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26. FINAŁ WOŚP
Podczas tegorocznego 26. Finału WOŚP w Mogilnie udało się zebrać
rekordową kwotę 59 083, 57 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to
48 627,43 zł.
Finał WOŚP rozpoczął się już 13 stycznia turniejem piłki nożnej halowej
samorządowców. Po południu, w muzeum w Chabsku odbyła się spotkanie
integracyjne, któremu towarzyszyła impreza taneczna prowadzona przez
DJ-a w stylu lat 60. i 70., zwiedzanie muzeum, ognisko, poczęstunek z charakterystycznym akcentem czasów PRL-u oraz liczne licytacje. Tradycyjnie
pieczony „chabski chleb” wylicytowano za kwotę 700 zł.
W niedzielę natomiast od godziny 8.00 na ulicach Mogilna i w miejscowościach naszej gminy kwestowało 168 wolontariuszy.
Od godziny 15.00 w hali widowiskowo-sportowej trwał koncert finałowy
z występami lokalnych zespołów oraz licytacjami przedmiotów. Na scenie
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wystąpili m.in. dzieci z przedszkoli nr: 1, 2, 3 oraz z przedszkola „U Natalki
i Kubusia” w Świerkówcu, Studio Kreacji Tańca, Szkoła Tańca „GABI”,
Mogileńska Orkiestra Dęta, uczennice SP 2 w Mogilnie: Maja Zielińska,
Jagoda Szpulecka, Weronika Michalska, Nikola Czerwińska, ROCKING
STYLE CREW, wokalistki MDK: Sara i Olga Skorupińskie, Oliwia Czarnecka, Kinga Kaczmarek, Julia Czarnecka, Zuzia Burzyńska, solistki MDK:
Jagoda Kujawa, Hanna Zbieranek, Nikola Czerwińska, Julia Lorczak, Jowita
Matuszak, Julia Szymańska, Zespół Tańca Nowoczesnego Parbat, Arkadiusz
Niedziela, Szymon Polak i Przyjaciele - wraz z Wiktorem Mazurkiewiczem
i Tomkiem Olewnikiem, z ZS w Mogilnie: Mikołaj Nowobilski, Wiktoria
Sielecka, Inez Nguyn Ngoc, a także Musiel&MC i DJ Filip. Ponadto odbył
się pokaz judo i technik samoobrony grupy Mariusza Sulińskiego.
Pieniądze z tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na wyrównanie
szans w leczeniu noworodków.
Koordynatorem finału WOŚP w Mogilnie był Mogileński Dom Kultury.
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GMINNY KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W ROKU 2018
Lp.
1.
2.

Uroczystość
99. rocznica wyzwolenia Mogilna
spod zaborów. Oddanie hołdu powstańcom
wielkopolskim
155. rocznica wybuchu
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Termin

Organizator i współorganizatorzy

Uwagi

1 stycznia

Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie

mogileński cmentarz

22 stycznia

3.

78. rocznica Zbrodni Katyńskiej
Międzynarodowy Dzień Ofiar Katynia

12 lub 13
kwietnia

4.

Święto Flagi

2 maja

5.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja

6.

Dzień Zwycięstwa – 73. rocznica
zakończenia II Wojny Światowej

8 maja
godz. 12.00

7.

XI Dni Mogilna
620. rocznica nadania praw miejskich
17 maja 1398

maj

8.

III Ogólnopolski Festiwal Filmów
Satyrycznych „PYSZADŁO 2018”

23-26 maja

9.

Święto Wolności

4 czerwca

10.

Obchody Dnia Strażaka i wręczenie
sztandaru dla Komendy PSP Mogilno

8 czerwca

11.

Obchody Benedyktyńskich Dni Mogilna

23-24 czerwca
i 11 lipca

12.
13.

74. rocznica wybuchu
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Święto Narodowe,
Dzień Wojska Polskiego

1 sierpnia
15 sierpnia

14.

Dożynki Gminne

26 sierpnia

15.

79. rocznica wybuchu
II wojny światowej

1 września

Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska
Ziemi Mogileńskiej,
Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia
w Strzelcach
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie,
Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Rada Miejska, Urząd Miejski w Mogilnie
przy współudziale wszystkich instytucji
kulturalnych, oświatowych, sportowych
i organizacji pozarządowych.
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
PSP Mogilno,
Stowarzyszenie Sąsiedzi
parafie gminy Mogilno,
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Parafia farna, przy współudziale
Mogileńskiego Domu Kultury
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie

16.

79. rocznica obrony Mogilna

11 września

17.

Dzień Papieski

23 października

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie

10-11 listopada

Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie,
Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka
w Mogilnie

9 listopada

Zespół Szkół w Padniewie

18.
19.
20.

21.

100. rocznica
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

12/13 grudnia

mogileński cmentarz

złożenie kwiatów przy
pomniku na Rynku

Mogileński Dom Kultury

Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie

100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę
i 108. rocznica śmierci ks. Piotra
Wawrzyniaka
Nadanie imienia Szkole Podstawowej
w Padniewie
38. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego

Rynek

Muzeum przy współudziale Mogileńskiego
Domu Kultury i instytucji oświatowych
Komitet Obchodów 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego
15 grudnia 2018
Mogileński Dom Kultury, Rada Miejska,
do
Urząd Miejski w Mogilnie przy współudziale
15 stycznia 2019
wszystkich instytucji kulturalnych,
oświatowych, sportowych i organizacji
pozarządowych

syreny

syreny godz. 12.00
złożenie wiązanek kwiatów
przez władze samorządowe
miejsca pamięci
– główne uroczystości
złożenie kwiatów pod tablicą
na Rynku – godz. 12.00

mogileński rynek
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CEGIEŁKI NA BUDOWĘ
POMNIKA POWSTAŃCA
WIELKOPOLSKIEGO
Informujemy o możliwości zakupu cegiełek na budowę Pomnika
Powstańca Wielkopolskiego, który ma powstać w Mogilnie z okazji 100.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Rok 2018 stanowi ważną datę w historii Polski i również naszej „małej Ojczyzny”. Obchodzimy bowiem dwie
istotne rocznice: 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
1 stycznia 1919 r., po wyzwoleniu Mogilna mieszkańcy naszego miasta
wstępowali ochotniczo do tworzonych oddziałów powstańczych i wyruszyli
pod dowództwem por. Pawła Cymsa walczyć o wolność Strzelna, Kruszwicy,
Inowrocławia i innych miejscowości.
Chcąc uczcić pamięć i wyrazić szacunek dla patriotycznej i żołnierskiej
postawy mogilnian zrodziła się koncepcja budowy Pomnika Powstańca
Wielkopolskiego przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie. Pomnik ten bedzie
symbolem wdzięczności i hołdu mieszkańców ziemi mogileńskiej dla
wszystkich, którzy walczyli 100 lat temu o naszą niepodległość.
Osoby, które chciałyby włączyć się w jego budowę i wesprzeć tę inicjatywę mogą nabyć cegiełki o nominałach 10, 20, 50, 100, 200 zł, które
można zakupić w: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą
w Chabsku, Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Rynek 8), Mogileńskim
Domu Kultury (ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka) oraz Księgarni Regionalnej
(ul. Jagiełły). Dodatkowo do cegiełki o nominale 200 zł dołączany będzie pamiątkowy medal z miniaturą pomnika. Medale będą dostępne
w drugiej połowie marca. Osoby, które zdecydują się na wcześniejszy
zakup cegiełki, otrzymają medal w momencie, gdy będzie dostępny.

50 LAT
WSPÓLNEGO
ŻYCIA
Dwie pary odznaczył 6 lutego burmistrz Leszek
Duszyński medalami za długie pożycie małżeńskie
nadanymi przez Prezydenta RP. Spotkanie odbyło się
sali Urzędu Stanu Cywilnego. Burmistrz Leszek Duszyński
wspólnie z zastępcą kierownika USC Justyną Jarlaczyk
pogratulowali małżonkom wspaniałego jubileuszu oraz życzyli kolejnych lat wspólnego życia. Wśród odznaczonych
par znaleźli się Państwo Wiesława i Benedykt Jósiakowie
z Kwieciszewa oraz Teresa i Jan Królowie z Padniewka.

CIEKAWE SPOTKANIA W GMINNYM ŻŁOBKU W MOGILNIE
W Gminnym Żłobku w Mogilnie odbywają się cykliczne spotkania dzieci z zaproszonymi osobami. Istotnym celem tych spotkań jest
zwłaszcza szerzenie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.
W ramach akcji dzieci mają możliwość poznać osoby, które w różnych
dziedzinach życia wykonują na co dzień ciekawą pracę, bądź pełnią ważną rolę w życiu społecznym czy kulturalnym. Każde takie spotkanie jest
dniem uroczystym i dla maluszków pełnym wrażeń. Dzieci wykazują duże
zainteresowanie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.
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Podczas spotkań żłobkowicze gościli: p. Marię Czerwińską – pracownika
miejskiej biblioteki, asp. Tomasza Barteckiego – z Powiatowej Komendy
Policji, w Mogilnie, p. Teresę Kujawę – przewodniczącą Rady Miejskiej
w Mogilnie, babcie dzieci uczęszczających do żłobka panie Iwonę Frączczak i Renatę Mruczek.
Każde spotkanie to dla milusińskich ogrom radości i wiele nowych doświadczeń, za które składały każdorazowo szczere podziękowania. Opiekunki
dzieci zapowiadają dalszą organizację cyklu „ciekawych spotkań w Żłobku”.
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TERMOMODERNIZACJA MOGILEŃSKIEGO RATUSZA
Trwają prace termomodernizacyjne mogileńskiego ratusza. Efekty prac
są coraz bardziej widoczne. Do tej pory warunki pogodowe pozwalały na
prowadzenie dalszych prac związanych z renowacją elewacji budynku
i wymianą pokrycia dachowego. Forma budynku zyska dzięki temu indywidualny i niepowtarzalny charakter. Odnowione zostały także drzwi
wejściowe do ratusza, które zyskały nowy wygląd. Prace trwają również
wewnątrz budynku. W większości pomieszczeń została wymieniona już
stolarka okienna. Dodatkowo na połaciach dachowych ratusza zamontowanych zostanie 68 modułów fotowoltaicznych, a w środku budynku powstanie

winda, co niewątpliwie ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym
i starszym pomiędzy kondygnacjami budynku.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja
Mogileńskiego Ratusza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020

NABÓR WSTĘPNYCH DEKLARACJI NA DOFINANSOWANIE
W RAMACH PROGRAMU EKOPIEC 2018
Burmistrz Mogilna informuje, że w bieżącym roku istnieje możliwość
pozyskania dotacji do wymiany pieca w ramach programu EKOpiec
2018 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW).
Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą
istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: kotły na paliwa
stałe klasy 5, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne (piece zasilane
prądem elektrycznym), podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w wysokości 4 000,00

zł. W roku bieżącym, z uwagi na limity nałożone przez WFOŚiGW, gmina
Mogilno może udzielić dotacji tylko na wymianę 25 kotłów.
Składanie wstępnych deklaracji odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim
w Mogilnie, w terminie od 08.03.2018 r. do 29.03.2018 r. Na tej podstawie
stworzona zostanie lista rankingowa osób, kwalifikujących się do otrzymania
dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej www.
bip.mogilno.pl pod nr telefonu: (52) 318 55 18 oraz w Urzędzie Miejskim
w Mogilnie (p. 209).
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KONTROLUJĄ PUSTOSTANY
W całej Polsce od kilku dni panują silne mrozy. Niskie temperatury
są szczególnie niebezpieczne dla osób bez stałego miejsca zamieszkania,
ale również dla osób w podeszłym wieku oraz będących pod wpływem
alkoholu.
Co roku w okresie zimowym zamarza kilkadziesiąt osób niemających
schronienia. W trosce o bezpieczeństwo osób bezdomnych, nisko uposażonych oraz starszych strażnicy miejscy wraz z pracownikami Miejsko
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie prowadzą działania
ukierunkowane na udzielanie im pomocy.
- Przeszukujemy opuszczone budynki, dworce, ogródki działkowe.
Poszukujemy nowych miejsc, w których przebywać mogą osoby bezdomne. Każdego dnia docieramy z ciepłymi napojami i posiłkami do osób
znajdujących się w pustostanach, sprawdzamy ich stan zdrowia oraz
informujemy o możliwości zatrzymania się w Schronisku dla Bezdomnych
Kobiet i Mężczyzn przy ul. Łąkowej w Mogilnie, gdzie potrzebujący mają
możliwość przenocowania, umycia się oraz otrzymania ciepłego posiłku.
Jednemu z bezdomnych dostarczyliśmy kurtkę oraz obuwie zimowe - mówi
komendant straży miejskiej Mirosław Kuss.
Z roku na rok liczba osób bez dachu nad głową zmniejsza się, jednak
nie możemy zapomnieć o tych, którzy potrzebują wsparcia. Apelujemy do
mieszkańców gminy o wzmożoną czujność i zwracanie szczególnej uwagi
na osoby, których życie i zdrowie może być zagrożone. Pamiętajmy, że
ludzie należący do tzw. grupy ryzyka pozostawieni sami sobie mogą nie
mieć szansy przetrwania zimy.
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Telefony alarmowe:
1. Straż Miejska 986, 500 149 307
2. KPP w Mogilnie 997
3. MGOPS 52 315 93 15
4. Schronisko 52 318 06 26
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FERIE W MDK MOGILNO
Tegoroczne ferie rozpoczęły się od Zimowego Placu Zabaw organizowanego przez Mogileński Dom Kultury oraz Mogilno Sport Sp. z o.o.
na Hali Widowiskowo-Sportowej w Mogilnie. Dzieci mogły uczestniczyć
w konkursach sprawnościowych, korzystać z dmuchanej zjeżdżalni czy
malowania twarzy. Ponadto odbył się pokaz musztry wojskowej, taneczny
oraz szczudlarzy. Wszystkim uczestnikom wręczono słodkie upominki.
Również na zakończenie ferii odbyła się impreza o podobnym charakterze.
W pierwszym tygodniu zainteresowanym zaproponowano otwarte
zajęcia plastyczne oraz taneczne, fitness, aerobic. Ciekawym punktem była
możliwość wzięcia udziału w próbie Mogileńskiej Orkiestry Dętej, poznania instrumentów dętych czy wspólna gra z doświadczonymi muzykami.
W Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku odbył się wernisaż wystawy
historycznej „Nasze Wielkie Historie” w ramach programu „Niepodległa”.
Otwarcie wystawy poprzedził wykład Mariana Przybylskiego pt. „Mogilnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym”.
Drugi tydzień ferii to głównie zajęcia w Sali Widowiskowej Mogileńskiego Domu Kultury pod nazwą „Mogileńska Poczekalnia Kulturalna”.
W ramach zajęć „budowaliśmy Mogilno” podczas warsztatów plastycznych, młodzi tańczyli w rytmie hip-hopu, przyglądali się sportom walki

na tatami (judo i samoobrona) oraz tworzyli metodą decoupage. Ponadto
przeprowadzone zostały zajęcia z monotypii (artystycznej techniki graficznej wyróżniającej się tym, że pozwala uzyskać tylko jedną odbitkę) oraz
zajęcia muzealne. Dzieci otrzymały ciepłe napoje oraz słodki poczęstunek.
Ferie zimowe zakończył spektakl „Nocne Strachy” poznańskiego
teatru PAPA. Młodzi aktorzy po przedstawieniu przeprowadzili warsztaty
dla najmłodszych.
Podczas ferii w ofercie kina „Wawrzyn” dla dzieci znalazły się dwa
filmy: „Fernando” o przyjacielskim byczku oraz „Tedi i Mapa Skarbów”
o bohaterskim archeologu. Oba filmy cieszyły się dużą popularnością.

DZIECIAKI Z ŻABNA
NIE NUDZIŁY SIĘ
Z inicjatywy Stowarzyszeni Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość”
w Żabnie najmłodsi mieszkańcy sołectwa wzięli udział w dwudniowych
zajęciach, których tematem przewodnim była profilaktyka i bezpieczeństwo na co dzień.
Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się na lodzie oraz wobec
osób nieznajomych, poznały także numery telefonów alarmowych. Pogadankę przeprowadził Komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław
Kuss wraz z asystentką Darią Nowakowską.
Drugiego dnia dzieci obejrzały bajkę w mogileńskim kinie „Wawrzyn”,
a następnie udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tu czekało na nie
dużo atrakcji przygotowanych przez panie Marię Czerwińską i Magdalenę
Stochlińską.
Ferie zostały dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Mogilnie. Ich koordynatorem była prezes
stowarzyszenia Małgorzata Małecka.
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BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ
W ramach akcji „Bezpieczne ferie zimowe” Straż Miejska w Mogilnie tuż przed feriami przeprowadziła cykl zajęć profilaktycznych
dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków.
Zajęcia odbyły się w placówkach oświatowych oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie. Podczas spotkań omówione zostały zasady
bezpiecznego poruszania się po lodzie, dbania o higienę osobistą oraz

zdrowego odżywiania w okresie zimowym. W sposób teoretyczny i praktyczny przećwiczono zachowanie się wobec osób nieznajomych. Dzieciom
przedstawione zostały również atrakcje organizowane przez Mogileński
Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Mogilno Sport, z jakich
skorzystać mogą w czasie ferii zimowych. Przypomniane zostały również
numery alarmowe, pod które można dzwonić, by uzyskać pomoc.

WARSZTATY WIELKANOCNE W MZM
W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi Muzeum
Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku pragnie zaprosić
dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy 1–3 szkoły
podstawowej), na warsztaty, na których wykonywać będziemy koszyczki
oraz pisanki wielkanocne.
Na zakończenie zajęć, na terenie przy muzeum uczestnicy szukać będą
zająca, który zostawi dla nich słodkie niespodzianki.
Do udziału zapraszamy zorganizowane grupy wraz z opiekunami od
10 do 25 osób.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną terminów pod nr 505
126 630 lub 52 315 87 80.
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1. Atrybuty Wielkanocne
Omówienie symboliki Świąt Wielkanocnych. Warsztaty plastyczne,
podczas których wykonywane będą koszyczki z kurczaczkiem lub zajączkiem, przy wykorzystaniu m.in. kolorowego papieru.
Czas trwania zajęć: ok. 70 min; Cena warsztatów 6 zł. od osoby.
2. Pisanki woskiem malowane
Omówienie symboliki pisanki. Zapoznanie z narzędziami oraz technikami zdobienia jajek. Zajęcia obejmują samodzielne wykonanie 2 pisanek
zdobionych woskiem pszczelim oraz barwionych wywarem z liści cebuli.
Czas trwania zajęć: ok. 70 min; Cena warsztatów 7 zł. od osoby – w cenie
wliczony jest kosz 2 jaj, które zapewnia organizator.
Lucyna Gołaszewska
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O RODZINIE OSSOWSKICH I POWSTANIU WIELKOPOLSKIM W MUZEUM
15 lutego, w muzeum w Chabsku odbył się wernisaż wystawy
historycznej „Nasze Wielkie Historie”, który poprzedził wykład Mariana Przybylskiego „Mogilnianie odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym”.
Pan Marian Przybylski w swoich zbiorach posiada ponad 250 biogramów
mogilnian odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Biogramy
te zostały opracowane na podstawie kartotek z Archiwum Prezydenta RP
i dodatkowo poszerzone o dane pochodzące z prasy przedwojennej oraz
inne opracowania.
Projekt „Nasze Wielkie Historie” rozpoczęły się w październiku 2017
roku. W 15 gminach Polski młodzi ludzie wraz z opiekunami z lokalnych
ośrodków kultury postanowili odszukać historie sprzed 100 lat i pokazać,
jakie drogi do niepodległości przeszła ludność w ich miejscowościach.
Mogilno zaprezentowało historię rodziny Ossowskich, braci, którzy wzięli
udział w Powstaniu Wielkopolskim. Opiekę nad mogileńską grupą sprawował Mogileński Dom Kultury. Grupę tworzyli: Adam Szydzik, Bartłomiej
Gazdulski, Jan Kędzierski, Adam Hamerliński, Mikołaj Rzyski, Gabriela
Walenciak i Kamil Grześkowiak, Fabian Purkot i sprawujący opiekę
merytoryczną Andrzej Jakubowski.

Na zakończenie spotkania każdy mógł spróbować kawałka okolicznościowego tortu z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania
niepodległości.

Koncert pARTyzanta
w Mogilnie

DANNY HANDLEY
W MOGILNIE

W sali MDK przy rynku odbył
się wyjątkowy koncert zespołu pARTyzant, będący wspólnym projektem
Krzysztofa i Mikołaja Toczko.
Zespół jest rodzinnym duetem
ojca i syna. Występował m.in. dwukrotnie w prestiżowej sali koncertowej „Vahdat Hall“ w Islamskiej
Republice Iranu. Podczas koncertu muzycy zaprezentowali własne
kompozycje, przeplatane od czasu
do czasu ciekawymi interpretacjami
znanych utworów. Krzysztof Toczko
to gitarzysta, który potrafi grać jednocześnie na dwóch gitarach. Znany
jest jako pARTyzant. Do perfekcji
opanował trudną, unikatową technikę tappingu oburęcznego. Na zakończenie koncertu zespół wykonał
2 utwory wspólnie z mogileńskimi
muzykami: Waldemarem Krystkowiakiem i Maciejem Krystkowiakiem.

W niedzielny wieczór, 28 stycznia o godz. 18:00 w restauracji Stara
Gorzelnia wystąpił z koncertem Danny Handley, brytyjski gitarzysta i wokalista blues rockowy.
Jego styl czerpie z klasyki gatunku. Nagrał kilkanaście płyt. Popularność
na całym świecie przyniosła mu praca w zespole „The Animals and Friends”,
któremu szefuje obok założycieli słynnego zespołu: Micka Gallaghera i Johna Steela. Danny podczas trasy koncertowej wystąpił z zespołem Łukasza
Gorczycy, podczas którego nie zabrakło utworów popularnych Animalsów.

REPERTUAR KINA WAWRZYN – MARZEC / KWIECIEŃ 2018
„PSZCZÓŁKA MAJA:
MIODOWE IGRZYSKA 2D”
animacja/komedia/dubbing
16.03 – 29.03.2018 – godz. 15:00
3.04 – 5.04.2018 – godz. 15:00
„PITBULL. OSTATNI PIES”
sensacyjny
16.03 – 29.03.2018 – godz. 17:00, 19:15
3.04 – 5.04.2018 – godz. 17:00, 19:15
„CZARNA PANTERA”
Akcja/sci-fi
6.04 – 11.04.2018 – 15:00

„KAŻDEGO DNIA”
romans
6.04 – 11.04.2018 – 18:00
„KOBIETA SUKCESU”
komedia romantyczna
6.04 – 11.04.2018 – 20:00
„JASKINIOWIEC” 2D
animacja/komedia/dubbing
13.04 – 19.04.2018 – 15:00
„PLAYER ONE” 2D
sci-fi/ dubbing/napisy
13.04 – 19.04.2018

17:00 3D dubbing
19:30 2D napisy
„PIOTRUŚ KRÓLIK”
animacja/familijny/dubbing
21.04 – 26.04.2018 – 15:00, 17:00
27.04 – 3.05.2018 – 17:00
„TWARZ”
dramat
21.04 – 26.04.2018 – 19:00
„MARIA MAGDALENA”
dramat/dubbing
27.04 – 3.05.2018 – 19:00
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ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GĘBICE
Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gębicach.
I etap prac związany był z rozpoczęciem budowy rurociągu tłocznego przy
ul. Wolności. Nadal prowadzone są prace na tym odcinku. Zostały wykonane przewierty pod kolidującymi z kanalizacją drzewami a kolidująca sieć
światłowodowa została przełożona w odpowiednie miejsce. W dniu 21.02
br. wykonano przewiert sterowany pod skarpami na odcinku S46 – S51,
a 22.02 została przeciągnięta rura kanalizacyjna na tym odcinku. Pozostaje
jeszcze do wykonania od boiska ok 40 m kanalizacji grawitacyjnej
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”. Projekt współfinansowany jest z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
4. Region przyjazny środowisku. Działania 4.3. Rozwój Infrastruktury
wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

PRZEDSZKOLAKI
DOKARMIAJĄ KOCIAKI
HISTORIE W SZUFLADZIE
SKRYWANE
W związku ze zbliżającą się 620. rocznicą nadania praw miejskich
Mogilnu, muzeum pragnie przygotować wystawę czasową pod tytułem
„Historie w szufladzie skrywane”. Osoby chcące podzielić się osobistymi
i rodzinnymi opowieściami zapraszamy do współpracy w jej tworzeniu.
Ekspozycja przez pryzmat opowieści o rodzinach zamieszkujących miasto
lub o indywidualnych ich członkach będzie starała się pokazać ciekawą,
często burzliwą przeszłość miasta. Wystawa daje możliwość osobistego
podzielenia się z jej odbiorcą rodzinnymi historiami.
Wszyscy, którzy chcą wejść w swoisty dialog z historią, zapraszamy do
muzeum w celu przekazania nie tylko cennych pamiątek (w formie depozytu
na czas trwania wystawy), ale także rodzinnych historii, na bazie których
zostanie zbudowana opowieść o mieście.
Kontakt:
Lucyna Gołaszewska
tel. 505 126 630 lub 52 315 87 80
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Mogileński ratusz odwiedziła grupa dzieci z Przedszkola nr 3
w Mogilnie, która przyniosła karmę dla wolno żyjących kotów. Dzięki
zaangażowaniu przedszkolaków, ich rodziców i opiekunów udało się zebrać
kosz karmy, która zostanie przekazana osobom zajmujących się dokarmianiem wolno żyjących kotów na terenie naszej gminy.
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ZIMOWY TURNIEJ
JUDO
Dnia 24 lutego na zakończenie ferii w Dąbrowie odbył się
Zimowy Turniej JUDO. W drużynowych zawodach, udział brali
zawodnicy z Barcina Mogilna Dąbrowy, Strzelec i Będzitowa.
Pierwsza część turnieju składała z rywalizacji form kata,
druga na walkach. Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy
Dąbrowa Marcin Barczykowski, który również ufundował nagrody oraz Radny Gminy Pan Marek Cyrok, który ufundował
puchary. Sędzią głównym był Mariusz Suliński.
Wyniki:
I miejsce Barcin
II miejsce Mogilno
III miejsce Dąbrowa

Mariusz Suliński

IGOMA MISTRZEM MOGILEŃSKIEJ LIGI FUTSALU
CMGBAL 2017/2018
17 lutego, w hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie odbył się finał
6. edycji Mogileńskiej Ligi Futsalu CMGBAL zorganizowanej przez
Mogilno Sport Sp. z o.o.
Rozgrywki prowadzone były w weekendy od 26 listopada 2017 r.
W 6. edycji wzięło udział 13 drużyn z Mogilna i okolic: Byle do Przerwy,
Orchovia, Igoma, Mogilno Sport, PBI Elektroenergetyka, Mocny Full,
Cersekt, Mogilno Team, Debiutanci, Agroturystyka Zacisze Broniewice,
AF Truck, Młode Wilki oraz Inter – Serwis. Dwie z drużyn, Agroturystka
Zacisze Broniewice i Orchovia nie dotrwały jednak do końca rozgrywek
i zostały z nich wykluczone.
Ostatecznie tytuł halowego mistrza wywalczył zespół IGOMA, na
drugim miejscu uplasował się zespół Mogilno Team, a trzecie miejsce
zajęła drużyna Mogilno Sport.
Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymały puchary,
które wręczyli burmistrz Leszek Duszyński oraz Prezes Mogilno Sport Sp.
z o.o. Robert Michalski.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 NA UNIWERSYTECIE
ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie wraz z dyrekcją:
A. Zielińską-Dudą i L. Błażejewską oraz nauczycielką historii A. Kaczmarek gościli na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Grupę powitała prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka – Śliwińska,
absolwentka szkoły, obecnie z-ca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Historii. Następnie wysłuchano wykładu poświęconego powstaniu
wielkopolskiemu, który wygłosił prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
specjalizujący się w dziedzinie historii wojskowości.
Doniosłym momentem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Mogilnie reprezentowaną przez
dyrektor Aleksandrę Zielińską-Dudę, a Uniwersytetem Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w imieniu którego wystąpił dyrektor Instytutu Historii Józef
Dobosz. Powyższa współpraca ma na celu m.in. podniesienie poziomu
wiedzy uczniów w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie, a także
wiedzy o regionie, rozwijanie ich zainteresowań oraz poznanie warunków
i form studiowania na UAM. Dyrektor szkoły wyraziła radość i satysfakcję
z podpisania umowy oraz podkreśliła dążenie placówki do zapewnienia
coraz lepszych warunków edukacyjnych dla jej uczniów.
Prof. Danuta Konieczka – Śliwińska zaznaczyła, że Szkoła nr 2 jest
jedyną placówką z gminy Mogilno, która takie porozumienie podpisała.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego podziękowali za umożliwienie
takiej formy współpracy i wręczyli okolicznościowe upominki.
Następnie studenci zaproponowali zwiedzanie Instytutu Historii. Uczniowie obejrzeli nowoczesną bibliotekę, przestronne sale wykładowe oraz
dziekanat. Spacer po Instytucie dał możliwość do rozmów o studiach na
UAM, zwyczajach i tradycjach studenckich.

W dalszej części spotkania odbyły się zajęcia połączone z turniejem
wiedzy historycznej. Uczniowie poradzili sobie z pytaniami, wykazali się
wysokim poziomem wiedzy. Na zakończenie pobytu zostali obdarowani
atrakcyjnymi upominkami.
Wizyta w Poznaniu dostarczyła wielu miłych wrażeń oraz zainspirowała
uczniów do snucia planów edukacyjnych związanych z tą uczelnią.

WARSZTATY
MAŁEGO CHEMIKA
W Przedszkolu nr 3 w Mogilnie odbyły się warsztaty chemiczno-fizyczne, które poprowadziły panie Kamila Skowrońska i Monika
Wąśniewska.
Te niecodzienne zajęcia wprowadziły przedszkolaków w tajemniczy
świat chemii i fizyki. Pod czujnym okiem instruktorek dzieci stawiały
pierwsze kroki w trudnych i tajemniczych dziedzinach naukowych:
obserwowały, szukały, sprawdzały, doświadczały - odkrywając prawa
fizyki i chemii.
Prowadzące warsztaty czarowały i z cierpliwością objaśniały oraz
pomagały dostrzec dzieciom magię nauki i odkryć tajemnice otaczającego
nas świata.
To była wyjątkowa lekcja świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy.

O OBRZĘDACH
ZAPUSTNYCH
W CHABSKU
W związku z dobiegającym końca okresem karnawału,
3 lutego w muzeum w Chabsku odbył się przegląd obrzędów
zapustnych tzw. Podkoziołek, podczas którego dzieci i młodzież
zaprezentowała inscenizacje dawnych zwyczajów związanych
z tym okresem.
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W trakcie przeglądu zaprezentowane zostały obrzędy zapustne z terenu ziemi mogileńskiej w wykonaniu:
dzieci z przedszkola w Wylatowie, nr 1 i nr 2 w Mogilnie, ze szkół podstawowych z: Gębic, Szczepanowa,
Strzelec, Wylatowa, nr 2 w Mogilnie, a także z Zespołu
Placówek Specjalnych w Szerzawach i Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Bielicach.
Organizatorami przeglądu byli: Muzeum Ziemi
Mogileńskiej, Mogileński Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół MZM, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Chabsko „Lepsze jutro”.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz
Mogilna Leszek Duszyński.
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NOWE KSIĄŻKI
W BIBLIOTECE
Literatura popularnonaukowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Alkoholik: instrukcja obsługi / Jolanta Reisch-Klose, Ewelina Głowacz
Banany i cytrusy czyli Jedź do Azji / Artur Malek
Bieszczady / [autorzy Piotr Kutiak, Marek Owczarz]
Cała prawda o raku: profilaktyka i alternatywne terapie przeciwnowotworowe / Ty M. Bollinger
Celibat: opowieści o miłości i pożądaniu / Marcin Wójcik
Chorwacja / tekst i aktualizacja Peter Dragicevich, Marc Di Duca,
Anja Matić
Cud w kopalni: opowieść o niezwykłym ocaleniu i sile wiary górnika
z Chile / José Henríquez
Cuda są naturalne niebo jest w nas: opowieść o odkrywaniu mistrzostwa w sobie / Małgorzata Przygońska
Czarnogóra / [Krzysztof Bzowski, Draginja Nadaždin, Maciej Niedźwiecki]
Dorota was urządzi na święta / Dorota Szelągowska
Duchowe życie zwierząt / Peter Wohlleben
Dunkierka / Joshua Levine
Dziewięć rozmów o aborcji / Krystyna Romanowska, Katarzyna
Skrzydłowska-Kalukin
Gdzie jest Julia?: o podróży dookoła świata, z której nigdy nie wróciłam / Julia Raczko
Globalne oślepienie / Przemysław Siwacki
Globalne rynki finansowe: praktyka funkcjonowania / Rafał Płókarz
Gorsze światy: migawki z Europy Środkowo-Wschodniej
Grecja: półwysep / [Wiesława Rusin]
Grecja: wyspy / Marcin Pietrzyk, [Wiesława Rusin
Gruzja: w drodze na Kazbek i z powrotem / Grzegorz Kapla
Gucci: w imię mojego ojca: wspomnienia / Patricia Gucci
Hiszpania: fiesta dobra na wszystko / Maciej Bernatowicz
I cóż, że o Szwecji / Natalia Kołaczek
Indonezja: po drugiej stronie raju / Anna Jaklewicz
Jak rozszyfrować każdego / David J. Lieberman
Jestem Isia: rozmowa z Agnieszką Radwańską / Artur Rolak, Agnieszka Radwańska
Kobiety Solidarności / Marta Dzido
Kolory ziemi: oblicza wiary w Afryce / Maciej Jaworski
Kombinat zbrodni: grupa mokotowska / Ewa Ornacka
Lawa, owce i lodowce: zadziwiająca Islandia / Agnieszka Rezler
Lem: życie nie z tej ziemi / Wojciech Orliński
Litwa, Łotwa i Estonia / [ Joanna Felicja Bilska, Michał Lubina,
Agnieszka Apanasewicz, Antoni Trzmiel, Andrzej Kłopotowski]
Mazury, Warmia i Suwalszczyzna / [Krzysztof Szczepanik]
Miasta do góry nogami: podziemia Europy i ich tajemnice / Joanna
Lamparska, Piotr Kałuża
Miasto cierni: największy obóz dla uchodźców / Ben Rawlence
Okiem psa: bestsellerowy poradnik psiej psychologii / John Fisher
Polska według Czejarka: przewodnik po miejscach niezwykłych /
Roman Czejarek
Polskie ślady na Białorusi: / tekst i zdjęcia Mirek i Magda Osip-Pokrywka
Pomysł: Chorwacja / Beata Pomykalska, Paweł Pomykalski
Praga: przewodnik turystyczny

41. Przystanek Bieszczady: [przewodnik] / Wojciech Zatwarnicki
42. Siła odwagi: zacznij żyć swoim życiem / Edyta Gabryś
43. Słowacja północna / [ Krzysztof Magnowski, Maciej Żemojtel (uzupełnienia)]
44. Sztuka myślenia / Maria Łojewska-Krawczyk
45. Wiedeń: przewodnik turystyczny
46. Władimir Putin: wywiad, którego nie było / Arleta Bojke
47. Sudety / [autorzy przewodnika Natalia Figiel, Paweł Klimek, Krzysztof Rostek, Krzysztof Mazurski, Katarzyna Wojsław
48. Sycylia / [autorzy Bogusław Michalec, Zofia Siewiak-Sojka, Magdalena Ciach-Baklarz]
49. Śpij dobrze: mit 8 godzin snu, potęga drzemki i nowy plan regeneracji
ducha i ciała / Nick Littlehales
50. Biało-czerwony: tajemnica Sat-Okha
51. Tajniak: prawdziwa historia / Joe Carter
52. Taniec z Hitlerem: kontakty polsko-niemieckie 1930-1939 / Radosław Golec
53. Tatry i Zakopane / [Jan Krzeptowski-Sabała, Paulina Jachymiak]
54. Tatry, Gorce, Pieniny, Orawa i Spisz / [teksty Marcin Białka, Bartłomiej Cisowski, Jan Czerwiński i 10 innych]
55. Turcja / Agata Bromberek, Witold Korsak
56. Walczyć o wolność, żyć niezależnie: wspomnienia o Władysławie
Bartoszewskim / Bettina Schaefer
57. Warszawa / [autorzy Mateusz Kaczyński, Karolina Półtorak, Adam
Dylewski]
58. W kraju Putina: życie w prawdziwej Rosji / Anne Garrels ; tłumaczenie Maria Moskal
59. Wielcy zdrajcy: od Piastów do PRL / Sławomir Koper
60. Wielki Szlak Himalajski: 120 dni pieszej wędrówki przez Nepal /
Joanna Lipowczan, Bartosz Malinowski
61. Witajcie w raju: Reportaże o przemyśle / Jennie Dielemans ; przełożyła Dominika Górecka
62. Wojna która nas zmieniła / Paweł Pieniążek
63. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja
naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor.
64. Wszyscy ludzie generała: szalona i przerażająca opowieść o tym, jak
wygląda amerykańska wojna w Afganistanie / Michael Hastings
65. Wybrzeże Bałtyku / [autorzy Edyta Tomczyk, Stanisław Sikora, Piotr
Skurzyński
66. Wyspy Koralowe / Krzysztof Kryza
67. Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia / Agnieszka i Robert Sypek
68. Złoty sen: Rosja w XIX i XX wieku: sprawy i ludzie / Andrzej Andrusiewicz

Literatura piękna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Absolwentka / S. J. Hooks
Ali i Nino / Kurban Said
Ambasadorowa / Edyta Włoszek
Anestezja / Thomas Arnold
Antidotum / Jacek Żuberek
Apteka marzeń / Natasza Socha
Araf / Elif Shafak
Arkandel / Katarzyna Bułat
Bad mommy = Zła mama / Tarryn Fisher
Bez mojej zgody / Jodi Picoult
Bez uczuć / Mia Sheridan
Bezimienni / Mirosława Kareta
Błagasz mnie / Julie Kenner
Błękitne sny / Katarzyna Michalak
Chemia środowiska / Jeremi Naumczyk
Ciało / Wiktor Jerofiejew
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17. Ciemniejsze niebo / Mari Jungstedt, Ruben Eliassen
18. Córeczka / Liliana Fabisińska
19. Cukiernia Pod Amorem. T.1. Ciastko z wróżbą / Małgorzata Gutowska-Adamczyk
20. Czarna pszczoła / Wojciech Dutka
21. Darzbór wśród lasów / Katia Wolska
22. Czarny motyl / Anna Jansson
23. Dalila / Jason Donals
24. Dawka życia / Lizzie Enfield
25. Deszczowa noc / Jodi Picoult
26. Deszczowa kołysanka / Jolanta Knitter-Zakrzewska
27. Dla ciebie płonę / Abbi Glines
28. Do trzech razy śmierć / Alek Rogoziński
29. Dola aniołów / J. R. Ward
30. Dom bez klucza (The house without a key) / Earl Derr Biggers
31. Domino / Michał Piedziewicz
32. Dotknięcie Dnia / M. Pierce
33. Dotknięcie Nocy / M. Pierce
34. Dotknięcie Świtu / M. Pierce
35. Drugie dno / Jolanta Kosowska
36. 2017: wojna z Rosją / Richard Shirreff
37. 2084: koniec świata / Boualem Sansal
38. Dwoje do pary / Andy Jones
39. Dzieci czasu / Adrian Tchaikovsky
40. Dzień czwarty / Sarah Lotz
41. Dziewczyny na emigracji, czyli Liverpool bez cenzury / Iga Wołos
42. Dżoker / Michał Piedziewicz
43. Emerycka szajka idzie na całość! / Catharina Ingelman-Sundberg
44. Ezotero moje przeznaczenie / Agnieszka Tomczyszyn
45. Ewa / Wm. Paul Young
46. Ferajna: powieść obyczajowo-kryminalna / Robert Miękus, Janusz
Petelski
47. Flower jak kwiat / Elizabeth Craft, Shea Olsen
48. Genialna przyjaciółka / Elena Ferrante
49. Głos serca / Jodi Picoult
50. Gracz / Vi Keeland
51. Gracze lubią emocje / Katia Wolska
52. Grób mojej siostry / Robert Dugoni
53. Historia moich zębów / Valeria Luiselli
54. Hotel Złamanych Serc / Deborah Moggach
55. Hostel Nomadów / Artur Nowaczewski
56. Jad / Jolanta Bartoś
57. Jak się zakochać w facecie, który mieszka w krzakach / Emmy Abrahamson
58. Jaskiniowiec / Jorn Lier Horst
59. Jasna sprawa / Małgorzata J. KursA
60. Jutro będziemy szczęśliwi / Anna Dąbrowska.
61. Julia i jej córki / Colleen Faulkner
62. Kameleon: kulisy pracy w CBŚ
63. Kamfora / Małgorzata Łatka
64. Kiedy tata powraca / Toni Maguire
65. Kochanice króla / Philippa Gregory
66. Kolej podziemna: czarna krew Ameryki / Colson Whitehead
67. Księżna / Danielle Steel
68. Kurier ze Stambułu / Waldemar Bednaruk
69. Lunatycy / Hakan Eriksson
70. Lwica / Katherine Scholes
71. Mali więźniowie / Casey Watson
72. Małe wojny / Joanna Kruszewska
73. Maraton do szczęścia / Marta Radomska
74. Matka swojej córki / Iwona Żytkowiak
75. Mentalista Hitlera: niezwykła historia Erika Jana Hanussena
76. Miłość niezwyciężona / Julie Anne Long
77. Morfina / Szczepan Twardoch
78. Na jej rozkazy / A. M. Chaudiere, Angelina Caligo
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Na linii świata / Manuela Gretkowska
Na pokuszenie / Thomas Cullinan
Najpierw mnie pocałuj / Lottie Moggach
Nauczka dla księcia / Sarah MacLean
Nie powiedziałam nic / Dorota Dyś
Nie czas na miłość: saga bałkańska / Agnieszka Walczak-Chojecka
Nie czas na zapomnienie: saga bałkańska / Agnieszka Walczak-Chojecka
Nie opuszczasz mnie / Julie Kenner
Nie patrz w tamtą stronę / Marcin Grygier.
Nie pozwól mi odejść / Catherine Ryan Hyde
Nie proszę o miłość / Danuta Awolusi
Nie widując gwiazd / Agata Piechota
Nigdy nie zapomnę / Kerry Lonsdale
Nigdy więcej nie zdradzisz / Sarah Flint
Nikt nie przyjdzie / Robbie Garner, Toni Maguire
Nora Webster / Colm Tóibin
Odporny / Michael Palmer
Ostatnia aria Mozarta / Matt Rees
Ostrze czerwonej kredki / Carol Wyer
Owoce Lukrecji / Laura Adori
Ósmy cud świata / Magdalena Witkiewicz
Pan Lodowego Ogrodu. T. 1 / Jarosław Grzędowicz
Pan Lodowego Ogrodu. T. 2 / Jarosław Grzędowicz
Pan Lodowego Ogrodu. T. 3 / Jarosław Grzędowicz
Pan Lodowego Ogrodu. T. 4 / Jarosław Grzędowicz
Pędzle w kieliszku / Patryk Beniamin Grabiec
Pierwszy dotyk / Laurelin Paige
Pięć minut Raisy / Agata Kołakowska
Piękne panie C. / Andrea Vitali
Poniedziałkowe dzieci / Patti Smith
Posag szwaczki / Jaeger Meredith
Powtórka / Marcel Woźniak
Pożyczanie jest srebrem, a rabowanie złotem / Catharina Ingelman-Sundberg
Prezent / Louise Jensen
Przeczucie / Tetsuya Honda
Psy gończe / Jorn Lier Horst
Reguła nr 1 / Marta Guzowska
Salon sukien ślubnych / Rachel Hauck
Scenariusz z życia / Anna M. Brengos
Seniorzy w natarciu / Catharina Ingelman-Sundberg
Serce królowej / Elizabeth Chadwick
Siedź cicho / Brad Parks
Skaza / Zbigniew Zborowski
Słodkie życie / Krystyna Mirek
Smak strachu / Sarah Hilary
Sowiecki książę / Elvira Baryakina
Spacer z piórem / Marzena Mazińska-Cieślik
Spalone mosty / Izabella Frączyk
Stasi i wilk / / David Young
Szczypta miłości / Amanda Prowse
Ślepy trop / Jorn Lier Horst
Świadectwo prawdy / Jodi Picoult
Tajemnica Mirtowego Pokoju / Wilkie Collins
Tak sobie wyobrażałam śmierć / Mo Johanna
Tam gdzie Ty / Jodi Picoult
Taniec ze świetlikami / Denise Hunter
Tańczę boso / Patti Smith
To, co zostawiła / Ellen Marie Wiseman
Trauma / Michael Palmer, Daniel Palmer
Trzeba marzyć / Matylda Man
Trzy panie w samochodzie czyli sekta olimpijska / Małgorzata Thiele
30 sekund / Sylwia Kubryńska
Tulipanowa gorączka / Deborah Moggach
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Tysiąc wspaniałych słońc / Khaled Hosseini
Ukraiński kochanek / Stanisław Srokowski
Ukryte działania / Margot Lee Shetterly
Umykająca panna młoda / Jennifer Probst
Ultimatum / Anders de la Motte
Upojenie / Kristen Proby
W imię miłości / Louise Lee
W imię miłości / Jodi Picoult
W maratonie życia / Anna Harłukowicz-Niemczynow
We wspólnym rytmie / Jojo Moyes
Wieszać każdy może / Andrzej Pilipiuk
Wiosna pełna tajemnic / Lisa Kleypas
Wir Pacyfiku / Clive Cussler
Witraż / Agnieszka Korzeniewska
Wojna oszukanych / Piotr Langenfeld
Wołasz mnie / Julie Kenner
Wracajmy do domu / Lisa Scottoline
Za głosem serca / Izabela M. Krasińska
Zagubiona przeszłość / Jodi Picoult
Zakładnik / Przemysław Borkowski
Zatańcz ze mną / Monika Rebizant-Siwiło
Zostań ze mną / Anna Karpińska
Zdumiewający powrót Nory Wells / Virginia Macgregor
Zostań ze mną, Karolino / Alina Białowąs
Zranieni: zgadza się. Życie to nie bajka: w życiu nie ma opcji „cofnij”
Życie po życiu / Aleksandra Marinina

Regionalia
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Czasy, które przeżył: dr Stanisław Wachowiak (1890-1972) polityk,
działacz gospodarczy i społeczny: materiały z sesji naukowej odbytej
7 maja 2001 roku w Inowrocławiu / w opracowaniu Edmunda Mikołajczaka i Piotra Strachanowskiego
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski: dokumanty Opactwa Benedyktynów w Lubiniu z XIII-XV wieku / wydał i opracował Zbigniew
Perzanowski ; Seria Nowa, Zeszyt 1
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919: katalog materiałów i źródeł /
pod redakcją Stanisława Sierpowskiego
Rocznik kulturalny Kujaw i Pomorza. T. XV. Kujaw / redakcja Czesław Niedzielski
Rody i działacze rzemiosła Pomorza i Kujaw / [redaktor Jerzy Lisiecki]
Wielkopolski Powstaniec / redaktor Stefan Barłóg.

Audiobooki
1.
2.
3.
4.

Caryca / Ellen Alpsten ; przełożyła Daria Kuczyńska-Szymala ; czyta
Małgorzata Lewińska
Nasz papież i zamiatacze ulic / Andrzej Władysław Wodziński ; czyta
Janusz German
Profesor Wilczur / Tadeusz Dołęga-Mostowicz ; czyta Antoni Rot ;
muzyka Marcin Nowakowski
Zanim się pojawiłeś / Jojo Moyes ; tłumaczenie Dominika Cieśla-Szymańska ; czyta Anna Wodzyńska

PRASA DOSTĘPNA W MOGILEŃSKIEJ BIBLIOTECE
W pierwszym kwartale 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie oferuje czytelnikom
następujące czasopisma:
GAZETA POMORSKA
GAZETA WYBORCZA
RZECZPOSPOLITA
POLITYKA
PAŁUKI I ZIEMIA MOGILEŃSKA
GAZETA PODATKOWA
POZNAJ ŚWIAT
PRZEKRÓJ
ŻYCIE NA GORĄCO
PORADNIK DOMOWY

DOBRE RADY
PANI DOMU
MÓJ PIĘKNY OGRÓD
ZDROWIE
ZDROWIE BEZ LEKÓW
M JAK MAMA
DZIECKO
TYGODNIK ANGORA
NOWY LIST
KRONIKA WIELKOPOLSKI
KSIĄŻKI
PORADNIK BIBLIOTEKARZA
BIBLIOTEKARZ

CZASOPISMA DOSTĘPNE W ODDZIALE
DLA DZIECI:
ŚWIERSZCZYK
GULIWER
KUBUŚ I PRZYJACIELE
HOBBY
ABECADŁO
COGITO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z PRASY

15

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE

Marzec 2018

MOGILEŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURY PRZYSTĄPIŁO DO REALIZACJI ZADANIA
„MOGILNO – MOJA OJCZYZNA – 620. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH
I 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI MOGILNA”
Mogileńskie Towarzystwo Kultury wzięło udział w ogłoszonym przez
Burmistrza Mogilna otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego
i otrzymało dofinansowanie wysokości 1500 złotych na realizację zadania
w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Mogileńskie towarzystwa kultury realizuje zadanie „Mogilno – moja
Ojczyzna” – 620 rocznica nadania praw miejskich i 100 rocznica odzyskania
niepodległości Mogilna.
Partnerem w realizacji zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Mogilnie, w jego organizację włączy się także nieodpłatnie Archiwum
Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu.
W ramach zadania zostaną ogłoszone konkursy: plastyczny Mogilno
moje miasto dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, wiedzy o najdawniejszej historii Mogilna dla klas V-VIII szkół podstawowych i konkurs
Na straży pamięci dla uczniów szkół ponadpodstawowych, na najciekawszy
udokumentowany biogram osoby zasłużonej dla ziemi mogileńskiej.
Zadanie obejmie: wykłady poświęcone historii miasta; okolicznościowe
wystawy pokonkursowe i towarzyszące wykładom oraz, adresowane do
młodzieży, spotkania w bibliotece prezentujące zbiory regionalne i zasady
ich gromadzenia.
Efektem realizacji zadania będą między innymi okolicznościowe
pocztówki prezentujące Mogilno oczami dzieci i młodzieży szkół podsta-

wowych oraz upowszechnienie, propagowanie i popularyzowanie wiedzy
historycznej, zwłaszcza regionalnej, na tle wydarzeń kształtujących dzieje
całego kraju. Celem zadania jest także zgromadzenie materiałów biograficznych, uhonorowanie ważnych dla historii Polski i regionu rocznic 100.
rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego
620. rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu.
Zadanie będzie realizowane od 1.03.2018r. do 10.11.2018r. całkowity
koszt wyniesie 3000 złotych.

CEGIEŁKI NA BUDOWĘ POMNIKA
KUPISZ W BIBLIOTECE
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie można kupić cegiełki aby
wspomóc budowę Pomnika Powstańca Wielkopolskiego, który powstanie
na skwerze przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie z okazji obchodów 100.
rocznicy powstania.
Dostępne są cegiełki o wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł
Zbiórkę pieniędzy na ten cel prowadzi Stowarzyszenie „Mogileńskie
Porozumienie Społeczne”.

O WANDZIE CHOTOMSKIEJ W BIBLIOTECE
W środę, 31 stycznia
2018 r. uczniowie klasy III
ze Szkoły Podstawowej Nr 2
w Mogilnie z opiekunką Anną
Wróblewską odwiedziła naszą bibliotekę. Trzecioklasiści
wzięli udział w zajęciach poświęconych Wandzie Chotomskiej i jej twórczości. Podczas
spotkania dzieci obejrzały prezentację o autorce oraz przeczytały 3 wiersze, do których
rozwiązywały krzyżówkę
o zawodach, degustowały sery
i wyklejały ilustrację rakiety
w kosmosie.
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PIERWSZOKLASIŚCI
W BIBLIOTECE
W środę, 24 stycznia 2018 r. mogileńską bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy I B ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie z wychowawczynią
panią Bogumiła Wojciechowską.
W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci zapoznały się z ofertą biblioteki.
Wędrowały między półkami Wypożyczalni dla Dzieci poznając układ
księgozbioru. Dowiedziały się jak zostać czytelnikiem i wybierać książki
oraz z ciekawością obserwowały wypożyczanie książek przy użyciu
elektronicznej karty czytelnika.
Pierwszoklasiści wysłuchali opowiadania „Samotny łabędź”, odgadywali zimowe zagadki, oglądali książki popularnonaukowe, bajki, a także
kolekcję książek-zabawek.
Na koniec spotkania odrysowywali i kolorowali z książkowych szablonów zwierzęta.
W ramach promocji czytelnictwa wszystkie dzieci otrzymały biblioteczne
zakładki zachęcające do korzystania z zasobów biblioteki.
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA
W LEKCJACH BIBLIOTECZNYCH
8 lutego 2018r. Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie odwiedzili, pod opieką
Marzanny Iskry, uczniowie Gimnazjum im.
ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
Młodzież miała okazję by poznać lokal
biblioteki i oferowane przez nią usługi. Zapoznali się między innymi ze zbiorami pracowni
regionalnej, czytelni i wypożyczalni oraz
Oddziału dla Dzieci.
Uczestnicy lekcji bibliotecznej poznali

zasady korzystania z placówki, logowania
się na konto i korzystania z katalogu on-line.
Miejska Biblioteka Publiczna zachęca
nauczycieli i uczniów do ustalania terminów
i uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych
zarówno prezentujących zbiory placówki jak
i poświęcone wybranym tematom, zwłaszcza
w roku 620 rocznicy nadania praw miejskich Mogilnu historii regionu i zbiorom
regionalnym.

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE
Podczas ferii zimowych, Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie zaproponował
najmłodszym czytelnikom zajęcia integracyjne.
13 i 14 lutego były to zajęcia otwarte podczas
których królowały zajęcia ruchowe i uruchomiona
po przerwie sala interaktywna.
15 lutego placówkę odwiedziły dzieci z Olszy,
które wykonywały plakietki z imionami, rozwiązywały
zagadki, krzyżówki i łamigłówki, wyklejały bałwana
i brały udział w zabawach ruchowych.
19 lutego gośćmi biblioteki były dzieci z Józefowa. Tematem przewodnim spotkania było święto
kotów.
20 lutego podczas kolejnych zimowych zajęć
w bibliotece uczestnicy wysłuchaliy opowiadania
o zimowej przygodzie Muminków w interpreta-
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cji Marii Czerwińskiej i wykonywały ćwiczenia
logiczne.
Uczestnicy integrowali się podczas zabaw ruchowych, a na zakończenie w grupach tworzyli
bałwanki z surowców wtórnych i kukiełki z drewnianych łyżek.
21 lutego 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyły się ostatnie zajęcia dla dzieci
podczas tegorocznych ferii. Ich uczestnikami była
grupa z Żabna.
Korzystając z DRZWI OTWARTYCH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MOGILNIE
i dzięki uprzejmości pani Magdaleny Pollak dzieci
zwiedziły budynek komendy, poznały charakter pracy
funkcjonariuszy oraz przypomniały sobie zasady
bezpieczeństwa na drodze.
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
W MOGILEŃSKIEJ BIBLIOTECE
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie
rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki dla
osób dorosłych.
24 stycznia 2018 r. w Sali multimedialnej MBP
odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie. Podczas
spotkania uczestnicy zadeklarowali zainteresowanie
dyskusjami na temat literatury współczesnej. Podczas

kolejnego spotkania, 21 lutego w czytelni MBP tematem dyskusji były losy bohaterów oraz forma literacka
powieści Jill Santopolo „Światło, które utraciliśmy”.
Tematem marcowego spotkania będzie powieść
biograficzna „Gorączka o świcie” Pétera Gárdosa.
Moderatorem mogileńskiego DKK jest Danuta
Krajewska.

WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
ŚWIĘTO CZYTANIA
14 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół w Mogilnie obchodzono
Święto Czytania. Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa
wśród młodzieży. W auli odbyło się wspólne czytanie „Opowieści
wigilijnej” Karola Dickensa.
Happening został przeprowadzony z inicjatywy nauczycieli języka
polskiego Kingi Gąski i Piotra Perzyny.
Na wstępie uczennice Agata Mikulska i Oliwia Kusz powitały dyrektora Zespołu Szkół pana Zbigniewa Grzechowskiego oraz wszystkich
zgromadzonych gości, nauczycieli i uczniów. Prowadzące przybliżyły
również dane statystyczne dotyczące poziomu czytelnictwa w Polsce
w ciągu ostatnich lat. Niestety nie są one optymistyczne – około trzech

piątych Polaków nie przeczytało w ciągu roku żadnej książki. Literatura
coraz częściej zastępowana jest tzw. rozrywką lżejszą. Niezwykle ważne
staje się więc dziś propagowanie czytelnictwa, które rozwija wyobraźnię,
pobudza do refleksji i wzbogaca zasób słownictwa.
Czytanie przepięknej historii o łamaniu najtwardszych serc i dostrzeżeniu prawdziwych wartości rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół
pan Zbigniew Grzechowski.
Ponadto „Opowieść wigilijną” czytali uczniowie klas pierwszych:
Agata Mikulska, Oliwia Kusz, Marcin Janus, Filip Turek, Marta Witkowska, Natalia Malicka, Zofia Barczykowska, Stanisław Łaganowski,
Jakub Małecki, Piotr Bartoszek, Jakub Wiśniewski, Oskar Klimkiewicz
i Jan Drzewiecki.
Uczniowie klas, którzy uczestniczyli w Święcie Czytania, mogli
wysłuchać wzruszającej historii bogatego przedsiębiorcy Skrooge’a,
który po śmierci swojego wspólnika Marleya i spotkaniu z trzema
duchami zrozumiał istotę człowieczeństwa, umiejętność dzielenia się
z innymi, a także dostrzegł sens Świąt Bożego Narodzenia.

KONKURS „O TANNENBAUM,
O TANNENBAUM…”
W miesiącu grudniu 2017 roku do Zespołu Szkół w Mogilnie
wpływały prace na konkurs „O Tannenbaum, o Tannenbaum…”
na ozdobę lub stroik świąteczny. Konkurs ten był organizowany
w trzech kategoriach: klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VII
szkół podstawowych oraz klasy II-III gimnazjum.
Najwięcej prac wpłynęło w kategorii IV-VII klasy. Uczniowie,
którzy przysłali prace na ten konkurs, wykazali się nietuzinkową
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kreatywnością, poczuciem smaku i precyzją w wykonaniu swoich
małych „dzieł”.
Organizatorzy konkursu – Magdalena Kopeć-Bernaciak i Paweł
Zbytniewski dziękują uczniom i ich opiekunom za zainteresowaniem
konkursem, a zwłaszcza ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie, Szkoły Podstawowej nr 2
w Barcinie, Szkoły Podstawowej w Gębicach oraz Gimnazjum w Janikowie i Bielicach.

WERONIKA I KAROLINA FINALISTKAMI
OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI
HANDLOWO-MENEDŻERSKICH
Uczennice klasy czwartej Technikum Ekonomicznego Weronika
Jańczak oraz Karolina Kufel 14 i 15 grudnia 2017 roku uczestniczyły w III finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Handlowo-Menedżerskich.
Tegoroczny finał odbył się w Suchej Beskidzkiej. Do rywalizacji
przystąpiło 62 uczniów z blisko 40 szkół z całego kraju. Warto wspomnieć, że w eliminacjach szkolnych tej Olimpiady uczestniczyło około
3000 uczniów ze szkół technicznych.
Program Olimpiady obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia
związane z tematem wiodącym, który w tym roku brzmi: Bankowość
– miejsce i rola w gospodarce rynkowej.
Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu z dziedziny
ekonomii w języku polskim oraz testu w języku angielskim. Dodatkowo
sprawdzane były również umiejętności posługiwania się programem komputerowym Excel, w którym uczniowie musieli wykonać zadanie praktyczne.
W wyniku zmagań konkursowych uczennice uzyskały tytuł Finalisty
Olimpiady. „Warto wspomnieć, że uzyskanie tytułu Finalisty zwalnia z części
pisemnej egzaminu zawodowego, a uczennice otrzymują 100% punktów
z części pisemnej” – dodał Marcin Wietrzykowski, opiekun uczennic.

Dzięki zajęciom młodzież zrozumiała, jak ważne jest dokonywanie
autoanalizy oraz kształtowanie adekwatnej samooceny. W czasie ćwiczeń
doskonalono sztukę optymistycznego myślenia oraz poznano skuteczną
zasadę zadaniowego podejścia do rozwiązywania problemów. Uczniowie
nauczyli się również różnego rodzaju metod, sposobów radzenia sobie
ze stresem. Doświadczyli relaksacji metodą Jacobsona oraz elementów
treningu autogennego Schulza. Ponadto poznali metodę wizualizacji
i zaobserwowali pozytywne skutki stosowania oddechu przeponowego.
Młodzież uświadomiła sobie także, iż dbanie o higienę psychiczną
to korygowanie błędów myślenia tzw. zniekształceń poznawczych. Na
zakończenie uczniowie mogli zobaczyć dobroczynny wpływ uśmiechu
na nastrój. Warsztaty te wzbudziły refleksję nad życiem i miały zachęcić
do podejmowania działań chroniących psychikę człowieka.

ZYSKALI DODATKOWE UPRAWNIENIA
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczą w projekcie
„Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” nr
RPKP.10.02.03-04-0010/16, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w szkole prowadzone były
zajęcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających
szanse na rynku pracy z obsługi wózków widłowych. Grupa uczniów
z technikum z Zespołu Szkół w Mogilnie skończyła kurs, pozytywnie
zdała egzamin i otrzymała stosowne zaświadczenia.
Uczniowie z rąk pana dyrektora Zbigniewa Grzechowskiego otrzymali
dyplomy potwierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień.

WARSZTATY „JAK DBAĆ O HIGIENĘ
PSYCHICZNĄ?”
Dnia 12 grudnia 2017 r. na terenie Zespołu Szkół w Mogilnie
odbyły się warsztaty dla uczniów dotyczące sposobów, metod i zasad dbania o higienę psychiczną. Poprowadziły je psycholog pani
Małgorzata Król i pedagog pani Anna Przybylska.
Współczesny świat stawia nam wiele wymagań, a tempo życia jest
na tyle szybkie, że często zapominamy o dbaniu o higienę i aktywność
fizyczną, a przede wszystkim o ochronie własnego zdrowia psychicznego.
Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli się, iż profilaktyka,
czyli podejmowanie działań mających na celu dbanie o siebie, zapobiega różnym chorobom czy zaburzeniom. Mowa tu np. o depresji czy
chorobach serca.
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TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
14 grudnia rozegrano towarzyski turniej w piłkę siatkową dziewcząt o Puchar Dyrektora I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Po bardzo zaciętej walce uczennice Zespołu Szkół w Mogilnie zajęły III miejsce. W skład drużyny weszły: Marcelina Winkiel, Monika
Łuczak, Marlena Kolberg, Kamila Dominiczak, Aurelia Ciesielska,
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Zajęcia były fascynującą lekcją biologii rozwijającą ich wiedzę
i umiejętności z zakresu fizjologii roślin. Wyjazd zorganizowała pani
Magdalena Jabłońska-Kowalska, nauczycielka biologii.

ZAJĘCIA FITNESS

Agata Kujawska, Zuzanna Szymczak, Judyta Borzymowska, Wiktoria
Legutko. Opiekunem siatkarek był pan Marcin Jaśkiewicz, nauczyciel
wychowania fizycznego.

18 grudnia w Zespole Szkół w Mogilnie odbywały się pokazowe
zajęcia klubu KrisCross Fitness Mogilno.
Uczniowie, którzy chcieli spróbować swoich sił podczas treningu
fitness, mogli ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Jedynym warunkiem uczestnictwa w zajęciach było wcześniejsze
zapisanie się.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pozwoliło upowszechniać aktywne formy spędzania wolnego czasu. Za
organizację przedsięwzięcia z ramienia szkoły odpowiadali nauczyciele
wychowania fizycznego.

W REGIONALNYM OŚRODKU DEBATY
MIĘDZYNARODOWEJ
W piątek 15 grudnia uczniowie z klasy II c i III d LO (grupa
prawnicza) oraz dziewięć osób z klasy II b LO uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
Licealiści wzięli udział w wykładach dotyczących komunikacji
społecznej i zapoznali się z podstawami pracy dziennikarskiej. Złożyli
również wizytę w studiu telewizyjnym i mieli okazję zobaczyć, jak
powstają programy emitowane na żywo.
Nie zabrakło także świątecznego akcentu – zwiedzania Torunia,
jarmarku i szopki bożonarodzeniowej. Organizatorem wyjazdu była
pani Renata Lepsza.

DEBATA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA
„ZMIEŃ MYŚLENIE, NIE WCHODŹ
W UZALEŻNIENIE!”

WARSZTATY
LABORATORYJNE
15 grudnia 2017 r. młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie z klasy 2 a LO
o nachyleniu biologiczno-chemicznym
udała się do Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy w Toruniu na warsztaty
laboratoryjne pt.: „Fotosynteza bez
tajemnic”.
Uczniowie w tamtejszej pracowni
biologicznej mieli szansę przeprowadzić
eksperymenty dotyczące wpływu światła na fotosyntezę, oceny ilości aparatów szparkowych, ruchu chloroplastów
w komórce i fluorescencji chlorofilu.

11 stycznia 2018r. w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego zorganizowano na terenie Zespołu Szkół w Mogilnie debatę na temat uzależnień pt.: „Zmień myślenie, nie wchodź
w uzależnienie”. Spotkanie to poprowadził terapeuta, kierownik
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Bydgoszczy
pan Robert Rejniak.
Podczas debaty prowadzący zaprezentował materiał multimedialny, na podstawie którego objaśnił kluczowe zagadnienia poruszające
problematykę uzależnień. Podzielił się wiedzą na temat narkotyków,
innych środków psychoaktywnych, co uświadomiło młodzieży zgubne
skutki uzależnień dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przekazane
wiadomości wzbudziły wśród uczniów zainteresowanie i zmotywowały
do dyskusji na ten temat.
Głos w debacie zajęli także zaproszeni goście, w tym pan Paweł
Szopiński terapeuta z PTZN, pan Mirosław Kuss Komendant Straży
Miejskiej w Mogilnie, pani Magdalena Pollak przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji w Mogilnie oraz pani Małgorzata Maciejewska –
pracownik Sanepidu ds. Oświaty Zdrowotnej.
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Marzec 2018

fil psychologiczny) brało udział w następujących laboratoriach: „Mamy
was, czyli drożdże w alginianie sodu”, „Mikroświat – zobaczyć niewidoczne”, „Wędrująca woda, czyli zjawisko osmozy” oraz warsztatach
„PowerLab – przez komputer do wnętrza organizmu”.
W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z wyposażeniem profesjonalnego laboratorium biotechnologicznego, samodzielnie pracowali na
sprzęcie biotechnologicznym oraz mikroskopach optycznych i mikroskopie fluorescencyjnym, przygotowywali preparaty komórek roślinnych
oraz wymazy z własnych komórek pozyskanych z jamy ustnej. Ponadto
badali podstawowe parametry życiowe za pomocą programu komputerowego oraz przeprowadzali doświadczenia z wykorzystaniem tkanki
jelita zwierzęcego. Organizatorem wyjazdu była pani Agata Winkiel,
a opiekunem pani Małgorzata Konieczka.
Specjaliści wypowiedzieli się na temat uzależnień na podstawie
aktualnych statystyk, danych, a przede wszystkim podzielili się swoimi
doświadczeniami z codziennej pracy. Starali się uświadomić młodzieży
zagrożenia i konsekwencje związane z uzależnieniami, by każdy młody
człowiek podejmując decyzje życiowe, kierował się prawidłowym
systemem wartości i prezentował właściwe postawy zapewniające
szczęście i bezpieczeństwo.
Debata spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która
aktywnie włączyła się w dyskusję, uczniowie mieli wiele pytań, uwag
i własnych spostrzeżeń. Tematyka wzbudziła refleksję wśród uczniów
na temat aktualnych problemów społecznych związanych z zażywaniem narkotyków ze wskazaniem ich szkodliwości dla zdrowia i życia
człowieka. Debatę zorganizowały pani Anna Przybylska pedagog i pani
Małgorzata Król psycholog szkolny.

NOC BIOLOGÓW
12 stycznia br. młodzież
Zespołu Szkół w Mogilnie
brała udział w ogólnopolskim
wydarzeniu – Nocy Biologów
2018 organizowanej po raz
piąty na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Głównym celem
przedsięwzięcia była popularyzacja nauki. Młodzież
mogła poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biologii dzięki
uczestnictwu w wykładach,
pokazach i warsztatach.
15 uczniów z klasy I a LO
(profil biologiczno-chemiczny)
i 9 uczniów z klasy II b LO (pro-
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ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO ZAWODÓW
OKRĘGOWYCH XLVIII OLIMPIADY LITERATURY
I JĘZYKA POLSKIEGO
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie: Anna Pietruszewska (II
c LO), Aleksandra Osika (II a LO), Julia Ratajewska (II c LO),
Michał Narożniak (II d LO) i Remigiusz Hanczewski (III e LO)
zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XLVIII Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego.
Na etapie szkolnym należało napisać pracę na wybrany temat zaproponowany przez Komitet Główny Olimpiady.
Anna Pietruszewska realizowała temat Mickiewicz współczesny.
Miejsce romantyka w twórczości poetów XX i XXI wieku. Anna swój
wywód rozpoczęła od przybliżenia sylwetki wybitnego polskiego poety
Adama Mickiewicza. Autorka stwierdziła, że twórczość poety nie jest
tylko przynależna do XIX wieku, ale żywe, twórcze ślady liryki można
odnaleźć w poezji XX wieku. Pisząca wskazywała więc, że twórczość
Adama Mickiewicza nie jest do końca hermetyczna i nie zamyka się
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w obrębie tylko epoki romantyzmu. Praca przypominała elementy analizy
porównawczej – pisząca zestawiała dany utwór Adama Mickiewicza
z kontekstem/utworem poety XX-wiecznego.
Aleksandra Osika realizowała temat Orientalizm w polskiej kulturze
i literaturze. Pracę cechowała przemyślana struktura oraz oryginalne
ujęcie tematu, wzbogacone o tło historyczne i społeczno-obyczajowe.
Autorka omawiała kolejne aspekty związane z obecnością orientalizmu
w polskiej literaturze na przestrzeni wieków. Interpretowała utwory
z baroku, romantyzmu, pozytywizmu oraz odwoływała się do literatury
współczesnej. Atutem pracy jest bez wątpienia pogłębiony namysł nad
obecnością orientalizmu w kulturze polskiej. Zwróciła uwagę na jego
silne zakorzenienie i opieranie się wpływom zachodnim.
Z kolei Julia Ratajewska pisała pracę na temat Wizerunki władcy
w polskim piśmiennictwie epok dawnych. Autorka rozpoczęła swój
wywód od ustalenia narodzin toposu władcy w kulturze. Zbudowała
tezę, wskazując w niej na panegiryczny, ale też deprecjonujący model
władcy wykreowany przez twórców piśmiennictwa epok dawnych. Następnie tezę bogato argumentowała, odwołując się do losów wybranych
władców i dzieł np. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego,
Priama (Zygmunta Augusta) oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Julia przywołała sądy wybitnych badaczy literatury w celu dopełnienia
własnych rozważań oraz samodzielnej analizy i interpretacji. Pokazała
różne metody i narzędzia twórcze, a także formy gatunkowe, w których
wypowiadali się twórcy prezentujący sylwetki monarchów.
Michał Narożniak napisał pracę olimpijską na temat Orientalizm
polskiej literatury i kultury. Uczeń starał się określić, na czym polega
zjawisko orientalizmu w kulturze polskiej na przestrzeni wieków.
W wywodzie tym nie zabrakło wyjaśnienia, czym jest orientalizm i jak
twórcy poszczególnych wieków postrzegali to zjawisko. Michał w swojej
pracy odwołał się do licznych utworów literackich, które dobrał celowo,
by w jak najciekawszy sposób odwzorować omawiane zjawisko. Praca
Michała jest logiczna, spójna, daje możliwość wyszczególnienia bardzo
interesujących wniosków.
Remigiusz Hanczewski również realizował temat Orientalizm polskiej
literatury i kultury. Praca Remigiusza ma kształt typowej rozprawki.
Autor zdefiniował pojęcie orientalizmu, a następnie szeroko je omówił w kontekście kulturotwórczym. Remigiusz uważa, że orientalizm
w swoim pierwotnym znaczeniu to przejęcie przez kulturę europejską
pewnych elementów Wschodu, gdzie okres największej popularności
tego zjawiska przypadł na wiek osiemnasty. Wówczas do Orientu kwalifikowała się również cała Europa Wschodnia, a zatem dla Polaków
egzotyką, kulturą orientalną były już tereny Ukrainy, Białorusi, Rosji
– wydające się nam tak bliskie, a jednocześnie tak odległe, odmienne,
nieznane i skrywające mnóstwo tajemnic. Orientalizm to również forma
określająca naśladownictwo kultur wschodnich przez kraje Zachodu.
Szczegółowej analizie i interpretacji w kontekście omawianego tematu
Remigiusz poddał Faraona B. Prusa, a także twórczość Ignacego Krasickiego i Juliusza Słowackiego.
Zawody okręgowe XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
polegać będą na napisaniu pracy literackiej i testu z nauki o języku
i odbędą się 17 lutego 2018 r. w gmachu Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Uczniów do zmagań olimpijskich przygotowują nauczyciele języka
polskiego: Katarzyna Barczak, Kinga Gąska i Piotr Perzyna.

WERONIKA JAŃCZAK ZAKWALIFIKOWANA
DO ZAWODÓW OKRĘGOWYCH
XLII OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ
Uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół
w Mogilnie Weronika Jańczak zakwalifikowała się do zawodów
okręgowych XLII Olimpiady Artystycznej.
Na etapie szkolnym Weronika rozwiązała test z historii sztuki oraz
dokonała analizy i interpretacji malowidła Andre Mantegna Opłakiwanie
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Chrystusa. Uczennica prawidłowo określiła epokę, w której powstało
dzieło – wczesny renesans, a także umieściła je w chronologii epoki
(quattrocento). Weronika odwoływała się też do ogólnych tendencji
renesansu, wskazując choćby na inspirację starożytnością, biorąc pod
uwagę przy analizie perspektywę czy anatomię człowieka. Przywołała
również ogólne tendencje renesansu oraz osadziła dzieło w szerszym
kontekście historycznym.
Uczennica dokonała twórczej analizy formy i treści dzieła sztuki
– Opłakiwanie Chrystusa Mantegny. Omówiła główny motyw obrazu
– wizerunek Chrystusa, zwracając uwagę na m.in. widzenie od strony
stóp, zachwianie perspektywy i proporcji, nienaturalnie wygięte ręce.
Następnie pisząca przedstawiła pozostałe postacie dzieła, zwracając
z kolei uwagę na kontrast w prezentacji twarzy Chrystusa i opłakujących
tj. Matki Boskiej, Marii Magdaleny i ucznia Jana. Weronika omówiła
również modelunek, barwy, światło i kompozycję malowidła, podkreślając jej statyczność, ale i otwartość. Pisząca zastosowała logiczną,
trójdzielną konstrukcję wypowiedzi. We wstępie – omówiła konteksty,
które ukształtowały renesans. W rozwinięciu – dokonała szczegółowego opisu dzieła sztuki Andre Mantegna Opłakiwanie Chrystusa oraz
przywołała innych twórców podejmujących ten motyw np. Albrechta
Dürera czy Giotta di Bondone oraz Correggia.
Zawody okręgowe odbywać się będą w dniach 12-14 lutego 2018r.
w Sali Tymona Niesiołowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Sali Rady w Ratuszu
Staromiejskim w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Uczennicę do zawodów przygotowuje nauczyciel języka polskiego
i wiedzy o kulturze pan Piotr Perzyna.

STUDNIÓWKA ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
20 stycznia 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół
w Mogilnie. W balu brało udział 321 osób.
Tradycyjnie o godz. 18.00 wykonano zdjęcia klasowe, a cała uroczystość oficjalnie rozpoczęła się o godz. 19.00. Prowadzili ją Dominika Maciejewska z kl. III d LO i Filip Maciejewski z kl. IV TI/TD.
Studniówkę uświetniła obecność zaproszonych gości: pana Leszka
Duszyńskiego Burmistrza Mogilna, pana Tomasza Barczaka Starosty
Mogileńskiego i pana Andrzeja Konieczki Naczelnika Wydziału Oświaty,
Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.
Przybyłych gości, rodziców, nauczycieli i młodzież powitał pan
Zbigniew Grzechowski Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie. Następie
przemówienia wygłosili pan Tomasz Barczak i pan Leszek Duszyński.
Młodzież podziękowała władzom, dyrekcji szkoły, wychowawcom i rodzicom za dotychczasowe wsparcie, okazywaną życzliwość
i pomoc. Następnie grupa uczniów przygotowana przez panią Ewę
Piechocką zatańczyła poloneza. W skład reprezentacji weszli: Wojciech
Bidziński, Dominika Derdowska, Kornel Fatla, Dagmara Fydrych,
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Zuzanna Kędzierska, Michał Knast, Maciej Konieczka, Krzysztof
Kowalski, Wojciech Kwapich, Jakub Lorek, Julia Marczewska, Inez
Nguyen Ngoc, Michał Nowakowski, Paulina Ozimek, Marta Staszewska
i Natalia Sulińska.
Kolejnym elementem balu była prezentacja poszczególnych klas,
które w tym roku będą kończyć edukację w Zespole Szkół w Mogilnie:
– kl. III a LO o nachyleniu politechnicznym z wychowawcą panem
Wojciechem Piechockim,
– kl. III b LO o nachyleniu psychologicznym z wychowawcą panią
Kingą Gąską,
– kl. III c LO o nachyleniu biologiczno-chemicznym i psychologicznym z wychowawcą panią Moniką Frydą,
– kl. III d LO o nachyleniu filologiczno-prawnym i sportowo-rekreacyjnym z wychowawcą panią Magdaleną Wietrzykowską,
– kl. III e LO o nachyleniu Business English z wychowawcą panem
Marcinem Huryszem,
– kl. IV Technikum Ekonomicznego z wychowawcą panią Dorotą
Kostyrą,
– kl. IV Technikum Drogowego i Technikum Informatycznego z wychowawcą panem Kazimierzem Łaganowskim,
– kl. IV Technikum Informatycznego z wychowawcą panem Rafałem
Wegnerem.
Tegoroczni maturzyści bawili się do godz. 4.00 przy dźwiękach
zespołu Sochoband i DJ’a. O bezpieczeństwo młodzieży dbali rodzice:
państwo Mariola i Artur Derdowscy, pani Jolanta Kriger, pan Zdzisław
Konieczka, państwo Iwona i Maciej Perzyńscy, pani Ewa Pietrzak, pani
Paulina Roszak, pani Anna Szczesna, dyrekcja szkoły, wychowawcy
i nauczyciele.
Za organizację balu odpowiadał Komitet Organizacyjny. W jego skład
weszli: pan Zbigniew Grzechowski Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie,
wychowawcy klas maturalnych i rodzice uczniów: z kl. 3 a LO – Danuta Lorczak, z kl. 3 b LO pani Ewa Pietrzak, z kl. 3 c LO pani Paulina
Roszak i pani Jolanta Kriger, z kl. 3 d LO pan Artur Derdowski, z kl. 3
e LO pani Elżbieta Adamczak, z kl. IV TI/TD – pan Maciej Perzyński
i pani Danuta Lewandowska, z kl. IV TE pani Anna Szczesna.

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO BALCZEWA
Dnia 23 stycznia 2018 roku uczniowie klasy II TI/TOR z Zespołu Szkół w Mogilnie byli w firmie Plast-Mar w Balczewie oraz
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu.
Na początku spotkania właściciel firmy Plast-Mar pan Marek Margielewski opowiedział o początkach działalności przedsiębiorstwa. Zakład
specjalizuje się w recyklingu odpadów, stosując nowoczesne technologie.
Zajęcia edukacyjne z młodzieżą poprowadziła pani Bernadeta Barczak.
Uczniowie zapoznali się z zasadami segregowania odpadów oraz
etapami przetwarzania tworzyw sztucznych w sposób przyjazny dla
środowiska. Potem odwiedzili halę produkcyjną, gdzie mogli obserwować pracę maszyny do produkcji granulatów, które wykorzystuje się do
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wytwarzania nowych produktów. Każdy uczeń otrzymał w prezencie kilka
doniczek, smycz i kalendarz z logo firmy oraz wspólne zdjęcie całej grupy.
Kolejnym punktem wycieczki było schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Inowrocławiu. Młodzież przywiozła ze sobą w darze karmę
dla psów. Lekarz weterynarii Wiesław Borkowski na początku spotkania
opowiedział, jakie zwierzęta trafiają do schroniska, jak wygląda opieka
nad nimi i na czym polega adopcja wybranego pupila. Odpowiadał na
pytania uczniów.
Następnie pan doktor oprowadził młodzież po schronisku, mówiąc
wcześniej, jakie środki ostrożności należy zachować w stosunku do
zamkniętych zwierząt. W schronisku jest wiele zwierząt czekających na
adopcję, ale pamiętajmy, żeby przed podjęciem decyzji zastanowić się, czy
jesteśmy w stanie zapewnić im należytą opiekę, czasami przez wiele lat.
Wyjazd zorganizowała pani Małgorzata Konieczka, nauczyciel
przedmiotów zawodowych i wychowawca klasy II TI/TOR.

TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
SREBNĄ SZKOŁĄ
Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie ponownie zajęło wysokie
miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 i tym samym uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”.
Przewodniczący Kapituły Rankingu profesor Jan Łaszczyk zauważa,
że: W Rankingu Perspektyw wygrywają te licea i technika, które nie są
nastawione na realizację starej zasady „uczyć wszystkiego wszystkich”.
Uczniowie są różni, mają różne uzdolnienia, zainteresowania i plany
życiowe. Szkoła średnia musi postawić sobie inne zadanie. Jest powołana
do tego, by pomóc uczniom odkryć ich zdolności, a następnie pozwolić
im rozwinąć skrzydła.
Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie zajęło 11. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i uplasowało się na 133. miejscu
w kraju. To duży sukces będący wynikiem codziennej pracy uczniów,
nauczycieli i dyrekcji szkoły. Jest nie tylko wyróżnieniem, ale przede
wszystkim motywacją do dalszych działań.
Technika ocenia się, biorąc pod uwagę następujące kryteria: sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Coroczne uzyskiwanie wysokich wyników w tych czterech
obszarach przez Technikum Zespołu Szkół w Mogilnie cieszy i pokazuje
ogrom zaangażowania społeczności szkolnej w proces dydaktyczno-wychowawczy.

JEGO PASJĄ JEST HISTORIA
„Moją pasją jest historia” – mówi Michał Narożniak, uczeń
klasy III d LO i nie są to tylko słowa. Michał już od klasy drugiej
bierze aktywny udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej
i co roku odnosi wielki sukces.
W tym roku szkolnym przystąpił do pierwszego etapu poprzez
napisanie pracy na temat „Polska a państwo krzyżackie w Prusach
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PO CO NAM ANTYK?

w XIII-XV w.”. Podczas etapu okręgowego jako specjalizację wybrał
epokę nowożytną. W pierwszej części napisał pracę pt.: „Polska a Prusy
w XVI-XVIII w. Ocena wzajemnych relacji”, za którą otrzymał ocenę
bardzo dobrą. Taki sam wynik uzyskał w części ustnej, zdobywając
łącznie 90 punktów na 100.
Obecnie znajduje się w gronie uczniów wytypowanych do etapu
centralnego z województwa kujawsko-pomorskiego. Warto dodać, że
taki sam wynik uzyskał już w ubiegłym roku jako uczeń klasy drugiej.
Opiekunem Michała w olimpijskich zmaganiach jest nauczycielka
historii pani Renata Lepsza.

W dniu 31 stycznia w auli Zespołu Szkół w Mogilnie dr Rafał
Toczko wygłosił wykład pt.: Po co nam antyk? W prelekcji uczestniczyły klasy II c LO, II d LO, III d LO, I TI/TBD i I TI/TE.
Nauczyciel akademicki Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Rafał Toczko zaprezentował, jaką
rolę odgrywał język łaciński dawniej i jak jest wykorzystywany we
współczesnych procesach komunikacyjnych. W czasie spotkania nie
zabrakło humoru, ciekawostek i wymiany poglądów.
Pan doktor wygłosił wykład na zaproszenie pani Renaty Lepszej
w ramach współpracy Zespołu Szkół w Mogilnie z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pasjonaci historii z klasy II c LO systematycznie biorą udział w spotkaniach a w ramach Ligi starożytniczej
prowadzonej przez UMK.

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
31 stycznia 2018 r. odbył się tradycyjnie organizowany w Zespole
Szkół w Mogilnie Szkolny Konkurs Matematyczny. Został przygotowany przez zespół matematyków w składzie: pani Katarzyna
Brauer, pani Małgorzata Jaszcz, pani Róża Górska-Rybakiewicz, pani
Marzanna Iskra, pan Szymon Bernaciak i pan Wojciech Piechocki.
W zawodach startowało 49 uczniów w dwóch kategoriach: w pionie klas maturalnych (klasy III liceum i IV technikum) i w pionie klas
niematuralnych (klasy I i II liceum oraz III technikum).
Laureatami konkursu w pionie klas maturalnych zostali: Filip Maciejewski (I miejsce), Agata Kubasik (II miejsce) i Maciej Konieczka
(III miejsce). Natomiast najwyższe wyniki oraz tytuł laureat w pionie
klas niematuralnych osiągnęli: Marcelina Małecka (I miejsce), Daniel
Mikulski (II miejsce), Dominik Głowski (III miejsce) i Gabriel Rapczyński (III miejsce).
Laureaci konkursu będą reprezentowali szkołę w Powiatowych
Zawodach Matematycznych, które odbędą się w marcu w Zespole
Szkół w Mogilnie.

SUKCES KAROLINY KUFEL W KONKURSIE
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
31 stycznia 2018 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Bydgoszczy odbywał się etap regionalny V edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczennica Zespołu Szkół
w Mogilnie, Karolina Kufel, zajęła III miejsce i tym samym została
zakwalifikowana do etapu centralnego konkursu.
Zadaniem uczestników etapu regionalnego było rozwiązanie testu
dotyczącego zagadnień związanych z prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy. 28 uczniów z 14 szkół odpowiadało na 35 pytań
jednokrotnego wyboru. Zespół Szkół w Mogilnie reprezentowały Weronika Jańczak i Karolina Kufel z kl. IV Technikum Ekonomicznego.

ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO KOLEJNEGO ETAPU
„EUKLIDESA”
Trzech uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie Artur Klimczak
i Daniel Mikulski z kl. III TI/TOR oraz Dominik Głowski z kl. III
TD/TE zakwalifikowało się do etapu rejonowego XIX Konkursu
Matematycznego „Euklides”.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Umożliwia
on uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki
przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z tego przedmiotu.
Ponadto rozwija motywację do kształtowania i doskonalenia umiejętności matematycznych oraz pomaga wyłonić młodzież utalentowaną
w zakresie nauk ścisłych.
Artur, Dominik i Daniel będą reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie na kolejnym etapie „Euklidesa”, który odbędzie się 1 marca
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.
Uczniów do udziału w konkursie przygotowują pan Szymon Bernaciak
i pani Katarzyna Brauer, nauczyciele matematyki.
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ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE
Poziom przygotowania uczestników konkursu był bardzo wysoki. Aż
trzy uczennice uzyskały najwyższy wynik. W tej sytuacji organizatorzy
przeprowadzili dwie dogrywki: etap testowy, a następnie część ustną,
w której uczniowie odpowiadali na pytania komisji.
Karolina Kufel wywalczyła finalnie trzecie miejsce i będzie reprezentować województwo kujawsko-pomorskie w etapie centralnym,
który odbędzie się w Warszawie. Organizatorem konkursu w szkole
i opiekunem merytorycznym uczennic jest pan Marcin Wietrzykowski,
natomiast opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu sprawowała pani
Emilia Jankowska-Banaś.

PRYMUSI ZAWODU POMORZA I KUJAW
Zespół Szkół w Mogilnie może poszczycić się dużą grupą utalentowanej młodzieży, której wyniki w nauce przedmiotów zawodowych
zostały docenione przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aż osiemnaścioro uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie
w roku szkolnym 2017/2018 otrzyma stypendia w ramach projektu
„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.
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ETAP SZKOLNY WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU FIZYCZNEGO
Dnia 7 lutego 2018 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się etap
szkolny XVIII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego w którym
startowało 23 uczniów.
Do etapu rejonowego, który odbędzie się w Inowrocławiu, zakwalifikowali się: Filip Maciejewski, Agata Kubasik, Jakub Lorek, Marcelina
Małecka, Natalia Nowak, Marta Staszewska, Patryk Liczmański, Mikołaj
Mazurkiewicz, Daniel Mikulski, Paulina Lorczak i Adam Michlak.
Konkurs przygotowali nauczyciele fizyki: Szymon Bernaciak i Wojciech Piechocki.
Opracowanie: Kinga Gąska, Piotr Perzyna

O Powstaniu Wielkopolskim w Zespole Szkół
w Mogilnie
1 lutego w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się konferencja
popularno-naukowa pn. „100-lecie Powstania Wielkopolskiego na
terenie powiatu mogileńskiego”.
Konferencję zorganizowano w związku z przypadającą w tym
roku 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. Po krótkim programie
artystycznym przygotowanym przez uczniów ZS w Mogilnie odbyła
się prelekcja prof. UAM dr hab. Danuty Konieczki-Śliwińskiej. Pani
profesor przedstawiła wiele faktów historycznych na temat Powstania
Wielkopolskiego oraz opowiedziała jak wyglądało Mogilno na przełomie XIX i XX w. Przytoczyła także kilka ciekawostek związanych
z tym okresem.
Na zakończenie głos zabrali burmistrz Leszek Duszyński, przewodnicząca RM Teresa Kujawa oraz Przewodniczący Komitetu obchodów 100.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Andrzej Jakubowski.
Organizatorami spotkania był Zespół Szkół w Mogilnie oraz Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Leona Niewiadomskiego.

Stypendia marszałka województwa, które przyznawane są na okres
10 miesięcy, będą otrzymywać zarówno uczniowie technikum, jak
i zasadniczej szkoły zawodowej. W powiecie mogileńskim wyróżniono
osiemnaścioro uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie. Są to: Karolina
Kufel, Jakub Rojek, Przemysław Wojtal, Szymon Czerwiec, Karolina
Domachowska, Łukasz Goździcki, Szymon Łukowski, Marek Łyko,
Filip Maciejewski, Daniel Mikulski, Natalia Nowak, Monika Nowicka,
Emilian Rosiński, Daria Zawada, Wiktoria Barszczewska, Anna Jędro,
Karolina Szablewska i Weronika Szczesna.
Tym samym uczniowie znaleźli się w prestiżowym gronie 622
beneficjentów projektu skoncentrowanego na osobach szczególnie
uzdolnionych w zakresie nauki przedmiotów zawodowych.
Otrzymane środki w kwocie od 4000 zł do 2000 zł będą mogli
przeznaczyć m. in. na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów,
turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz
opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.
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