbii. Wystawa, bardzo starannie przygotowana przez Dom Kultury 
w Strzelnie i otwarta w poniedziałek 18 listopada, wcześniej udostępnio-
na była w Bibliotece Miejskiej w Mogilnie i w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie. Na prawie 30 planszach i w kilku gablotach zgromadzono 
wiele ciekawych publikacji, dokumentów, fotografii, dyplomów, listów i od-
znaczeń. Ukazuje ona również jubilata w roli dziennikarza towarzyszącego 
b. prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu w jego najważniejszych 
wizytach zagranicznych. Wernisaż w Strzelnie zgromadził liczne grono 
gości także spoza rodzinnych stron redaktora Stanisława Kaszyńskiego, 

m.in. z Gniezna, Wągrowca, Żnina, Radziejowa, Włocławka, Inowrocławia 
i Bydgoszczy. Z okazji jubileuszu autor otrzymał specjalne adresy, m. in. 
od abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episko-
patu Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego, prof. Jacka Majchrowskiego 
– Prezydenta Miasta Krakowa i Wojciecha Polaka redaktora naczelnego 
„Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy. Natomiast Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki wyróżnił go Medalem i dyplomem 
honorowym, a dr Tadeusz Skoczek Medalem 25-lecia Muzeum Niepodle-
głości w Warszawie. W otwarciu wystawy w Strzelnie uczestniczyli m.in. 
poseł dr Dariusz Kurzawa, były poseł dr Eugeniusz Klopotek, Dariusz 
Chudziński burmistrz Strzelna, Marian Mikołajczak wicestarosta mogileń-
ski, Jan Engelgard – zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości, i Wiktor 
Kolbowicz prezes Kliniki Uzdrowiskowy i „Pod tężniami” w Ciechocinku 
oraz delegacja z rodzinnego Ciechrza. W połowie grudnia bieżącego roku 
wystawa przeniesiona zostanie do Solanek w Inowrocławiu.

Małgorzata Fimiak

JUBILEUSZOWA WYSTAWA  
NASZEGO WSPÓŁPRACOWNIKA
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•	 W poniedziałek, 28 października 2019 r. gościem Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mogilnie był Adam Szostek – podróżnik, skater 
i dziennikarz.
Podczas spotkania prelegent opowiedział zebranym o tym, jak zrodziła 

się idea wyjazdów do różnych zakątków świata w ramach wolontariatu, po 
to, aby móc uczyć dzieci jazdy na deskorolce. 

Dla dzieci i młodzieży z Syrii, Palestyny, Izraela, Azerbejdżanu czy 
z obozu dla uchodźców w okolicach Aten nauka jazdy na deskorolce cza-
sem jest jedyną namiastką normalnego życia. Deskorolka skraca dystans 
i budzi zainteresowanie wśród młodych ludzi, pozwala im oderwać się od 
codzienności i inaczej spojrzeć na otaczający świat.

Gość biblioteki zaznaczył również, że jazda na deskorolce jest jednym 
z najmłodszych sportów olimpijskich - pojawi się podczas kolejnej olim-
piady jako dyscyplina sportowa. 

Uzupełnieniem spotkania była prezentacja multimedialna uświada-
miająca uczestnikom spotkania jak trudne, zwłaszcza dla dzieci, jest życie 
w krajach ogarniętych wojną czy totalitaryzmem. Wstępem do spotkania 
z Adamem Szostkiem był występ zespołu breakdance Rockin Style Crew 
pod kierownictwem Arkadiusza Renka.

•	 W środę, 13 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie z Piotrem Milewskim. 
Zaproszony gość to jak sam twierdzi wędrowiec, pisarz, fotograf.
Tematem popołudniowego spotkania była książka „Islandia albo 

najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat”. Jest to najnowszy reportaż po-
dróżnika, za który otrzymał w 2019 roku prestiżową Nagrodę Magellana, 

SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTECE
przyznawaną za najlepsze publikacje turystyczne. Uczestnicy prelekcji 
mieli okazję wysłuchać wywiadu z Piotrem Milewskim, który przeprowa-
dziła Adrianna Radek, pracownik biblioteki. Całość uświetniła fotorelacja 
z wyprawy po Islandii.

Spotkanie zostało dofinansowane w ramach Programu Dyskusyjne Kluby 
Książki realizowanego w formie programu dotacyjnego dla wojewódzkich 
bibliotek publicznych.

Dyskusyjny Klub Książki działający przy mogileńskiej bibliotece istnieje 
od stycznia 2018 r., jego moderatorem jest Danuta Krajewska.

•	 W środę 27 listopada w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie z dr. Tomaszem Ceranem 
, autorem opracowania wspomnień wojennych Wacława Jurgoń-
skiego „Od Szczeglina do KL Dachau”. Książkę, która jest unikatowa 
z uwagi na fakt iż zawiera kronikę przeżyć rolnika osadzonego w tych 
hitlerowskich obozach wydała Delegatura Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Bydgoszczy dzięki dofinansowaniu Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.
Prelekcja dr. Cerana będąca jednocześnie promocją książki zgromadziła 

liczne osoby zainteresowane losami Polaków w latach II wojny światowej. 
Wśród gości biblioteki znaleźli się członkowie rodziny Wacława Jurgońskie-
go, mieszkańcy Szczeglina oraz osoby, które pamiętały lub znały z opowieści 
historię Szczeglina - jednego z najokrutniejszych obozów przejściowych 
w drodze do Dachau, Mauthausen czy Gross Rosen.

Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatne egzemplarze książki.
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	 10 grudnia gościem biblioteki był Robert Gondek podróżnik, foto-
graf i pasjonat Afryki. „Od 2008 roku realizuje projekt „W drodze 
na najwyższe szczyty Afryki”. Jego celem jest zdobycie najwyższego 
szczytu w każdym kraju na tym kontynencie. Do listopada 2019 roku 
odwiedził 20 państw w Afryce. Za konsekwencję w realizacji projektu 
otrzymał w marcu 2017 roku wyróżnienie w kategorii „Wyczyn roku” 
w ramach „Kolosów 2016” w Gdyni, największego festiwalu podróż-
niczego w Polsce”.
Robert Gondek pokazał mogilnianom „jasną stronę Afryki” , opowiadał 

o ludziach i zwierzętach napotykanych w drodze na szczyty. Zaprezentował 
profesjonalne zdjęcia przyrody i świata otaczającego go podczas podróży. 
Prelekcji towarzyszyła muzyka współczesnej Afryki. 

•	 13 stycznia o godzinie 17.00 biblioteka zaprasza na spotkanie z Joan-
ną Jurgała-Jureczką autorką książki biograficznej „Kossakowie. 
Biały mazur”.

Wszystkich zainteresowanych dokładnymi terminami spotkań i wy-
darzeń organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie 
zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczanych na stronach 
internetowych oraz w mediach społecznościowych :

mogilno.pl
mogilno.naszabiblioteka.com,
https://pl-pl.facebook.com › ... › Miejska Biblioteka Publiczna 

w Mogilnie, 
bibliotekawmogilnie.blogspot.com, 
https://w.bibliotece.pl › community › libraries › bibliotekamogilno
Na tydzień przed wydarzeniem informują o nim Pałuki i Ziemia 

Mogileńska oraz Gazeta Pomorska. Plakaty informacyjne rozwieszamy 
na słupach ogłoszeniowych i dzięki uprzejmości właścicieli sklepów 
w witrynach sklepowych. 

Wszystkie osoby odwiedzające bibliotekę mogą także odbierać 
bezpłatne zaproszenia.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI 
Z BAJEK W WYLATOWSKIEJ  
FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W MOGILNIE

8 listopada 2019 r. bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mogilnie filii w Wylatowie i Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej 
w Wylatowie wraz z kilkoma uczennicami, udały się w odwiedziny do 
Przedszkola w Wylatowie. Wizyta związana była z niedawnymi obchodami 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 

Bibliotekarki przeprowadziły spotkania pn. „Bajki i baśnie uczą nas i bawią”. 
Najpierw spotkały się z pięcio- i sześciolatkami, aby porozmawiać o znanych 
bajkowych bohaterach. Dzieci odgadywały również, z jakimi postaciami z bajek 
i baśni, związane były prezentowane przez uczennice szkoły, rekwizyty. Na 
koniec oglądały przyniesione z bibliotek książki i książki-zabawki. 

Bibliotekarka z wylatowskiej filii biblioteki publicznej w Mogilnie 
odwiedziła także młodszą grupę dzieci. Trzy i czterolatkom odczytała 
opowieść o zajączkach i lisie, prezentowała książki i książki-zabawki oraz 
rekwizyty związane z bajkami. Na zakończenie dzieci oglądały przyniesione 
z bibliotek książki.

MOGILNO W MALARSTWIE  
STANISŁAW TARNOWIECKIEGO

Poniedziałkowy wieczór, 4 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Mogilnie był okazją do promowania albumu – kalendarza „Mogilno 
w malarstwie Stanisława Tarnowieckiego”.

Zmarłego w 2019 r. artystę wspominali prezes Mogileńskiego Towa-
rzystwa Kultury Teresa Kujawa oraz plastycy i przyjaciele artysty Jadwiga 
Kończal i Halina Chudyszewicz i Stanisław Grela. Na spotkaniu oprócz 
licznych miłośników akwarel Stanisława Tarnowieckiego obecni byli 
członkowie rodziny artysty.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa akwarel Stanisława Tarnowieckiego 
udostępnionych przez mogilnian wydawcy kalendarza.

Wydanie albumu było możliwe dzięki dofinansowaniu jakie Mogileńskie 
Towarzystwo Kultury otrzymało z Gminy Mogilno.

MOGILNO W OBIEKTYWIE 
BRONISŁAWA PORADY

Od 5 grudnia końca 2019 roku w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mogilnie można oglądać wystawę Mogilno w obiektywie Bronisława 
Porady. Zdjęcia Bronisław Porady można było podziwiać w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w latach 2011, 2014, 2015, 2018. 

Obecna prezentacja została uzupełniona o nowe fotografie, zwiedzający 
mogą częstować się ufundowanymi przez autora słodyczami oraz zabierać 
na pamiątkę przeznaczone do tego celu, wyłożone, zdjęcia. W holu biblioteki 
znajduje się księga pamiątkowa wystawy dzięki której każdy zwiedzający 
może podzielić się swoimi uwagami z mogileńskim fotografem.
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie trwała w grudniu co-
roczna akcja „Adwentowego Czytania”. Pracownice Oddziału dla Dzieci 
zorganizowały świąteczne warsztaty plastyczne dla najmłodszych, podczas 
których uczestnicy tworzyli z papieru Mikołaje, renifery i pięknie zdobione 
choinki z papieru. 

Opowiadania związane tematycznie z Bożym Narodzeniem przeczytali 
dzieciom zaproszeni goście: lopgopeda Magdalena Sobczyńska, pedagog 
Iwona Barczak-Dudziak, zakonnik o. Dawid Napiwodzki, dyrektor Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej Maciej Herwart oraz młodzież - ucznio-
wie Zespołu Szkół w Mogilnie. W zajęciach uczestniczyły grupy dzieci 
z mogileńskich przedszkoli, uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 
2 i Nr 3 w Mogilnie oraz wychowankowie Zespołu Placówek Specjalnych 
w Szerzawach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprosiła dzieci w wieku 8 
– 9 lat na kolejne, cykliczne zajęcia PROGRAMOWANIE/ KODOWANIE 
w BIBLIOTECE z myślą o dobrej zabawie.

Głównym celem zajęć było zainteresowanie dzieci nauką kodowania, 
pokazanie, że kodowanie to nie tylko przyszłościowa umiejętność, ale też 
sposób na świetną zabawę.

Cykl 6 spotkań zaplanowano w każdy czwartek od 24 października. 
W ramach zajęć „Zakubkowani” dzieci poznały podstawy kodowania, 

używały gry i aplikacji Scottie-Go.
Podczas kolejnych spotkań uczestnicy poznali interaktywne, edukacyjne 

roboty Photon Edu i za ich pomocą uczyli się podstaw programowania 
i logicznego myślenia.

II edycję kodowania, 5 grudnia 2019 r. zakończyło w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mogilnie spotkanie z Grzegorzem Kożańskim - mogileńskim 
informatykiem. Podczas zajęć uczniowie programowali zadania dla robotów 
Photon Edu. 

Niespodzianką był pokaz układania kostki Rubika przez robota złożo-
nego z klocków Lego Mindstorms NXT. 

Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe smycze, pendrive’y 
oraz słodką przekąskę.

ADWENTOWE CZYTANIE – CZYLI BAŚNIE POD CHOINKĄ
Natomiast 6 grudnia 2019 roku, z okazji Mikołajek, bibliotekarki 

z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie filii w Wylatowie i Szkoły 
Podstawowej w Wylatowie w towarzystwie uczniów klasy VIII SP w Wy-
latowie odwiedziły wylatowskie przedszkole. 

Dzieci wysłuchały opowieści o czasie adwentu, oczekiwaniu na święta 
Bożego Narodzenie i o Mikołajkach. W ramach „Adwentowego Czytania” 
dzieci poznały wiersze: „O świętym Mikołaju” i „Choinka” oraz opowia-
danie „Dzielny reniferek”. 

Starsi koledzy zaprezentowali dzieciom książki o Mikołajkach i Bożym 
Narodzeniu pochodzące ze zbiorów biblioteki szkolnej, filii biblioteki 
publicznej i Oddziału dla Dzieci MBP w Mogilnie. 

Dzieci chętnie oglądały przyniesione książki i słuchały świątecznych 
opowieści.

KODOWANIE W BIBLIOTECE II EDYCJA
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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
SZACHOWY W BIBLIOTECE

6 grudnia w mogileńskiej bibliotece odbył się Mikołajkowy Turniej 
Szachowy. Uczestnikami turnieju byli stali bywalcy Bibliotecznego Klubu 
Szachowego oraz organizowanych przez bibliotekę turniejów.

Zwycięzcą tegorocznej edycji został Tomasz Markiewicz, drugie miej-
sce zajął Patryk Nadolski na trzeciej pozycji uplasował się Wit Wełniak.

Jurorem w konkursie był Jan Goliński.
Nagrody zwycięzcom wręczyła dyrektor biblioteki Maria Kotlińska. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W MOGILNIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowa-
nie wysokości 19560 zł w ramach Programu Wieloletniego Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 2019.

Program Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 
6 października 2015 r. 

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 
wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako 
lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do 
kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 
1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka 
Narodowa.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet 
Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
w roku 2019 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, 
publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kultural-
nych i społeczno-kulturalnych.

Z WIZYTĄ W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach wzbogacania wiedzy z zakresu psychologii oraz nabie-
rania nowych doświadczeń grupa uczennic z klasy II b LO z Zespołu 
Szkół w Mogilnie wraz z panią Małgorzatą Król – psychologiem 
i panią Anną Przybylską – pedagogiem odwiedziła dwie placówki, 
które świadczą pomoc ludziom starszym, chorym. 

Młodzież najpierw pojechała do ŚDS-u w Słowikowie, gdzie szczegó-
łowo zapoznała się z funkcjonowaniem placówki. Uczennice już wiedzą, 
że organizuje się tam różne aktywności dla chętnych osób, dostosowane do 
ich możliwości psychofizycznych i zainteresowań np. zajęcia plastyczne, 
zajęcia z majsterkowania, przyrodnicze, kulinarne, trening ekonomiczny. 
W ofercie są także wycieczki tematyczne, uczestnictwo w imprezach 
plenerowych, współpraca z pobliską szkołą itp. 

Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie miała również okazję po-
rozmawiać bezpośrednio z osobami tam przebywającymi i poznać 

ich zainteresowania, losy, marzenia lub być chwilę obecnym podczas 
wykonywanych prac. 

Uczennice spędziły również miło czas w kolejnej placówce, czyli 
w DPS-ie w Skubarczewie. Placówki te różnią się zasadami funkcjono-
wania. W DPS-ie młodzież zwiedziła cały budynek i poznała ofertę zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych, możliwości lokalowe, personalne 
oraz zasady organizacji całodobowej pomocy i opieki nad mieszkań-
cami. Pracownicy chętnie odpowiadali na pytania uczennic dotyczące 
finansowania domu, pracy psychologa, kontaktu mieszkańców z rodziną. 
Młodzież mogła też porozmawiać z osobami przebywającymi w domu.

Wizyty te były wyjątkowym doświadczeniem dla uczennic Zespołu 
Szkół w Mogilnie. Wzbudziły refleksje co do możliwości i wymagań 
dotyczących pracy w DPS-ie i ŚDS-ie oraz spełniania się w pomaganiu 
innym. Bardzo dziękujemy za tak miłe przyjęcie nas w obu placówkach. 

JAKA TO MELODIA?

17 października 2019r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie z klas 
pierwszych Technikum Reklamy i Liceum Ogólnokształcących wzięli 
udział w nagraniu programu ,,Jaka to melodia?’’ w Studiu TVP 
w Warszawie.

Młodzież tym razem mogła na żywo zobaczyć występy artystów, 
którzy biorą udział w części tanecznej programu. W tym dniu gośćmi 
programu byli: Limahl, Honorata Skarbek, Lenka i Rafał Brzozowski. 
Artystom towarzyszył między innymi zespół Volt Agustina Egurroli. 
Opiekunami podczas wyjazdu byli pani Małgorzata Konieczka, pani 
Lidia Wegner i pan Przemysław Harędzki

LEKCJE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

We wtorek, 22 października 2019r. w Zespole Szkół w Mogilnie 
zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe z wiedzy o społeczeń-

WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
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stwie przygotowane przez pracowników Regionalnego Ośrodka 
Debaty Międzynarodowej. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 
pierwszych (I d LOP, I a LOG, I c LOG) i drugich (II c LO). 

Koordynator RODM, pan dr Jan Wiśniewski, przedstawił strukturę 
i funkcjonowanie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz podsta-
wy protokołu dyplomatycznego, czyli zasad prawidłowych kontaktów 
urzędowych z władzami państwowymi. Pan dr Krystian Chołaszczyński 
podjął problem geopolitycznego znaczenia państwa polskiego oraz 
przybliżył najważniejsze konflikty występujące w obszarze dzisiejszego 
Bliskiego Wschodu.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach wieloletniej współpracy 
Zespołu Szkół w Mogilnie i Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

SZKOLNY TYDZIEŃ KARIERY

W dniach od 21 do 25 października 2019 roku w Zespole Szkół 
w Mogilnie zorganizowany został Szkolny Tydzień Kariery. Przed-
sięwzięcie wpisuje się w Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli ogólno-
krajową akcję, której celem jest propagowanie świadomych wyborów 
edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. 
Za hasło tegorocznej edycji wydarzenia obrano słowa Pasja, profesja, 
powołanie. Uczniom klas programowo najwyższych zaproponowano 
szereg intersujących spotkań i warsztatów, które z pewnością ułatwią 
wybór przyszłej ścieżki zawodowej. 

Pierwszego dnia Zespół Szkół w Mogilnie gościł pana pułkownika 
doktora Krzysztofa Danielewicza (który przedstawił uczniom etapy kariery 
zawodowej w służbach mundurowych w kraju i za granicą) oraz pana 
Dominika Nowakowskiego (który omówił ścieżkę kariery zawodowej 
w branży informatycznej a także przeprowadził warsztaty z programo-
wania dla uczniów technikum informatycznego). Podczas pierwszego 
dnia nasza młodzież spotkała się również z panią Justyną Kotolińską 
z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Toruniu, która przygotowała warsztat pt.: Wprowadzenie 
do planowania kariery zawodowej.

Drugiego dnia Szkolnego Tygodnia Kariery młodzież brała udział 
w warsztatach prowadzonych przez dr Joannę Modrzyńską ze Szkoły 
Dobrych Manier z Torunia, która omówiła zasady budowania profesjo-
nalnego wizerunku w relacjach biznesowych. Ponadto uczniowie klas 
programowo najwyższych uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym 
przez ks. Radosława Kaźmierskiego, dyrektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Gnieźnie, który wraz z klerykami przybliżył uczniom 
istotę człowieczeństwa, rolę powołania w życiu człowieka i wyborach, 
przed jakimi stają młodzi ludzie.

W trzecim dniu Szkolnego Tygodnia Kariery młodzież Zespołu Szkół 
w Mogilnie spotkała się z panem Łukaszem Rogalskim – dowódcą Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Mogilnie oraz panem Jarosławem Nowakiem, 
który przedstawił m.in. ścieżkę kariery oraz zasady funkcjonowania firmy 
opartej na networkingu. Uczniowie brali także udział w warsztatach Aka-
demii Umiejętności Eurocash, które prowadziła pani Iwona Abramowicz. 
Następnym wydarzeniem było spotkanie z pośrednikami pracy z Powia-
towego Urzędu Pracy w Mogilnie. Pani Patrycja Koralewska oraz pan 
Leszek Bernaciak omówili zasady funkcjonowania rynku pracy, a także 
formy wsparcia adresowane do bezrobotnych i pracodawców.

Czwarty dzień Szkolnego Tygodnia Kariery poświęcony był spotkaniom 
z trenerem personalnym panem Jurandem Lisieckim oraz dietetykiem panią 
Marleną Krasicką. Przekazali oni młodzieży sporą dawkę wiedzy i umiejęt-
ności na temat tego, jak można łączyć prowadzenie działalności gospodar-
czej ze swoją pasją oraz prozdrowotnym stylem życia. Ponadto uczniowie 
uczestniczyli także w spotkaniach z przedstawicielami Banku Millennium.

Piątego dnia uczniowie spotkali się z panem Krystianem Szczęsnym 
– członkiem zarządu firmy Zbych-Pol&Mobet oraz panem Rafałem Śmi-
łowskim – właścicielem firmy w3m.pl, którzy zaprezentowali uczniom 
kwestie związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Bydgoszczy, który przybliżył temat 
europejskiego rynku pracy i zagranicznych ofert pracy. Ponadto ucznio-
wie brali udział w warsztatach przygotowanych przez przedstawicieli 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Gniezna. 

Niewątpliwie Szkolny Tydzień Kariery przybliżył uczniom różno-
rodne formy kształtowania ścieżki kariery a także uzmysłowił młodzieży 
ogromną rolę innowacyjności, kreatywności i wytrwałości w dążeniu do 
obranych celów.

SZKOŁA PAMIĘTA

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie włączyli się w akcję Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła pamięta”.

Klasa I c LOP wraz z wychowawcą i zarazem nauczycielką historii 
panią Joanną Głowską-Dybicz oraz panią Renatą Lepszą, w piątek 24 
października 2019r., zajęła się sprzątaniem miejsc pamięci narodowej 
na mogileńskim cmentarzu.
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Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili miejsca spoczynku boha-
terów wojennych, zasłużonych działaczy lokalnych i aktywistów, a także 
zapalili znicze jako symbol szacunku i pamięci.

SZKOLNY KONKURS ,,ŻYCIE I DZIEŁO  
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI”

W Zespole Szkół w Mogilnie uczy się wielu uczniów, którzy mają 
rozmaite talenty artystyczne. Część z nich ujawniło się w związku 
ze zorganizowanym w szkole konkursem ,,Życie i dzieło bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki”. Konkurs przygotowany przez p. Magdalenę 
Karamucką-Marcinkiewicz, ks. Wojciecha Kowalskiego oraz ks. 
Tomasza Niedbalskiego wpisywał się w obchody 35. rocznicy śmierci 
błogosławionego. 

Uczniowie współzawodniczyli w dwóch kategoriach: literackiej 
(wiersz) i plastycznej (plakat). Prace konkursowe prezentowały wysoki 
poziom. Ostatecznie wyniki konkursu ukształtowały się następująco: 
w kategorii literackiej I miejsce – Paweł Sparniuk z kl. I A LOG, II miejsce 
– Dawid Czaja z kl. I C LOG, III miejsce ex aequo – Alicja Czekała z kl. 
IV TI/TOR i Zuzanna Polanowska z kl. I A BSISP, wyróżnienia – Kata-
rzyna Kozłowska z kl. I C LOP, Julia Kwiatkowska z kl. I B LOG, Oliwia 
Wróblewska z kl. I A LOP; w kategorii plastycznej I miejsce – Zuzanna 
Walentowicz z kl. III TE, II miejsce – Martyna Olszak z kl. I A BSISP, 
III miejsce – Róża Mrówczyńska z kl. I D LOG, wyróżnienia – Karolina 
Domachowska z kl. IV TD, Katarzyna Kotlarek z kl. I D LOG.

Uczniowie odebrali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy z rąk pana 
dyrektora Zbigniewa Grzechowskiego podczas uroczystego apelu z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Nagrodzone i wyróżnione prace 
stały się częścią wystawy prezentowanej na górnym holu szkoły. Gra-
tulujemy autorom prac i zachęcamy wszystkich uczniów, by także przy 
okazji kolejnych szkolnych czy pozaszkolnych konkursów dzielili się 
swoimi talentami.

OLIMPIADA STATYSTYCZNA

7 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się zawody 
szkolne Olimpiady Statystycznej. Do drugiego etapu, czyli zawodów 
okręgowych zakwalifikowali się Małgorzata Guziołek, Emilia Grądek 
oraz Tomasz Jaśkiewicz z klasy drugiej Technikum Ekonomicznego.

Celem olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejęt-
ności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. 
W szczególności Olimpiada ma na celu rozwijanie myślenia analitycznego 
oraz umiejętności poszukiwania informacji, ich analizy i interpretacji.

Program Olimpiady skorelowany jest z podstawą programową przed-
miotów realizowanych w szkołach ponadpodstawowych (zarówno 
ogólnokształcących, jak i zawodowych), a w szczególności: matematyki, 
geografii, ekonomii, podstaw przedsiębiorczości, podstaw statystyki, 
wiedzy o społeczeństwie, finansów i bankowości oraz analizy ekono-
micznej. Warto wspomnieć, że zdobycie tytułu laureata, bądź finalisty 

tej olimpiady zwalnia uczniów z części pisemnej z kwalifikacji AU.35.
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, będą reprezentować 

Zespół Szkół w Mogilnie na zawodach okręgowych. Odbędą się one 4 
grudnia 2019 r. Małgorzacie Guziołek, Emilii Grądek oraz Tomaszowi 
Jaśkiewiczowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na dalszych 
etapach konkursu. Opiekę nad uczniami sprawuje Marcin Wietrzykowski 
– nauczyciel przedmiotów zawodowych.

ZADUSZKI POETYCKIE

8 listopada 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie zapre-
zentowali program artystyczny, który otworzył tradycyjnie już 
odbywające się Zaduszki w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku.

Tegoroczny program nosił tytuł „Dzieli nas tylko czas…”. Ucznio-
wie recytując poezję, snuli refleksje dotyczące przemijania i pamięci 
o wszystkich tych, którzy odeszli. W listopadowy melancholijny nastrój 
wprowadzili: Nikola Czerwińska, Weronika Nalewalska, Zuzanna Sip 
oraz Jędrzej Wolski.

V OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI  
HANDLOWO - MENEDŻERSKICH

Dnia 14 listopada 2019 roku uczniowie Technikum Ekonomicznego 
Zuzanna Duszyńska, Milena Michalik, Daria Ochocka, Julianna Zie-
lińska, Marceli Humaj oraz Jakub Strzelecki, uczestniczyli w etapie 
okręgowym V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Mene-
dżerskich w Koninie. 

Tegoroczne zmagania konkursowe odbywają się pod hasłem „Go-
spodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”. 
Laureaci i finaliści tej Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dlatego z niecierpliwością 
czekamy na wyniki. Opiekę nad uczniami sprawuje pan Marcin Wietrzy-
kowski nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

12 listopada 2019r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Mo-
gilnie uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 101. rocznicy Dnia 
Niepodległości.

Młodzież przygotowała program artystyczny wzbogacony o informacje 
z historii Polski od 1772 roku do zakończenia I wojny światowej. W kli-
mat ważnych wydarzeń historycznych wprowadziły wiersze i piosenki 
patriotyczne oraz wspomnienia i komentarze. Deklaracją naszego patrio-
tyzmu stało się wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” i „Roty”.

Niezwykłą lekcją historii był dla wszystkich wykład dr. Jana Wiśniew-
skiego, koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 
w Toruniu. Dotyczył on gospodarczych, naukowych i politycznych 
osiągnięć II Rzeczypospolitej.

20

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Listopad/Grudzień 2019

20



Dzień ten był dla społeczności szkolnej lekcją patriotyzmu, historii, 
dowodem pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj 
w wolnej Polsce.

W programie artystycznym wystąpili: Izabela Sip, Filip Turek, Milena 
Michalik, Weronika Tomczak, Aleksandra Cieślik, Karolina Domachow-
ska, Michalina Ciesielska, Marta Krzewińska, Sara Skorupińska, Ola 
Ratajczak oraz Marcin Janus. 

Młodzież przygotowali nauczyciele: pani Małgorzata Łaganowska, 
pani Emilia Jankowska i pan Marcin Król.

POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

Weronika Tomczak z klasy III Technikum Ekonomicznego wy-
grała szkolny etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, a tuż 
za nią, na drugim miejscu uplasowała się Emilia Grądek z klasy II 
Technikum Ekonomicznego. Uczennice będą reprezentować Zespół 
Szkół w Mogilnie w etapie okręgowym konkursu „Poznaj swoje 
prawa w pracy”.

Zespół Szkół w Mogilnie w roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny 
przystąpił do projektu „Kultura bezpieczeństwa”. Program ten realizowa-
ny jest przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy. W ramach tego programu uczniowie klasy 
I TE G, I TE P, II TE, oraz III TE, przystąpili do konkursu „Poznaj swoje 
prawa w pracy”. 

Konkurs ten ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei 
bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej 
ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Etap szkolny wygrała Weronika Tomczak z klasy III TE, drugie 
miejsce zajęła Emilia Grądek z klasy II TE. Wyróżnione uczennice będą 
reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie w etapie okręgowym konkursu, 
który odbędzie się 25 lutego 2020 roku. 

Opiekunami merytorycznymi uczniów oraz osobami odpowiedzial-
nymi za organizację konkursu w szkole są pani Edyta Kończal oraz pan 
Marcin Wietrzykowski. 

SUKCES W FINALE KUJAWSKO - POMORSKIEJ 
LICEALIADY W PŁYWANIU 

18 listopada 2019r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie reprezen-
towali powiat mogileński w finale Kujawsko-Pomorskiej Licealiady 
w pływaniu.

Każdy uczestnik brał udział w jednym starcie indywidualnym na 
dystansie 50 m w wybranym przez siebie stylu.

Jedną z konkurencji była sztafeta 6x50 m stylem dowolnym. Uczniowie 
Zespołu Szkół w Mogilnie stanęli w szranki z najlepszymi drużynami 
pływackimi i wywalczyli VII miejsce w województwie w pływaniu 
drużynowym chłopców.

Zespół Szkół w Mogilnie reprezentowali: Amelia Bukowska, Julia 
Zaborowska, Patrycja Weihs, Kamila Dominiczak, Zuzanna Dymel, 
Kornelia Dobrzeniecka, Jan Kędzierski, Wojciech Nowak, Filip Turek, 
Aleks Bleja, Artur Kwiatkowski i Jędrzej Wolski.

Zawodnicy na co dzień trenują w UKS ORKA pod okiem pana 
Marcina Jaśkiewicza nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół w Mogilnie.

W CENTRUM PIENIĄDZA

W dniach 28 i 29 listopada 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół 
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, by odwiedzić centrum 
pieniądza. 

Pierwszego dnia opiekę nad uczniami sprawowały pani Joanna Wie-
czorkowska, pani Karolina Przybylska, pani Małgorzata Ledwożyw oraz 
pani Emilia Indycka- Nowicka. Drugiego dnia opiekę sprawowali pani 
Małgorzata Konieczka, pani Magdalena Kopeć-Bernaciak, pani Edyta 
Kończal oraz pan Marcin Wietrzykowski. 

Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Pieniądza 
imienia Sławomira Skrzypka. Uczniowie mieli nie tylko możliwość 
poznania historii pieniądza, ale również mogli usłyszeć jak funkcjonuje 
sektor bankowy w Polsce oraz zobaczyć sztabkę złota wartą przeszło 
2 miliony złotych. Następnie uczestnicy wycieczki udali się pod Pałac 
Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz pod Pomnik Ofiar 
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Smoleńskich. Młodzież Zespołu Szkół poznała również historię 
Żydów Polskich zwiedzając wystawę w Muzeum Żydów Polskich PO-
LIN. Na koniec wycieczki młodzież udała się na Stare Powązki, gdzie 
odwiedziła groby znanych Polaków. 

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA

29 listopada 2019r. grupa uczniów z klasy 1 b LOP, 1 c LOG i 2 
a LO z Zespołu Szkół w Mogilnie brała udział w zajęciach prowa-
dzonych w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka 
w Bydgoszczy. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy młodzieży 
z zakresu profilaktyki oraz diagnostyki chorób nowotworowych.

Wykład poprowadził dr n. med. pan Tomasz Mierzwa. Omówił skalę 
zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce i na świecie. W naszym 
kraju odnotowuje się ok. 160 tys. zachorowań rocznie. Wśród mężczyzn 
najczęściej diagnozuje się raka płuc, natomiast wśród kobiet raka piersi. 
Co ważne, na pierwszym miejscu pod względem śmiertelności aktualnie 
wymienia się raka płuc.

Lekarz wskazał wiele czynników ryzyka, szczególną uwagę poświę-
cając tym, na które można mieć wpływ. Niezwykle istotna jest profi-
laktyka, regularne badania i korzystanie z programów profilaktycznych 
dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym. Dużą rolę odgrywa 
wyeliminowanie zachowań ryzykownych, w tym m.in. unikanie tytoniu, 
alkoholu oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. 

Po obejrzeniu filmu instruktażowego i omówieniu go przez pana 
doktora Tomasza Mierzwę nastąpiła druga, praktyczna część spotkania. 
Uczniowie na fantomach ćwiczyli umiejętność wykrywania nieprawi-
dłowych zmian w ludzkim ciele: guzków oraz powiększonych węzłów 
chłonnych. Organizatorami wyjazdu były pani Agata Winkiel oraz pani 
Magdalena Jabłońska-Kowalska, a opiekunem pani Emilia Jankowska.

STYPENDYSTKI PREZESA RADY MINISTRÓW

Julia Zbieranek uczennica klasy 3 c LO oraz Karolina Doma-
chowska uczennica klasy IV TI/TD w Zespole Szkół w Mogilnie 
otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium przyznawane jest najlepszemu uczniowi w szkole oraz 
młodzieży szczególnie uzdolnionej. W ten sposób zostaje doceniony 
trud wkładany w naukę, zdobywanie jak najwyższych ocen w ciągu roku 
szkolnego i rozwijanie się w wybranych dziedzinach wiedzy. 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy. 

LITERACKI SUKCES WERONIKI KOBIELSKIEJ

Weronika Kobielska uczennica klasy 1 CG LO z Zespołu 
Szkół w Mogilnie zajęła III miejsce w III Wojewódzkim 
Konkursie Literackim im. Tadeusza Nowakowskiego „Urze-
czenia bydgoskie”.

Uroczystego wręczenia dyplomu oraz nagrody uczennicy 
dokonał pan Zbigniew Grzechowski, dyrektor Zespołu Szkół 
w Mogilnie.

Weronika napisała utwór liryczny pt.: „Ojczyzna Bydgoszcz”. 
Została laureatką konkursu w kategorii język polski. Zadaniem 
uczestników było przedstawienie pracy stanowiącej impresję 
na temat Bydgoszczy i okolic lub twórczości czy działalności 
Tadeusza Nowakowskiego.

W zmaganiach konkursowych brali uczniowie z różnych szkół 
województwa kujawsko-pomorskiego: z Bydgoszczy, Torunia, 
Słębowa czy Białych Błot, więc tym bardziej cieszy, że praca 
uczennicy z Zespołu Szkół w Mogilnie zyskała uznanie jury.

Nauczycielką języka polskiego utalentowanej uczennicy 
jest pani Kinga Gąska.
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WSPOMNIENIE LAT WOJNY I OKUPACJI

3 grudnia 2019r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie upamiętnili 
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Spotkanie w auli szkolnej 
składało się z dwóch części: montażu słowno-muzycznego będącego 
wspomnieniem historii Polski w latach 1939 – 1945 oraz wykładu o pol-
skich lotnikach walczących bohatersko w obronie Wielkiej Brytanii. 

Część artystyczną prowadzili: Izabela Sip z kl. II a LO i Filip Turek 
z kl. III a LO. Wiersze recytowali: Nikola Kozicka z kl. I c LOP, Kacper 
Kukurenda z kl. II a LO, Samanta Dombrowska z kl. II a LO, Zuzanna 
Szczechowicz z kl. I B LOG, Katarzyna Zwolińska z kl. I c LOP, Zuzanna 
Perzyńska z kl. II a LO, Alicja Witkowska z kl. II a LO, Gabriela Solar-
czyk z kl. II a LO, Kinga Bednarz z kl. II a LO, Arkadiusz Czapla z kl. 
II a LO, Lucyna Szajda z kl. II a LO i Andżelika Jósiak z kl. I b LOG. 
Utwory muzyczne wykonały Hanna Zbieranek z kl. II b LO i Katarzyna 
Kozłowska z kl. I c LOP, a obsługą techniczną zajęli się Rafał Wieczorek 
z kl. II a LO i Stanisław Czerniak z kl. II a LO.

Wykład pod tytułem „ Polscy lotnicy w walkach o Anglię” wygłosił 
dr Sławomir Łaniecki z UKW w Bydgoszczy.

Inicjatorkami przypomnienia trudnych lat wojny i okupacji były 
nauczycielki historii w Zespole Szkół w Mogilnie pani Joanna Głowska-
-Dybicz i pani Renata Lepsza.

KONKURS PLASTYCZNY „TWARZE II WOJNY”

Paulina Ukleja z 1LOG klasy zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym „Twarze II wojny”.

Konkurs plastyczny „Twarze II wojny światowej” miał na celu rozwi-
janie umiejętności plastycznych oraz przybliżenie młodym uczestnikom 
tematykę historyczną związaną z II wojną światową. Wykorzystanie 

motywów z dziejów Polski w samodzielnej twórczości młodego artysty 
umożliwiło lepsze zrozumienie polskiej historii narodowej.

Uczennica wykonała portret Ireny Sendlerowej – bohaterki, która 
w czasie II wojny ocaliła od Holokaustu ponad 2,5 tysiąca dzieci ży-
dowskich.

PRYMUS POMORZA I KUJAW

Mateusz Maruszak uczeń klasy 1 b LO P z Zespołu Szkół w Mo-
gilnie otrzymał stypendium w ramach projektu „Prymus Pomorza 
i Kujaw” na rok szkolny 2019/2020. Ranking stypendystów 6 grudnia 
br. zatwierdził Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw” ma pomóc zwiększyć szanse 
rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub 
przedsiębiorczości. Otrzymują je uczniowie uzyskujący wysokie śred-
nie, bardzo dobre i celujące oceny z przedmiotów kluczowych oraz 
zdobywający tytuły laureatów lub finalistów olimpiad czy konkursów 
przedmiotowych.

Mateusz będzie realizował indywidualny plan rozwoju edukacyj-
nego przy wsparciu swojego opiekuna dydaktycznego. Stypendium ma 
wspomóc pogłębianie wiedzy i realizowanie pasji oraz dalsze rozwijanie 
naukowych zainteresowań.

HUMANIŚCI NA START

Jędrzej Wolski z kl. 1 a LO G, Julia Kwiatkowska z kl. 1 b LO 
G, Weronika Kobielska z kl. 1 c LO G i Arkadiusz Niedziela z kl. 1 
c LO G to uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie, którym 6 grudnia 
br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał stypendia 
w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2019-2020.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów, którzy wyróż-
niają się szczególnymi osiągnięciami w zakresie przedmiotów hu-
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manistycznych: języka polskiego i historii. Ponadto kandydaci do 
stypendium musieli spełnić kryteria dotyczące średniej ocen oraz 

oceny zachowania. Bardzo ważne było uzyskanie tytułu laureata lub 
finalisty olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Bardzo cieszy fakt, że doceniono osiągnięcia aż czterech uczniów 
z Zespołu Szkół w Mogilnie. Julia, Weronika, Arkadiusz i Jędrzej będą 
mogli dalej rozwijać swoje talenty, a pomóc ma im w tym przyznane 
stypendium. Każdy ze stypendystów będzie realizował indywidualny 
plan rozwoju dydaktycznego pod okiem opiekuna dydaktycznego.

NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM W BERLINIE

3 grudnia 2019r. młodzież Zespołu Szkół udała się na Jarmark 
Bożonarodzeniowy do Berlina. 

Nim trafiliśmy na jarmark zwiedzaliśmy Bramę Brandenburską. Brama 
Brandenburska jest najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Berlina. Trafia 
tu każdy, kto odwiedza miasto. Została wzniesiona w latach 1788-1791 
według projektu Carla Gottharda Langhansa, niemieckiego architekta, 
pochodzącego z Kamiennej Góry.  Kolejnym punktem był Reichstag, 
który od 1999 roku jest siedzibą Bundestagu w Berlinie. Od 1994 roku 
jest miejscem obrad Zgromadzenia Federalnego, które odbywa się co 
pięć lat w celu wyboru prezydenta Niemiec. 

Ogromne wrażenie wzbudził pomnik Holocaustu. Pomnik składa 
się z 2711 betonowych bloków-steli ustawionych w równoległych sze-
regach z niewielkim odchyleniem od pionu. Najwyższe bloki mierzą 4,7 
m wysokości. Na obrzeżu pomnika rośnie 41 drzew. Między szeregami 
bloków znajdują się wybrukowane kostką przejścia o szerokości 95 cm’ 
Ponadto zwiedzaliśmy mur berliński, Wyspę Muzeów, Alexanderplatz. 

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na Jarmarku, który znajduje 

się przy Alexanderplatz. Tradycja jarmarków świątecznych ma w Niem-
czech swoją niezwykle bogatą historię. Od kilkuset lat w całym kraju 
miejskie szarości zostają porzucone na rzecz ciepłych, różnokolorowych 
barw bożonarodzeniowych lampek i ręcznie wykonywanych ozdób. 
W ciągu czterech pięknych tygodni rozkoszować można się charaktery-
stycznym zapachem iglaków, ciepłej kawy i najróżniejszych smakołyków.

Kierownikiem wyjazdy był pan Marcin Wietrzykowski, a opiekunami 
nauczyciele: Agata Winkiel. Karolina Przybylska, Magdalena Karamuc-
ka- Marcinkiewicz, Magdalena Kopeć- Bernaciak, Ewelina Zych, Marek 
Kwiatkowski oraz Piotr Perzyna.

SZKOŁA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM

Dnia 3 grudnia 2019 roku Zespół Szkół w Mogilnie otrzymał 
certyfikat „Szkoła przyjazna osobom niewidomym”. Przedstawiciele 
uczniów Marta Bródka i Agata Knast wraz z opiekunami Małgorza-
tą Król i Anną Przybylską uczestniczyli w uroczystości wręczenia 
certyfikatów w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. 

Zespół Szkół w Mogilnie otrzymał wyróżnienie za podjęte w miesiącu 
październiku działania na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową 
w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę ciebie, ty zobacz mnie”. 
Kampania ta została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia 
Białej Laski. Patronat honorowy nad kampanią objęli: Minister Edukacji 
Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda, Marszałek i Kura-
tor Kujawsko-Pomorski, Pomorski Kurator Oświaty, powiat bydgoski, 
Prezydent Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie inicjowała i brała udział w wielu 
działaniach m.in. w spotkaniu z panią Elżbietą Szramą – rodzicem dziecka 

niewidomego. Uczniowie wykonali prezentacje na temat codziennego 
życia i trudności, jakie muszą przezwyciężać osoby słabowidzące. Mło-
dzież chętnie włączyła się w akcję wykonywania pięknych pocztówek 
haftem matematycznym, które będą m.in. podarowane osobom niewidzą-
cym. Ponadto wolontariuszki odwiedziły dzieci z niepełnosprawnością 
w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie i czytały im bajki. 

W związku z tym 5 grudnia z okazji Dnia Wolontariusza przygotowano 
warsztaty dla wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie 
pt.: „Widzę w ciemności”. Planowany jest również wyjazd do ośrodka 
uczącego osoby z niepełnosprawnością wzrokową i pogłębianie wiedzy 
na ten temat w tzw. parku orientacji przestrzennej. 

UROCZYSTY DZIEŃ WOLONTARIUSZA  
W ZESPOLE SZKÓŁ W MOGILNIE

5 grudnia 2019r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Dzień Wo-
lontariusza. W związku z tym pan dyrektor Zbigniew Grzechowski 
wręczył podziękowania wolontariuszom, a dzieci z Przedszkola nr 3 
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w Mogilnie oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mo-
gilnie wraz z opiekunami panią Wioletą Michalak i panią Agnieszką 
Kruszką pomogli uczcić ten szczególny dzień.

Pan dyrektor Zbigniew Grzechowski podziękował uczniom zaanga-
żowanym w wolontariat za ich trud i wytrwałość, miłość do drugiego 
człowieka oraz życzył sił w dzieleniu się dobrem.

Dzień 5 grudnia jest dla nas szczególny, ponieważ jest to święto ludzi 
o „dobrych sercach”, których w naszej szkole nie brakuje – powiedziała 
pani Małgorzata Król, psycholog szkolny. – Tego dnia, jak co roku, pa-
miętały o nas dzieci z Przedszkola nr 3 w Mogilnie i odwiedziły szkołę, 
by złożyć życzenia i wręczyć upominki dla naszych wolontariuszy w po-
dziękowaniu za wieloletnią współpracę. Było nam bardzo miło spędzić 
czas przy wspólnej zabawie z przedszkolakami i także obdarować ich 
słodkościami mikołajkowymi. Ponadto gościliśmy również tego dnia 
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie wraz z opieku-
nami panią Wioletą Michalak i panią Agnieszką Kruszką, dla których 
przygotowaliśmy warsztaty pt: „Widzę w ciemności”. 

Warsztaty te miały charakter edukacyjno-integracyjny. Wolontariusze 
Zespołu Szkół w Mogilnie chcieli podzielić się z młodszymi uczniami 
wiedzą, którą zdobyli podczas kampanii społecznej na rzecz osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową. W związku z tym przygotowano zadania, 
ćwiczenia mające uświadomić, jakie trudności napotykają w codziennym 
życiu osoby niewidome. 

Projekcja instruktażowego filmu pt.: „N jak Niewidomy” także cieszyła 
się zainteresowaniem młodzieży. Informacje w nim zawarte odpowiedziały na 
wiele pytań i wątpliwości np. jak pomóc osobom niewidzącym. Szczególną 
uwagę zwróciły rzeczy, które uczniowie mogli obejrzeć. Należały do nich 
m.in. zeszyty pisane Braillem, alfabet Braille’a, urządzenie odczytujące 
natężenie światła i kolory oraz „gadający termometr”. Szczególne podzię-
kowania należą się pani Elżbiecie Szramie, która udostępniła przedmioty 
potrzebne do przygotowania wystawki towarzyszącej zajęciom.

Spotkanie, warsztaty były bardzo owocne. Już planowane są wspólne 
działania wolontariuszy z obu szkół na rzecz innych osób. 

Na koniec opiekunowie Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Mo-
gilnie pani Małgorzata Król – psycholog szkolny i pani Anna Przybylska 
– pedagog życzyli wszystkim wolontariuszom sił, wytrwałości i radości 
w czynieniu dobra.

TARGI EDUKACYJNE „MÓJ START W PRZYSZŁOŚĆ” 

Dnia 6 grudnia 2019 roku na terenie Zespołu Szkół w Mogilnie 
odbyły się Targi Edukacyjne „Mój start w przyszłość”. Jest to cy-
kliczne, coroczne wydarzenie dedykowane przede wszystkim uczniom 
klas maturalnych.

W tym roku Zespół Szkół w Mogilnie odwiedziło szesnaście pla-
cówek m.in. uniwersytety, uczelnie wyższe. Każdy z przybyłych gości 
zaprezentował swoją ofertę edukacyjną. 

Młodzież mogła wziąć udział w indywidualnych rozmowach oraz 

konsultacjach z pracownikami szkół i dowiedzieć się, jak zaplanować 
swoją przyszłą edukację, rozwój, a także zdobyć zawód marzeń. 

Maturzyści już niedługo będą podejmować ważne decyzje, 
dlatego możliwość uczestnictwa w targach, wysłuchanie ofert na 
pewno im w tym pomoże i ukierunkuje w dalszych wyborach.
Za przygotowanie targów edukacyjnych tradycyjnie odpowiadał 
wyznaczony przez dyrekcję szkoły zespół wychowawców klas 
maturalnych, któremu przewodniczyła pani Małgorzata Król.

MIKOŁAJKOWA FOTOBUDKA

Obchody św. Mikołaja w Zespole Szkół miały barwną 
oprawę. Przez kilka dni można był sobie zrobić zdjęcia, które 
powoli przenosiły nas w atmosferę zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Z fotobudki korzystało wielu uczniów. Mnóstwo różnych 
gadżetów, barwnych strojów, śmiesznych przypinek, przeróżnych 
nakryć głowy powodowało, że inicjatywa cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem młodzieży Zespołu Szkół. Zdjęcie może było odebrać 
w kilka sekund po wcześniejszym pozowaniu. Profesjonalna fotobudka 
zapewniła wszystkim wiele emocji, dobrej zabawy i śmiechu.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ

9 grudnia 2019 r. odbył się kolejny już Mikołajkowy Turniej 
w Piłce Siatkowej. Do zawodów przystąpiły 34 zespoły, w tym 12 
drużyn żeńskich i 22 drużyny męskie. 

W kategorii kobiet zwyciężyły klasy: I miejsce – II a LO; II miej-
sce – III a LO; III miejsce – I c LO. Natomiast w kategorii mężczyzn 
zwyciężyły klasy: I miejsce – IV TI; II miejsce – II TE/TBD. Zwycię-
skie drużyny otrzymały pamiątkowy puchar z rąk pana Wicedyrektora 
Szymona Bernaciaka.
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Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia turnieju, serdecznie 
dziękujemy. Są to m.in. uczniowie klas I d LO (P), II TI, II b LO, II c LO, 
I b LO G, I b LO (P) oraz II TE/TBD.  Koordynatorami zawodów były 
pani Karolina Kozicka oraz pani Sława Długokęcka.

KOMÓRKOMANIA DLA JARKA Z TORUNIA

10 grudnia 2019r. w godzinach od 8 do 14.30 w Zespole Szkół w Mo-
gilnie odbyła się rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzy-
stych. To trzecia edycja organizowana pod patronatem fundacji DKMS. 
Tegoroczna akcja miała szczególny wydźwięk, ponieważ odbywała się 
dla Jarka z Torunia. Jest to 16-letni chłopiec, uczeń I LO w Toruniu. 

W sierpniu wykryto u niego ostrą białaczkę szpikową. Obecnie chłopak 
przebywa w szpitalu w Bydgoszczy i przyjmuje chemioterapię. Aby żyć, 
potrzebuje przeszczepu szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy.

Rejestracja jest bezpłatna i trwa 10 minut. Dla nas zdrowych to 
tylko 10 minut, dla niego i innych chorych to może być całe życie... – 
powiedziała pani Magdalena Jabłońska-Kowalska, nauczyciel biologii 
w Zespole Szkół w Mogilnie i organizatorka akcji.

W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GNIEŹNIE

11 grudnia 2019r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólno-
kształcącego z Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z opiekunami panią 
Lidią Wegner i panem Wojciechem Piechockim uczestniczyli w zaję-
ciach warsztatowych z chemii i fizyki w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Spotkanie otworzył Rektor uczelni dr hab. Janusz Wiśniewski, który 
powitał młodzież i przedstawił bogatą ofertę edukacyjną placówki. Na-
stępnie uczniowie w grupach uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych 
z chemii i fizyki. 

Młodzież była pod wrażeniem barwnych efektów eksperymentów 
z manganianem i chromianem potasu, a także wyposażenia nowoczesnej 
pracowni chemicznej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem sprawdzali 
również prawa mechaniki, optyki, magnetyzmu i nauki o cieple, wyko-
rzystując uczelniany sprzęt doświadczalny z fizyki.

Bardzo serdeczne podziękowania kierujemy do pani dr Agnieszki 
Matłoki, pod której czujnym okiem uczniowie badali właściwości manga-
nianu i chromianu potasu oraz niezastąpionego pana Karola Ciesielskiego, 
który prowadził zajęcia laboratoryjne z fizyki. 

Dzięki panu Karolowi Ciesielskiemu uczniowie mogli również poznać 
wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich, warsztatów fizjo-
terapii i terapii sensorycznej. Sporo wrażeń dostarczyły także eksponaty 
w uczelnianym Muzeum Informatyki i Techniki, a także Muzeum Zabyt-
ków Techniki Wiejskiej. Program wizyty przygotowała pani Adrianna 
Rokosik, której składamy równie gorące podziękowania.

EMPATIA I NAUKA

Młodzież z klasy 2 b LO postanowiła w tym roku zamiast pre-
zentów gwiazdkowych zatroszczyć się o los bezdomnych zwierząt. 
Natychmiast akcję wsparły klasy 1 c LO G, 1 c LO P, 2 b BSIS, 3 
b LO, 1 TI P, uczniowie z klas 1 a LO G, 1 b LO P, 2 TE/TBD, 2 TI, 
3 c LO, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Dzięki dobremu sercu 
różnych osób przygotowano upominki dla psów i kotów przebywają-
cych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie.

11 grudnia 2019r. przedstawiciele klasy 2 b LO oraz klasy 1 c LO G udali 
się do schroniska w Gnieźnie. Przekazali zebrane dary, a następnie poroz-
mawiali z osobami na co dzień zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami. 
Dowiedzieli się, jak funkcjonuje placówka i przede wszystkim spędzili 
czas z „naszymi braćmi mniejszymi”, którzy nie mają swojego domu. 
Kierownik schroniska pan Krzysztof Półrolniczak opowiedział o opiece 
nad zwierzętami i ich różnych losach. Młodzież wzięła psy na spacer, po-
bawiła się z przebywającymi na terenie ośrodka kotami i szczeniaczkiem. 
Co ciekawe, pod opieką schroniska przebywają aktualnie także dwa jeże.

Następnie uczniowie udali się do Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii i kulturoznawstwa. 
Po zwiedzeniu ekspozycji, obejrzeniu dydaktycznych animacji, przeszli 
do zajęć praktycznych. Uczestniczyli w lekcji muzealnej zorganizowanej 
w ramach zwiedzania wystawy czasowej Piast Total War. Opowiada ona 
o wojskowości polskiej od połowy X do XII w. Nie tylko obejrzeli ponad 
150 eksponatów , ale także dowiedzieli się sporo na temat sposobu wojo-
wania w tamtych czasach i mogli przymierzyć repliki elementów zbroi czy 
wziąć do ręki miecz, włócznię, tarczę etc. Kolejnym punktem programu 
były warsztaty muzealne. Młodzież cierpliwie ćwiczyła trudną sztukę 
kaligrafii, a po skończonych zajęciach zabrała ze sobą efekty swojej pracy.

Opiekunami podczas wyjazdu były pani Agata Winkiel wychowawca 
klasy 1 c LO G i pani Kinga Gąska wychowawca klasy 2 b LO.
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