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RADA MIEJSKA W MOGILNIE
2014 – 2018



PODSUMOWANIE KADENCJI
2014 – 2018

11 października, w sali Urzędu Stanu Cywilnego burmistrz Mogilna Leszek Duszyński spotkał się z sołtysami naszej gminy oraz 
przewodniczącymi zarządów mogileńskich osiedli. Burmistrz podsumował kończącą się kadencję 2014-2018 oraz wskazał na najważ-
niejsze inwestycje i zmiany dokonane w tym okresie. Wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej Teresą Kujawą wręczył podziękowania 
za zaangażowanie i prace na rzecz sołectw. 

Burmistrz pamiętał również o tych sołtysach, którzy z różnych przyczyn pełnili swoje funkcje krócej.
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MOGILNA
Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Mogilna podaje do 
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r.. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Nr  
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej  

komisji wyborczej

1
miasto MOGILNO - część, ulice: ALEJA ARMII KRAJOWEJ, DROGA SOLIDARNOŚCI, 
ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, POZNAŃSKA, WINCENTEGO WITOSA, 
JÓZEFA TRZCIŃSKIEGO

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mogilnie

ul. Powst. Wlkp. 33, 
88-300 Mogilno

2

miasto MOGILNO - część, ulice: ADAMA ASNYKA, ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI, BENEDYK-
TYŃSKA, BENEDYKTA XVI, BOLESŁAWA PRUSA, CZESŁAWA MIŁOSZA, GROBLA, 
HENRYKA SIENKIEWICZA, JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO, JASNA, KS. PIOTRA 
WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH, PLAC WOLNOŚCI, POLNA, PRZESMYK, RYNEK, 
SĄDOWA, STANISŁAWA MONIUSZKI, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, WĄSKA, WE-
SOŁA, WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, WODNA, WYBUDOWANIE ŚWIERKÓWIEC

Mogileński Dom Kultury 
w Mogilnie 

ul. Rynek 10, 88-300 Mogilno

3
miasto MOGILNO - część, ulice: 900 - LECIA, BUKIETOWA, JANA KASPROWICZA, JANA 
PAWŁA II, JANUSZA KORCZAKA, LAWENDOWA, MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 
OGRODOWA, ZBOŻOWA

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Mogilnie 

ul. Piłsudskiego 18, 
88-300 Mogilno

4

miasto MOGILNO - część, ulice: 3 MAJA, 22 STYCZNIA, ADAMA MICKIEWICZA, ALFONSA 
T. OLSZAKA, KASZTANOWA, KS. MIECZYSŁAWA BRODOWSKIEGO, KWIATOWA, LE-
ONA NIEWIADOMSKIEGO, MARIANA MRUGOWSKIEGO, PROF. CZESŁAWA ŁUCZAKA, 
SŁONECZNA, SPORTOWA, WIOSENNA

Centrum Sportowo-Konferencyjne  
KS „POGOŃ”
Mickiewicza 42, 
88-300 Mogilno

5

miasto MOGILNO - część, ulice: BETONOWA, DWORCOWA, GABRIELA NARUTOWICZA, 
JÓZEFA HALLERA, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, MAGA-
ZYNOWA, MOSTOWA, PODGÓRNA, ROMANA DMOWSKIEGO, RZEMIEŚLNICZA, 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WYBUDOWANIE

Zespół Szkół w Mogilnie 
ul. Dworcowa 9, 
88-300 Mogilno

6

miasto MOGILNO - część, ulice: 11 LISTOPADA, 17 MAJA, BRZOSKWINIOWA, BRZOZOWA, 
BUKOWA, DĘBOWA, HIERONIMA FEICHTA, HIPOLITA CEGIELSKIEGO, JANA KAUSA, 
JODŁOWA, LEŚNA, LIPOWA, MALINOWA, MIKOŁAJA REJA, MORELOWA, OBROŃCÓW 
MOGILNA, OFIAR KATYNIA, PADNIEWSKA, PIASTOWSKA, PRZEMYSŁOWA, STEFA-
NA GROTA-ROWECKIEGO, USTRONIE, WIŚNIOWA, WŁADYSŁAWA CIESIELSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Ogrodowa 10, 
88-300 Mogilno

7

miasto MOGILNO-część, ulice: BOLESŁAWA CHROBREGO, CICHA, ELIZY ORZESZKOWEJ, 
FRYDERYKA CHOPINA, GEN. ANDERSA, GEN. STANISŁAWA TACZAKA, IGNACEGO 
JANA PADEREWSKIEGO, IGNACEGO KRASICKIEGO, JANA KILIŃSKIEGO, KARDY-
NAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, LESZKA BIAŁEGO, 
MACIEJA RATAJA, MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, MARII KONOPNICKIEJ, MIKOŁAJA 
KOPERNIKA, OKOLE, STANISŁAWA LEMA, STANISŁAWA STASZICA, STEFANA ŻE-
ROMSKIEGO, ŚNIADECKICH, WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 
sołectwo: PADNIEWKO

Przedszkole nr 3 w Mogilnie
ul. Konopnickiej 15 a, 

88-300 Mogilno
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Nr  
obwodu 

głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej  

komisji wyborczej

8 sołectwa: WASIELEWKO, WYLATOWO, ŻABNO
Szkoła Podstawowa w Wylatowie 

Wylatowo 88 
88-342 Wylatowo

9 sołectwa: CHABSKO, WYROBKI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie
ul. Piłsudskiego 18 
88-300 Mogilno

10 sołectwa: DĄBRÓWKA

Świetlica wiejska w Dąbrówce 
Dąbrówka, 

88-300 Mogilno

11 sołectwa: WIECANOWO, WSZEDZIEŃ

Szkoła Podstawowa we Wszedniu 
Wszedzień 7, 
88-300 Mogilno

12 sołectwa: HUTA PALĘDZKA, JÓZEFOWO, NIESTRONNO, PADNIEWO, PALĘDZIE DOLNE, 
WIENIEC

Świetlica wiejska w Józefowie
Józefowo, 

88-300 Mogilno

13 sołectwa: CZARNOTUL, RATOWO, STRZELCE
Szkoła Podstawowa w Strzelcach 

Strzelce 13
88-300 Mogilno

14 sołectwa: DZIERZĄŻNO, GĘBICE, PROCYŃ, ZBYTOWO
Świetlica wiejska w Gębicach 

ul. Wolności 10, 
88-330 Gębice

15 sołectwa: GOZDANIN, KAMIONEK, MARCINKOWO

Szkoła Podstawowa w Gębicach 
Marcinkowo 72, 
88-330 Gębice

16 sołectwa: GORYSZEWO, KUNOWO, KWIECISZEWO

Szkoła Podstawowa 
w Kwieciszewie
Kwieciszewo 45, 

88-321 Kwieciszewo

17 sołectwa: OLSZA, ŚWIERKÓWIEC

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mogilnie

ul. Powst. Wlkp. 33,  
88-300 Mogilno

18 Szpital Powiatowy w Mogilnie
Szpital Powiatowy w Mogilnie 

ul. Kościuszki 6, 
88-300 Mogilno

 - lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOGILNIE

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza 

w wyborach Burmistrza Mogilna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza 
w Mogilnie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Mogilna zarządzo-
nych na dzień 21 października 2018 r.

1.  DUSZYŃSKI Leszek Marek, lat 51, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mogilno,
 zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA POWIATU MOGILEŃSKIEGO
2.  KRAŚNY Paweł Stanisław, lat 53, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Świerkówiec,
 zgłoszony przez KWW PAWEŁ KRAŚNY BĄDŹMY RAZEM
3.  NAWROT Karol, lat 32, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Mogilno,
 zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
4.  SZARZYŃSKA Ewa, lat 45, wykształcenie średnie, członek Porozumienie Jarosława Gowina, zam. Strzelce,
 zgłoszona przez KWW PRAWICA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mogilnie

Krystyna Aleksandra Ziomkiewicz

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MOGILNIE

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 

w wyborach do Rady Miejskiej w Mogilnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza 
w Mogilnie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mo-
gilnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1. NAWROT Karol, lat 32, zam. Mogilno
2. SPÓLNIK Zbigniew, lat 54, zam. Mogilno
3. OWSIŃSKA Edyta Justyna, lat 37, zam. Mogilno
4. GĘBALA Jarosław, lat 30, zam. Mogilno
5. RATAJCZAK Ewa Maria, lat 65, zam. Mogilno
6. JANKIEWICZ Radzym, lat 29, zam. Mogilno
7. ŻYCHSKA Halina, lat 57, zam. Mogilno
8. SZYMAŃSKI Tadeusz Juliusz, lat 64, zam. Mogilno

Lista nr 15 - KWW PAWEŁ KRAŚNY BĄDŹMY RAZEM

1. KRAŚNY Paweł Stanisław, lat 53, zam. Świerkówiec
2. DZIKOWSKA Elżbieta, lat 56, zam. Mogilno
3. KACZYŃSKA Roma Teresa, lat 55, zam. Mogilno
4. KRYSTKOWIAK Dorota, lat 49, zam. Mogilno
5. BURZYŃSKA Justyna Joanna, lat 34, zam. Mogilno
6. SIELECKI Robert Szymon, lat 46, zam. Mogilno
7. WOŹNIAK Adam, lat 24, zam. Mogilno

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

1. DUSZYŃSKI Leszek Marek, lat 51, zam. Mogilno
2. KUJAWA Teresa Zofia, lat 68, zam. Mogilno
3. STOCHLIŃSKI Grzegorz Tomasz, lat 62, zam. Mogilno
4. KWIT Ewa, lat 56, zam. Mogilno
5. LEWANDOWSKA Maria, lat 64, zam. Mogilno
6. KRYSTKOWIAK Waldemar Tadeusz, lat 49, zam. Mogilno
7. BANASZAK Władysław, lat 70, zam. Mogilno
8. SĘDZIKOWSKI Maciej, lat 36, zam. Mogilno

Lista nr 16 - KWW PRAWICA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

1. MICHALAK Wioleta Anna, lat 56, zam. Mogilno
2. NOWACKI Mariusz Józef, lat 56, zam. Mogilno
3. POPIOŁEK Zenon Stanisław, lat 67, zam. Mogilno
4. LEŚNY Łukasz, lat 29, zam. Mogilno
5. TRĘBUSIEWICZ Anna Elżbieta, lat 45, zam. Mogilno
6. DURSKI Mirosław Tomasz, lat 57, zam. Mogilno
7. BOGDAŃSKA Bożena, lat 75, zam. Mogilno
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Okręg wyborczy Nr 2

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1. MOLENDA Paweł, lat 61, zam. Padniewko
2. MAJCHERKIEWICZ Przemysław Piotr, lat 64, zam. Mogilno
3. BATKOWSKI Krzysztof Jan, lat 62, zam. Mogilno
4. WICHŁACZ Zofia, lat 61, zam. Mogilno
5. KOWALSKA Maria Ewa, lat 60, zam. Mogilno
6. SZCZESNA Teresa Helena, lat 60, zam. Mogilno
7. POLACKI Roman, lat 57, zam. Mogilno

Lista nr 15 - KWW PAWEŁ KRAŚNY BĄDŹMY RAZEM

1. WAWER Waldemar Sebastian, lat 39, zam. Mogilno
2. WICHŁACZ Marzena Magdalena, lat 58, zam. Mogilno
3. MOKRZYŃSKI Jan, lat 66, zam. Chałupska
4. KUJAWA Piotr, lat 48, zam. Mogilno
5. SAJNA Emilia Kinga, lat 26, zam. Mogilno

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

1. DOBERSZTYN Alina Barbara, lat 58, zam. Mogilno
2. KAŹMIERCZAK Piotr Kazimierz, lat 57, zam. Mogilno
3. SARNOWSKA Elżbieta Olga, lat 74, zam. Mogilno
4. DRZAZGOWSKI Łukasz, lat 38, zam. Mogilno
5. KRZYŻAN Małgorzata, lat 44, zam. Mogilno
6. KRYGIER Klaudia Dorota, lat 68, zam. Padniewko
7. WEGNER Marian Jacek, lat 69, zam. Mogilno

Lista nr 16 - KWW PRAWICA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

1. PRZEPIÓRKA Robert, lat 38, zam. Mogilno
2. NOWAK Jerzy Stanisław, lat 65, zam. Mogilno
3. RYCHŁOWSKA Danuta, lat 64, zam. Mogilno
4. MRÓZ-SOBIERAJ Marlena, lat 30, zam. Mogilno
5. JASIECKI Eugeniusz Józef, lat 60, zam. Mogilno

Okręg wyborczy Nr 3

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1. ŁĄCZNY Marcin Piotr, lat 29, zam. Wiecanowo
2. LECH Barbara Krystyna, lat 61, zam. Żabienko
3. MYSZKOWSKI Janusz Florian, lat 59, zam. Niestronno
4. GAPIŃSKI Łukasz Bartosz, lat 31, zam. Palędzie Dolne
5. KAPUSTA Dorota, lat 37, zam. Dąbrówka
6. GĄSIOR Zofia, lat 56, zam. Gozdawa
7. ZIELIŃSKI Piotr, lat 58, zam. Padniewo

Lista nr 15 - KWW PAWEŁ KRAŚNY BĄDŹMY RAZEM

1. KASZYŃSKA Agnieszka, lat 33, zam. Wszedzień
2. LEWANDOWSKI Zdzisław, lat 51, zam. Padniewko
3. KOZICKA Karolina Marta, lat 40, zam. Żabno
4. KUTAŚ Krzysztof Michał, lat 53, zam. Dąbrówka
5. SOBKOWIAK Elżbieta Maria, lat 66, zam. Mogilno

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

1. KRYGIER Mirosław Andrzej, lat 60, zam. Huta Palędzka
2. GOLIS Iwona Renata, lat 48, zam. Stawiska
3. RADTKE Stanisław, lat 69, zam. Dąbrówka
4. STANIEK Małgorzata, lat 43, zam. Wiecanowo
5. ZGORZELAK Alina Katarzyna, lat 54, zam. Wszedzień
6. PRZEPIÓRKA Michał, lat 42, zam. Wieniec
7. SKORUPIŃSKA Violetta, lat 51, zam. Wylatowo

Lista nr 16 - KWW PRAWICA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

1. KABACIŃSKA Żaneta, lat 35, zam. Niestronno
2. BUKOWSKA Anna, lat 41, zam. Chabsko
3. WENSKA Elżbieta Barbara, lat 30, zam. Izdby
4. WŁODARCZYK Daniel Łukasz, lat 29, zam. Mielenko
5. KRAŚNY Jakub Jacek, lat 28, zam. Padniewko

Okręg wyborczy Nr 4

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1. BARCZAK Katarzyna Anna, lat 29, zam. Gębice
2. MALCZEWSKA Maria, lat 56, zam. Świerkówiec
3. ŹRAŁKA Małgorzata, lat 57, zam. Marcinkowo
4. LEWANDOWSKI Roman, lat 55, zam. Goryszewo
5. KASZUBSKI Krzysztof, lat 28, zam. Kwieciszewo
6. BANASZKIEWICZ Waldemar Marek, lat 33, zam. Strzelce
7. MACIEJEWSKI Leszek, lat 37, zam. Procyń

Lista nr 15 - KWW PAWEŁ KRAŚNY BĄDŹMY RAZEM

1. LEWANDOWSKA Małgorzata Grażyna, lat 60, zam. Zbytowo
2. LANGE Lidia, lat 39, zam. Strzelce
3. MOSZKOWICZ Michał, lat 57, zam. Kwieciszewo
4. WIECZOREK-BORZYMOWSKA Dorota Agata, lat 30, zam. Olsza
5. KIERZEK Krzysztof, lat 42, zam. Bielice

Lista nr 14 - KWW WSPÓLNOTA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

1. ANDRZEJEWSKI Konrad, lat 65, zam. Procyń
2. BOGDANOWICZ-SIKORSKA Anna Irena, lat 57, zam. Marcinkowo
3. ZIOMKIEWICZ Piotr, lat 28, zam. Kamionek
4. MARCZAK Agnieszka, lat 43, zam. Czarnotul
5. PISUŁA Lidia Danuta, lat 45, zam. Gębice
6. PAWNUK Dariusz, lat 52, zam. Ratowo
7. REDMANN Stanisław, lat 56, zam. Gozdanin

Lista nr 16 - KWW PRAWICA ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

1. SZARZYŃSKA Ewa, lat 45, zam. Strzelce
2. BARAN Mariusz Andrzej, lat 55, zam. Kwieciszewo
3. RESZELEWSKI Paweł, lat 46, zam. Dzierzążno
4. SZCZEGÓLSKI Jan Adam, lat 36, zam. Ratowo
5. OSTROWSKA Urszula, lat 61, zam. Kunowo
6. ROJEK Dariusz, lat 44, zam. Mogilno
7. ŹRAŁKA Mariola, lat 55, zam. Świerkówiec

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mogilnie

Krystyna Aleksandra Ziomkiewicz
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Ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” realizowane 
jest przez Mogileński Dom Kultury zadanie pn. „Mogilna droga do 
niepodległości”. MDK otrzymało dofinansowanie w kwocie 45 800,00 
zł, wkład własny wynosi 11 100,00 zł. Realizowane zadanie ma przede 
wszystkim charakter edukacyjny, kierowany dla całości społeczeństwa 
Mogilna. Zaproponowane formy mają charakter interdyscyplinarny, 
aby w jak najszerszej grupie odbiorców umocnić świadomość narodową 
i kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej 
ojczyzny i ludzi, którzy walczyli o jej suwerenność. Projekt przyczynia 
się do wspierania wychowania patriotycznego poprzez różne formy 
aktywności m. in. pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 
umocnienia świadomości narodowej, kultywowania pamięci o wydarze-
niach, które zmieniły losy naszej ojczyzny i ludzi, którzy walczyli o jej 
suwerenność, z uwzględnieniem lokalnych i regionalnych zabarwie-
niach. Realizacja projektu bez wątpienia przyczynia się do integracji 
środowiska lokalnego. W przyszłości natomiast pozwoli na 
kontynuowanie działań w zakresie upowszechniania bogatej 
tradycji regionu, pokazywanie roli Mogilna w historii Polski. 
Wydarzenia realizowane są w różnych miejscach, aby dotrzeć 
do jak największej grupy odbiorców.

Jednym z pierwszych zadań w ramach projektu było prze-
prowadzenie wydarzenia pn. „Mogileńskie Dyktando 2018. 
Tegoroczna VII już edycja o zasięgu ogólnopolskim odbyła się 
21 czerwca br. o godz. 17:30 w Restauracji Boss i nawiązywała 
bezpośrednio do tematu odzyskania przez Polkę niepodległości. 
Pierwsze miejsce zajął Tomasz Malarz z Krakowa, drugie Stani-
sław Gajos z Młynic, a trzecia była Alina Wachowiak z Gołańczy. 
W kategorii „Bezbłędny mogilnianin” najlepszą okazała się Kalina 
Bonkowska - tym samym obroniła tytuł sprzed roku. Ponadto 
wyróżnienia otrzymały: Monika Walkowska oraz Anna Kwiat-
kowska. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy 
i puchary. Wśród wszystkich uczestników zostały rozlosowane 
nagrody ufundowane przez sponsorów.

W dniu 7 lipca o godz. 18:30 w Amfiteatrze Letnim w mogileńskim 
parku zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć bardzo efektowny, 
kolorowy i dynamiczny pokaz polskich tańców narodowych w wykonaniu 

Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” z Trzemeszna. Zespół zaprezentował 
m.in.: oberka, mazurka, krakowiaka i poloneza. 

Mogileński Dom Kultury w ramach projektu zorganizował warsztaty 
wokalne . Były t to warsztaty dla dzieci i osobno dla dorosłych. Pierwsze 
spotkanie inauguracyjne dla dorosłych odbyło się 9 lipca o godzinie 16:30 
w Sali Widowiskowej Mogileńskiego Domu Kultury, przy ulicy Rynek 10 
. Przeprowadzono pięć lekcji prowadzonych przez wykwalifikowanego 
instruktora. 10 lipca o godzinie 10:00 również w Sali Widowiskowej Mo-
gileńskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie inauguracyjne dla dzieci. 
Zorganizowanie 10 warsztatów wokalnych. Wszystkie przeprowadzone 
warsztaty wokalne dotyczyły nauki śpiewu pieśni patriotycznych, nawią-
zujących do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cykl lekcji muzealnych przygotowujący do gminnego konkursu hi-
storycznego „Polskie Drogi do Niepodległości” rozpoczął się 11.09.2018 . 
Zajęcia edukacyjne zakończyły się 10.10.2018r. Zgodnie z harmonogramem 
nabór trwał od 10.08.2018r. 

Lekcje poprowadzili pracownicy Muzeum Ziemi Mogileńskiej dla 
określonych grup z poszczególnych szkół z Gminy Mogilno. Zgodnie z har-
monogramem w zajęciach brali udział uczniowie ze szkół podstawowych: 
nr 3 i nr 2 w Mogilnie, w Wylatowie, Padniewie, Gębicach, Kwieciszewie 
i Strzelcach. Lekcje odbywały się w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mo-
gilnie z siedzibą w Chabsku. 

W dniu 28 sierpnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK (ul. Rynek 
10) odbył się się wykład oraz spotkanie autorskie z Grzegorzem Roczkiem 
i Rafałem Cymsem. Tematem wykładu było: Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919 etapem do Niepodległości. Wykłady tematyczne są podkreśle-
niem charakteru edukacyjnego programu. Zaplanowano przeprowadzenie 
jeszcze trzech wykładów, które przeprowadzą wykładowcy uniwersyteccy 
oraz lokalni eksperci w dziedzinie historii.

W piątek, 17 sierpnia w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku w go-
dzinach 11:00 do 18:00 można było wziąć udział w żywej lekcji historii, 
którą zrealizowano w ramach projektu „Mogilno droga do niepodległości”. 
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą Powstania Wielko-
polskiego członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka 
1918-1939” przeprowadzili pokazy umundurowania i broni jaką posiadali 
Powstańcy Wielkopolscy. Przemaszerowali również ulicami Mogilna, 

MOGILNA DROGA  
DO NIEPODLEGŁOŚCI

7

238(250) MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

7



zachęcając do odwiedzenia muzeum. Dodatkowo artysta Łukasz 
Towalewski z Piły wykonał na jednym z budynków muzeum mural nie-
podległościowy nawiązujący do Powstania Wielkopolskiego. Ponadto 
można było uczestniczyć w akcji plastycznej, konkursach i wystawie po-
konkursowej, mini turnieju w grę planszową „27 grudnia 1918- Powstanie 
Wielkopolskie”. Dodatkowo odbyły się koncerty, konkursy z nagrodami, 
gry i zabawy rekreacyjne oraz na zakończenie wspólny posiłek.

W Mogilnie od dnia 6 lipca 2018r., do końca bieżącego roku, na ogro-
dzeniu przy obiekcie Mogileńskiego Domu Kultury, tzw. „Harcówce”, (ul. 
Kościuszki 5) prezentowana jest wystawa plenerowa pod nazwą ” Mogilno 
u progu Niepodległej „.

Wystawa została przygotowana na podstawie zasobów kolekcjoner-
skich osób prywatnych oraz Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie 
z siedzibą w Chabsku. Ukazuje Mogilno na przełomie XIX i XX wieku. 
Na ekspozycję składa się 20 wydruków wielkoformatowych o wymiarach 
1 metr na 2 metry. Goście będą mogli ją oglądać do końca roku, od godzin 
porannych do zmierzchu.

Wystawa jest dedykowana dla wszystkich mieszkańców Mogilna, 
szczególnie dla osób młodych. Ma przyciągnąć uwagę i nakłonić widzów 
do refleksji. 

Z biegiem czasu wystawa pojawi się także w innych częściach miasta 
i gminy Mogilno, aby jak najwięcej osób miało możliwość jej obejrzenia.

Wieczór Muzyki i Poezji w Mogilnie ma już długoletnią tradycję. 
W dniu 21 września 2018 roku o godzinie 19:00 w Klasztorze Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów w Mogilnie odbył się XV Wieczór Muzyki i Poezji 
pod nazwą „100 lat NIEPODLEGŁOŚCI” . W czasie wieczoru wystąpili: 
recytacja - Marek Wolski laureat kilkunastu Ogólnopolskich Konkursów 
Recytatorskich, wystąpił z własnym programem w Teatrze „Współczesnym” 
w Szczecinie, w Teatrze „Pinokio” w Łodzi, w Teatrze „Rondo” w Słupsku, 
zagrał w kilku słuchowiskach radiowych wraz z aktorką Edytą Olszówką, 
wystąpił we wspólnym programie w Inowrocławiu, śpiew- Małgorzata 
Żurańska-Wilkowska - ukończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy 
oraz Akademię Muzyczną w Mannheim w Niemczech, laureatka kilku-
nastu Ogólnopolskich Konkursów Piosenki, występowała w programach 
telewizyjnych. Na instrumentach grali: Wojciech Jachna (trąbka) , Grzegorz 
Nadolny (kontrabas), Jacek Cichowski (fortepian), Mateusz Gruszkowski 
(perkusja) , Stanisław Majewski ( fortepian).

W dniu 7 października na Sali Widowiskowej MDK o godz. 18:00 
odbył się koncert „Powstańcze śpiewy Poznańczyków”, podczas którego 
odbyło się wspólne koncertowanie patriotyczne ze śpiewnikami w dło-
niach. W koncercie wystąpili: Jacek Kowalski i zespół Monogramista 
JK pod dyrekcją Anity Murawki. Jacek Kowalski to sarmata, pieśniarz, 
poeta i historyk sztuki. Jest autorem kilkudziesięciu płyt i książek, twórcą 
scenariuszy (m.in. Orzeł i Krzyż dla Parku Dzieje w Murowanej Goślinie) 
i programów telewizyjnych. Został odznaczony brązowym medalem Gloria 
Artis. Z kolei zespół Monogramista JK działający od 1988 roku, towarzyszy 
Jackowi Kowalskiemu głównie w wykonywaniu utworów własnych, a także 
projektów związanych z przywracaniem zapomnianych pieśni i piosenek. 
Zespół wydał kilka płyt CD i przygotował szereg spektakli. W skład ze-
społu wchodzą absolwenci poznańskiej Akademii Muzycznej, kameraliści, 
pedagodzy poznańskich szkół muzycznych.

W październiku odbędzie się Gminny konkurs historyczny „Polskie 
Drogi do Niepodległości”, planowany dla szkół podstawowych i gimnazjum 
oraz Powiatowy konkurs Pieśni Patriotycznych.

W ramach programu Niepodległa zaplanowano wykłady tematyczne 
realizowane przez wykładowców uniwersyteckich oraz lokalnych ekspertów 
w zakresie historii. W dniu 28 sierpnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej 
MDK (ul. Rynek 10) odbył się wykład oraz spotkanie autorskie z Grzego-
rzem Roczkiem i Rafałem Cymsem. Tematem wykładu było: „Powstanie 
Wielkopolskie 1918/1919 etapem do Niepodległości”. Kolejne spotkania 
odbędą się w październiku i listopadzie.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach realizowanego zadania są 
pokazy filmów specjalnych połączone z prelekcją filmoznawców lub hi-
storyków. Są to filmy dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości, 
jak i lokalnych bohaterów walk niepodległościowych. W dniu 15 sierpnia 
w kinie Wawrzyn odbył się pokaz specjalny filmu „Mieczysław Paluch- 
Człowiek, Powstaniec, Dowódca”, w dniu 28 września z cyklu sensacje 
XX wieku wyświetlano dwa filmy: „Chwała zwycięzcom” oraz „Pogranicze 
w ogniu”, natomiast w dniu 18 października o godz. 19:00 odbył się pokaz 
specjalny wyjątkowego filmu niemego z 1928 roku w reżyserii Leonarda 
Buczkowskiego „Szaleńcy”. Pokaz filmu odbędzie się z akompaniamentem 
tapera dr hab. Ewy Rubinowskiej z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Poznaniu.

„Ojczyzno Pamiętam” koncert poetycko-muzyczny patriotyczny z okazji 
Święta Niepodległości odbędzie się w dniu 28 października . „Czy potra-
fimy docenić i uszanować to co było? Czy potrafimy z godnością przyjąć 
to co jest? Czy potrafimy wpłynąć na to co będzie?” Oto pytania , które 
przychodzą na myśl w obliczu dat historycznych, jak i tych, które właśnie 
przeszły do historii i na jej kartach zapiszą się na stulecia. Na te pytania 
będziemy szukać odpowiedzi podczas koncertu.

Na zakończenie projektu zakładamy „Wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych z planowanym udziałem 500 osób. Z tej okazji wydane zostały 
okolicznościowe śpiewniki a rola prowadzących powierzona zostanie dwóm 
lokalnym chórom i muzykom działającym na naszym terenie.
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Realizacja inicjatyw lokalnych idzie pełną parą. Zapraszamy do udziału 
i obserwowania postępów naszych uczestników.

W ramach inicjatywy „100 widoków Mogilna na 100 lat Niepodległości” 
trwają warsztaty fotografii. W programie miedzy innymi warsztat portretu 
oraz obróbka zdjęć. Przypominamy również, że w ramach tej inicjatywy 
trwa konkurs fotograficzny. Zapraszamy do udziału.

W sąsiedniej Sali odbywały się warsztaty szycia dla dzieci. Na każdym 
warsztacie mięliśmy komplet uczestników. Zajęcia prowadzili instruktorzy 
z Szkoła Projektowania, Konstrukcji i Technik Krawieckich - 7cm, a od-
bywały się one z inicjatywy Moniki Szczepankiewicz.

Równie intensywnie nad swoimi działami pracują uczestnicy warsztatów 
pisania ikon, które zaproponowała Katarzyna Holak. Międzypokoleniowe, 
plastyczne zajęcia dla seniorów i młodzieży niepełnosprawnej odbywają się 
we wtorki o 15:00 w sali widowiskowej MDK przy ul. Rynek 10.

„Wczoraj, dziś, jutro…” to inicjatywa w ramach, której poznamy 
nieznane historie Żabienka, Żabna, Wylatowa, Wyrobek i Gozdawy i Go-
ryszewa. Stare kroniki, zdjęcia oraz prezentacja historyk Joanny Dybicz. 

TRWAJĄ INICJATYWY LOKALNE

To wszystko odbyło się w niedzielę 30.09.2018 oraz w sobotę 13.10.2018 
r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Żabienku. Grupa nieformalna 
Jarosław Gębala, Justyna Nawrocka i Beata Krotoszyńska zaprosili nie 
tylko mieszkańców wymienionych miejscowości ale wszystkich fanów 
historii lokalnej.

Poznaliśmy też ludzi z pasjami przyrodniczymi, tanecznymi, plastycz-
nymi i kulinarnymi. Spotkania „Ludzi z pasją z Ziemi Mogileńskiej” zostały 
zaproponowane przez grupę nieformalną z Barbarą Narbut na czele. 

Również w październiku odbyło się drugie spotkanie w ramach inicjaty-
wy Nasze kulturalne podwórko. Po raz kolejny poznawaliśmy podwórkowe 
zabawy z czasów dawnych, a także wspólnie spędzaliśmy ze sobą czas.

Projekt Dom Kultury+ Inicjuj z MDK dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2018.
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W okresie od czerwca do września Mogileński Dom Kultury realizował 
projekt „MDK na wyjeździe- po raz trzeci- narodowy”, dofinansowany 
z programu Kultura Dostępna ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Kwota dofinansowania wynosiła 21 000,00 zł, wkład własny 8 500,00 
zł. W ramach projektu przez cztery miesiące kilka miejscowości Gminy 
Mogilno wypełnionych zostało kulturą.

ealizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu od przedstawienia tańców 
narodowych, w których zaprezentował się zespół Strzecha z Trzemeszna. 
Od 10 lat kierownikiem, choreografem i instruktorem zespołu jest Mariusz 
Zieliński, wieloletni tancerz i solista zespołu. Młodzieży przekazane zostały 
informacje na temat tańców, ich pochodzenia, strojów i zwyczajów. Pokazy 
odbyły się : 13 czerwca – o godz. 8:35 w SP w Gębicach, o godz. 11:30 
w Zespole Szkół w Bielicach , 14 czerwca – o godz. 8:40 w SP w Padniewie 
i o 11:30 w SP w Wylatowie. Publiczność miała okazję zobaczyć poloneza, 
oberka, krakowiaka i mazura w wykonaniu tancerzy trzemeszeńskiego 
zespołu.

W lipcu zawitał do kilku miejscowości „Muzealny Ogród Zabaw”. 
W sobotę 21 lipca zaprezentował się podczas wydarzenia w ramach projektu 
Radosna Niepodległa 2018 – Ogień Niepodległości w czasie którego wszyscy 
bawili się i świętowali 100 rocznicę Nieodległości. Następnie mobilne muzeum 
odwiedziło kolejne miejscowości gminy Mogilno. I tak we wtorek 24 lipca 
– Goryszewo, w czwartek 26 lipca – Procyń oraz w niedzielę 29 lipca – Czar-
notul, podczas Święta Ogórka. W trakcie spotkań w Goryszewie i Procyniu  
do pracowników muzeum dołączyli międzynarodowi animatorzy, którzy 
przybliżyli kulturę swoich ojczyzn tj. Maroka, Indonezji i Tajlandii. Muze-
alny Ogród Zabaw to animacje, które obejmowały zabawy archeologiczne, 

zajęcia z rękodzieła (lepienie w glinie) , różne techniki plastyczne, malowa-
nie twarzy, zajęcia pn. „Historyczna pralnia”, gdzie przedstawione zostały 
dawne metody prania w bali na tarce oraz prasowanie żelazkiem z duszą. 
Podczas imprezy w Czarnotulu do zespołowych zajęć dołączyli szczudlarze.

Wspólna zabawa z historią przyczyniła się do spajania małych społecz-
ności wiejskich i integracji międzypokoleniowej. Mimo letniego terminu 
realizacji imprez w spotkaniach wzięła udział spora grupa mieszkańców 
danych miejscowości oraz przyjezdnych z innych sołectw.

W ramach Programu Kultura Dostępna realizowane było w sierpniu 
przedsięwzięcie pn. Sierpień z kinem plenerowym. W tym roku kino ple-
nerowe zawitało do: 18 sierpnia do Procynia, gdzie wyświetlano o godz. 
20:30 „Dzień dobry, kocham Cię!” w reż. Ryszarda Zatorskiego i o 22:10 
– „Najlepszy” w reż. Łukasza Palkowskiego, 19 sierpnia do Czarnotula, 
w którym można było zobaczyć o godz. 20:30 „Facet (nie) potrzebny od 
zaraz” w reż. Weroniki Migoń i o 22:00 „Najlepszy”, 20 sierpnia na plażę 
w Wiecanowie , gdzie wyświetlano o godz. 20:30 „Gotowi na wszystko. 
Exterminator” w reż. Michała Rogalskiego i o 22:30 – film „Najlepszy”, 
21 sierpnia do Gębic, gdzie kinomani mogli zobaczyć o 20:30 „Facet (nie) 
potrzebny od zaraz” i o 22:00 – Najlepszy” Podczas spotkań dla licznej 
widowni zapewniony był gratis popcorn. 

We wrześniu w ramach zadania Wrzesień z muzyką odbyły się recitale 
Kuby Michalskiego pn. „Śpiewana historia Polski. Koncert na rok obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości”. Koncert to połączenie piosenek 
Jacka Kaczmarskiego o tematyce historycznej (m.in. „Samosierra”, „Kra-
jobraz po uczcie”, „Rozbite oddziały”, „Ballada wrześniowa”, „Barykada”, 
„Mury”) i kompozycji Kuby Michalskiego do wierszy m.in. Kochanowskiego, 
Mickiewicza, Norwida, Asnyka i Herberta. Całość jest poetycko-muzyczną 
opowieścią o historii Polski od Jagiellonów po czasy prawie współczesne.

Kuba Michalski - autor, kompozytor, wokalista i gitarzysta. Zwycięzca 
(w duecie z Justyną Barcz) Festiwalu Pieśni Leonarda Cohena w Krakowie, 
dwukrotnie wyróżniony na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej. 
Współzałożyciel (z żoną Anetą) zespołu „Cotton Cat″, z którym nagrał pięć 
płyt. Komponuje piosenki do tekstów własnych oraz do wierszy znanych 
poetów. Wydał cztery albumy solowe. Występuje także z programami 
solowymi, wykonując ballady Leonarda Cohena i Jacka Kaczmarskiego.

Koncerty odbyły się: 11 września o godz. 17:00 w kościele w Palędziu 
Kościelnym i o godz. 20:00 w kościele w Wylatowie, natomiast następnego 
dnia tj. 12 września o godz. 17:00 w kościele w Gębicach oraz o 20:00 
w kościele w Kwieciszewie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu Kultura Dostępna oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„MDK NA WYJEŹDZIE – PO RAZ TRZECI  
– NARODOWY”

10

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Październik 2018

10



DOFINANSOWANIE NA ZAKUP  
NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  

DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W MOGILNIE

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 19.643 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek publicznych. Wkład własny biblioteki wynosi 48.000 zł zatem 
placówka wzbogaci swe zbiory o publikacje za łączną kwotę 67.643 zł.

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana przez bibliotekę do 30 listopada 
2018 r. a książki zakupione w ramach programu będą opatrzone inskrypcją 
„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Jak mówi regulamin: „Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym 
przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach 
Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej 
w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych 
publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny 
nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały 
dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania 
(aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej 
dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane 
nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom 
w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

TRWA REALIZACJA ZADANIA  
„MOGILNO MOJA OJCZYZNA 620 ROCZNICA 
NADANIA PRAW MIEJSKICH I 100 ROCZNICA 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI MOGILNA
Jesienią w Miejskiej Bibliotece Publicznej kontynuowana jest realizacja 

projektu „Mogilno moja Ojczyzna 620 rocznica nadania praw miejskich 
i 100 rocznica odzyskania niepodległości Mogilna”. Realizatorem zadania 
jest Mogileńskie Towarzystwo Kultury i w ramach umowy partnerskiej 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyli w spotkaniu, którego 
celem było zaprezentowanie zbiorów regionalnych biblioteki i pokazanie 
w jaki sposób można przechowywać pamięć o historii i tradycjach Małej 
Ojczyzny i jej mieszkańcach.

Uczniowie mieli okazję by poznać zasady gromadzenia dokumentów 
życia społecznego, wycinków prasowych, wywiadów, fotografii medali 
i okolicznościowych publikacji.

Do uczniów szkól ponadpodstawowych adresowany był konkurs „Na 
straży pamięci”. Jego uczestnicy tworzyli udokumentowane biogramy 
mogilnian, których życiorysy należy ocalić od zapomnienia.

Laureaci zostaną zaproszeni i nagrodzeni 25 października o godzinie 
17.00 podczas wykładu dr. Sławomira Łanieckiego nt. Przygotowania do 
powstania wielkopolskiego na ziemi mogileńskiej. 

Dr Sławomir Łaniecki jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz kierownikiem Działu Promocji 
i Rzecznikiem prasowym UKW.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Mogilno.

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z ŁUKASZEM SUPERGANEM

W poniedziałek, 3 września 2018 r. w sali konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie autorskie z Łuka-
szem Superganem.

Autor książek „Pustka wielkich cisz” i „Pieszo do irańskich nomadów”, 
specjalista od długodystansowych pieszych wypraw, opowiedział zebranym 
o Szlaku św. Jakuba i wędrówce, którą odbył z Warszawy do Santiago de 
Compostela. Była to nie tylko opowieść o samym jakubowym szlaku piel-
grzymkowym, ale również o przemierzanych krajach, spotkanych ludziach 
i przeżyciach, które wyzwala samotna wędrówka.

Prelekcji towarzyszyła fotorelacja z podróży. Uczestnicy spotkania 
chętnie zadawali gościowi pytania dotyczące wypraw, które odbył i państw, 
które odwiedził.

Wkrótce mogilnianie będą mieli okazję poznać świat jaskiń podczas 
spotkania ze spaleologiem Kasią Biernacką i świat zwierząt dzięki prelekcji 
Andrzeja Kruszewicza dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego.

„ARMIA BŁĘKITNA W WALKACH  
O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1917-1920”  

W GĘBICACH I MOGILNIE  
– WYSTAWA Z OKAZJI 100. ROCZNICY  

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Od 10 do 22 października 2018 r. w gębickiej filii Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mogilnie oraz w holu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gębicach można obejrzeć wystawę „Armia Błękitna w walkach 
o niepodległość Polski 1917-1920”. Wykorzystane na wystawie wielkofor-
matowe plansze zostały, opracowane i w formie elektronicznej, udostępnione 
mogileńskiej bibliotece przez Muzeum Wojska w Białymstoku. 

Cała ekspozycja zostanie zaprezentowana w MBP w Mogilnie przy 
ul. Rynek 8 listopadzie br. wystawa „Armia Błękitna w walkach o niepod-
ległość Polski 1917-1920” udostępniona mieszkańcom Gębic i Mogilna to 
jedno z wydarzeń, dzięki któremu Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 
oraz Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach włączyły 
się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie reali-
zuje zadanie „Literatura i grafika – inspirujący świat 
w bibliotece”, na które otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 5000 zł ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Zadanie realizowane w ramach pro-
gramu Promocja Czytelnictwa ma na celu promowanie 
literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz kształtowanie 
i rozwijanie wśród najmłodszych nawyków czytel-
niczych. Zadaniu patronować będą: twórczość Jana 
Brzechwy i związana z nią twórczość J. M. Szancera. 

W holu biblioteki wyeksponowano książki Jana 
Brzechwy z ilustracjami J. M. Szancera, pochodzące 
ze zbiorów Oddziału dla Dzieci. 

W ramach akcji głośnego czytania dzieci z mogi-
leńskich przedszkoli mogą wysłuchać utworów Jana 
Brzechwy w interpretacji członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej. 

Grupa „Skrzatów” z Przedszkola nr 2 w Mogilnie 
słuchała wiersza „Na straganie” w wykonaniu Marii Dąbek, „Marynarzom” 
z Przedszkola nr 1 ten sam wiersz odczytała Jarosława Garsztka, wiersz 
„ZOO” przedszkolakom z Wylatowa przeczytała Alicja Witkowska-Kozak, 
„Kaczka dziwaczka”, „Żuk” i „Kwoka” w interpretacji Ewy Łanieckiej były 
okazją do spotkania z twórczością Jana Brzechwy dla uczniów kl. I SP nr 
2 w Mogilnie, wiersze ze zbioru „Zwierzyniec” drugoklasistom z SP nr 
3 przeczytała Grażyna Lewandowska. Wiersze Brzechwy w interpretacji 
Aleksandry Bulińskiej poznali uczniowie kl. II z SP nr 2 w Mogilnie.

Wszystkim spotkaniom z wierszami towarzyszą lekcje biblioteczne 
podczas których dzieci poznały różnicę między księgarnią a bibliotekę 
a także budowę książki i różne jej formy; warsztaty literacko-plastyczno-
-teatralne podczas których dzieci miały okazję by wykonać własne pacynki 
i stworzyć przedstawienie; ilustratorsko-plastyczne przybliżające twórczość 
Jana Szancera, a dla przedszkolaków zajęcia ruchowe w sali interaktywnej.

10 października 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Rusinek, ilustratorką książek. 

Dwie grupy dzieci ze szkół podstawowych gminy 
Mogilno (nr 1, 2 i 3 w Mogilnie, z Kwieciszewa, 
Wszednia, Wylatowa i ZPS w Szerzawach) wzięły 
udział w warsztatach ilustratorskich. 

Joanna Rusinek jest absolwentką Wydziału 
Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Zajmuje się grafiką i animacją, a przede wszystkim 
ilustracją. Zilustrowała m. in.: „Jan Brzechwa dzie-
ciom”, „Psotny Franek”, „Bezsenność Jutki”, „Mały 
Chopin” (książka została przetłumaczona na kilka 
języków), „Pałac Prezydencki dla dzieci”, „Zaklę-
cie na „w””, „Jego wysokość Longin”, „Wierszyki 
domowe”, „Rok 1989”, „Belweder dla dzieci”.

Jednym z elementów zadania jest także adreso-
wany do młodzieży konkurs grafiki komputerowej 
pt. „Wspominam z dzieciństwa”.

W październiku w holu biblioteki będzie można 
oglądać prace konkursowe i warsztatowe wykonane 
przez uczestników projektu.

W sobotę, 8 września 2018 roku, w sali konferencyjnej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się czytanie „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego. Biblioteka włączyła się w ten sposób do kolejnej edycji 
Narodowego Czytania, nawiązującego w bieżącym roku do setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości; stąd nieprzypadkowy dobór lektury. 

Lektorami byli uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie, przygotowani 
przez polonistkę Kingę Gąskę. Wybór fragmentów tekstu dokonany został 
na podstawie adaptacji tekstu „Przedwiośnia”.

Słuchacze przybyli na Narodowe Czytanie mogli przenieść się do lat 
20-tych XX wieku przebywając wśród lektorów i pracowników biblioteki 
w strojach z epoki, udostępnionych przez Lucynę Gmaj.

Słuchacze wzięli również udział w konkursie prowadzonym przez 
pracowników biblioteki: Alicję Jakubowską-Leśniak i Adriannę Radek. 
Nagrody wręczała Marika Sulicka. 

Każda osoba, która przybyła na spotkanie z własnym egzemplarzem 
„Przedwiośnia” mogła otrzymać okolicznościową pieczęć, którą bibliotece 
przekazała z Kancelaria Prezydenta RP. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek dotyczących twórczości 
Stefana Żeromskiego.

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIA”  
W MOGILEŃSKIEJ BIBLIOTECE

LITERATURA I GRAFIKA  
– INSPIRUJĄCY ŚWIAT W BIBLIOTECE
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Drogi Krzysztofie! To nie tak miało być! Nie tak się umawialiśmy 
kwietniu, wiosną tego roku. Przecież obiecałeś, że dopilnujesz całej opra-
wy, całej małej architektury wokoło Pomnika Powstańca Wielkopolskiego 
w Mogilnie, Pomnika, którego jesteś Twórcą... Odszedłeś w poniedziałek 23 
lipca 2018roku, praktycznie w przeddzień swoich imienin. Pozostawiłeś po 
sobie wiele trwałych Pomników, a w samym tylko Mogilnie wiele swoich 
dzieł, prac rzeźbiarskich m.in. Pomnik Księdza Prałata Piotra Wawrzynia-
ka (1998) w mogileńskim parku (projekt cokołu – mogilnianin Stanisław 
Ruta), Obelisk poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II na rynku, Tablicę 
poświęconą Kurtowi Lewinowi i teraz, w ostatnim czasie Pomnik Powstańca! 
Pobliskie Strzelno i Trzemeszno też korzystało z Twoich rzeźbiarskich prac. 
Powiem nieskromnie: pokochałeś Ziemię Mogileńską. 

Byłeś też projektantem i twórcą wielu setek okolicznościowych medali 
m.in. z okazji 600 lecia nadania Mogilnu praw miejskich czy z okazji 100 
lecia harcerstwa na ziemi mogileńskiej. Docenili Ciebie Twoi koledzy „po 
dłucie”. Byłeś przez wiele lat wiceprezydentem zarządu Głównego Związku 
Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie, a Twoje prace są w licznych 
galeriach i prywatnych domach nieomal na całym świecie.

Z Krzysztofem poznaliśmy się zupełnie przypadkowo w 1997 roku. 
Wówczas to pod egidą Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mogilnie za-
wiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika ks. Piotra Wawrzyniaka. 
Jako długoletni wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Mogilnie 
i zastępca burmistrza Mogilna miałem wówczas zaszczyt być członkiem tego 
Komitetu. Trwały poszukiwania wykonawcy Pomnika. I tak, poprzez moją 
poznańską Rodzinę, poznałem Krzysztofa, człowieka niezwykle skromne-
go, spokojnego, ciepłego, wrażliwego, słuchającego drugiego człowieka, 
Wielkopolanina z krwi i kości. Był dumny z faktu, że będzie mógł tworzyć 
pierwszy na świecie pomnik poświęcony księdzu prałatowi Piotrowi Waw-
rzyniakowi. To wspaniałe dzieło było zaczynem do powstania rok później 
(1999) drugiego pomnika ks. Wawrzyniaka w Śremie, którego także był 
autorem. Również w pobliskim Trzemesznie zaproszono Krzysztofa do 
wykonania popiersia Hipolita Cegielskiego, znamienitego Polaka, patrioty, 
Wielkopolanina i przemysłowca urodzonego w podtrzemeszeńskich Ław-

kach (1813-1868). Póź-
niej przyszedł czas na 
inne Jego dzieła, dzięki 
którym na trwale związał 
się z ziemią mogileńską. 
Spod Jego ręki wyszły 
spiżowe tablice upa-
miętniające m.in. Kurta 
Lewina (Mogilno), dra 
Jakuba Cieślewicza, 
Halinę Gorlachową, 
Antoniego Słowińskiego 
i Franciszka Pruczkow-
skiego (wszystkie w Strzelnie). Bardzo przeżywał zlecenie wykonania 
tablicy-monumetu poświęconego zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi 
II, który to pomniczek stanął na mogileńskim rynku w rocznicę śmierci 
Ojca Świętego (2006). Aż nadszedł rok 2017, w którym ogłoszono konkurs 
na zaprojektowanie i wykonanie Pomnika Powstańca Wielkopolskiego 
w Mogilnie. Krzysztof Jakubik wygrał ten konkurs. W kwietniu 2018 r. 
w Jego poznańskiej pracowni przedstawiciele Komitetu Budowy Pomnika 
dokonali formalnego odbioru modelu pomnika w skali 1:1, a następnego 
dnia model został przewieziony do odlewni metali na Śląsku. Wtedy ostatni 
raz widziałem się z Krzysztofem. Wszyscy wiedzieliśmy, że chorował, 
cierpiał, a tak bardzo chciał żyć i tworzyć nadal swoje dzieła. Później, parę 
razy rozmawiałem z Nim telefonicznie. Nie skarżył się. 

Pogrzeb śp. Krzysztofa Jakubika odbył się na cmentarzu junikowskim 
w Poznaniu 1 sierpnia 2018 r. Żegnała Go liczna rzesza kolegów, artystów 
rzeźbiarzy, plastyków, profesorów Akademii Sztuk Pięknych, a także Jego 
uczniowie , najbliższa rodzina i m.in. mogileńsko—strzeleńska reprezentacja.  
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Przyjacielu! Będzie mi Ciebie brakowało.
Przemysław Majcherkiewicz

W poznańskiej pracowni Krzysztofa Jakubika, stoją od lewej: Marian Przybylski, Przemysław 
Majcherkiewicz, Stanisław Jasiński, Leszek Duszyński, Andrzej Jakubowski, Jan Szymański 
i Marian Weber. 
W pozycji siedzącej autor Pomnika - artysta rzeźbiarz Krzysztof Jakubik. 
Poznań 21 kwietnia 2018 r.

Wspomnienie…

KRZYSZTOF JAKUBIK
(1951 – 2018)
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Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Mogileńskiej jest sekcją Mogi-
leńskiego Domu Kultury, 27 września 2018 roku w Restauracji „Boss” 
świętowano X-lecie jego działalności. Zaproszenie na jubileusz przyjęli 
przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Mogileński Tomasz Barczak, 
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Teresa Kujawa; Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 
i Sportu Andrzej Konieczka; dyrektorzy szkół: Zbigniew Grzechowski, 
Hieronim Rumianowski, Paweł Kraśny, Aleksandra Duda-Zielińska; oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Tomasz Bartecki; prezes 
Mogilno Sport Robert Michalski; Zofia Zielińska-Jarząbkowska z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej; Mariusz Suliński – prowadzący zajęcia sportowe, 
delegacje zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Gąsawy, 
Barcina i Strzelna oraz Klubu Seniora działającego przy MDK. 

Wszystkich gości powitał dyrektor Mogileńskiego Domu Kultury Jan 
Szymański, prowadzący uroczystość Piotr Sierański i koordynator UTWZM 

Grażyna Lewandowska, która przedstawiła historię Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku uzupełnioną o prezentację multimedialną, w której pokazano i omówiono 
działalność poszczególnych sekcji działających w UTWZM – komputerowa, 
języka angielskiego, sportowa (basen, aerobik, gimnastyka rehabilitacyjna). 
Wspomniano też o projektach realizowanych przez te lata, warsztatach tema-
tycznych, wycieczkach, piknikach. Tradycją stały się Śniadania Wielkanocne 
i Spotkania Wigilijne organizowane wspólnie z Klubem Seniora. 

Na ręce koordynator UTW złożono życzenia i adresy okolicznościowe 
oraz kwiaty. Serdecznie oklaskiwano koncert bydgoskich solistów z Ope-
ry Nova, Filharmonii Pomorskiej i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
Arte Con Brio, którzy swoim występem uświetnili uroczystość. Gościa 
oraz Studenci mogli obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących działania 
poszczególnych sekcji.

Wszystkim Studentom dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie 
w działalność UTW życząc dobrego zdrowia i dalszego zapału do nauki.

PIĘKNY  
JUBILEUSZ
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Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku przepro-
wadziło w bieżącym roku przebudowę budynku Muzeum Ziemi Mogileńskiej 
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku w ramach poddziałania 19.2 wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Została podpisana umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim 
z siedzibą w Toruniu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ogólnodostępnego 
budynku Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku 
obejmująca przebudowę pomieszczeń sanitarnych, budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę okien”. 
Koszty kwalifikowalne operacji to 361.854,94 zł. Wnioskowana kwota 
pomocy przypadająca na koszty kwali-
fikowalne operacji wynosi 63,63%t.j. 
230.248,- zł.

W wyniku przeprowadzonych pro-
cedur przetargowych całość operacji 
wyniosła 446.098,55 zł.

Przeprowadzona przebudowa Mu-
zeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie 
z siedzibą w Chabsku zwiększyła atrak-
cyjność obiektu dla osób odwiedzających 
muzeum oraz licznie uczestniczących 
w cyklicznych imprezach i wystawach 
czasowych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 
W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 roku w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się uroczy-
ste rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019. O godzinie 8:00 w kościele 
farnym została odprawiona msza święta. O godzinie 9:15 zaproszeni 
goście, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w apelu.

 Uroczystość prowadził Filip Turek uczeń kl. 2 a LO, przewodniczący 
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Mogilnie. Dyrektor szkoły pan 
Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych gości, grono pedagogiczne 
i uczniów. Szczególnie ciepło została przywitana młodzież, która w tym roku 
rozpoczyna swoją edukację w Zespole Szkół w Mogilnie, ich wychowawcy 
oraz nowi nauczyciele. Przemówienie wygłosił pan Mirosław Leszczyński.

 Tradycyjnie przedstawiciele klas pierwszych brali udział w ślubo-
waniu. Po skończonym apelu odbyły się spotkania w salach lekcyjnych 
z wychowawcami. Nowi uczniowie mogli zapoznać się z budynkiem szkoły 
i rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń.

 Naukę w Zespole Szkół w Mogilnie rozpoczęły następujące klasy: 
I a LO (nachylenie politechniczne i biologiczno-chemiczne) – wychowaw-
ca pani Róża Górska-Rybakiewicz, I b LO (nachylenie psychologiczne 
i trenersko-instruktorskie) – wychowawca pani Kinga Gąska, I c LO 
(nachylenie filologiczno-prawne i Business English) – wychowawca pan 
Marcin Hurysz, I TE/TBD (Technikum Ekonomiczne i Technikum Budowy 
Dróg) – wychowawca pan Krystian Guzik, I TI (Technikum Informatyczne) 
– wychowawca pan Rafał Wegner, I TI/TOR (Technikum Informatyczne 
i Technikum Organizacji Reklamy) – wychowawca pan Marek Kwiatkowski, 
I a Branżowej Szkoły I stopnia – wychowawca pan Adam Krasicki i I b 
Branżowej Szkoły I stopnia – wychowawca pan Marcin Buzała.

Czytali „Przedwiośnie”

8 września 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 
odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 
Lektorami byli uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie.

Pani Maria Kotlińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie przywitała zgromadzonych gości oraz przybliżyła ideę Narodowego 
Czytania. Następnie młodzież zaprezentowała publiczności fragmenty lek-
tury wybrane przez panią Adriannę Radek, pracownika biblioteki. Czytanie 
urozmaicił konkurs czytelniczy – co uważniejsi słuchacze mogli zdobyć 
przygotowane dla nich nagrody. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na 
pytanie zadane do prezentowanego fragmentu lektury.

Lektorzy, którymi byli: Marta Witek z kl. 1 b LO, Filip Turek z kl. 2 
a LO, Maja Cieślewicz, Nina Czechorowska, Aida Rogaczewska i Ka-
tarzyna Ratajewska z kl. 2 b LO, Agata Mikulska i Marcin Janus z kl. 2 
c LO, Zuzanna Michalska, Julita Olifierko, Barbara Szyszkowska i Jagoda 
Zarychta z kl. 3 c LO oraz Artur Klimczak z kl. IV TI/TOR, mieli na sobie 
stroje oddające klimat dwudziestolecia międzywojennego przygotowane 
przez panią Lucynę Gmaj.

Młodzież do występu przygotowała się pod okiem nauczycieli języka 
polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie. Akcja miała na celu propagować 
czytelnictwo i przybliżyć uczestnikom spotkania twórczość Stefana Żerom-
skiego. Natomiast konkurs przygotowany przez pracowników biblioteki 
pozwalał zaangażować w przedsięwzięcie publiczność i sprawdzić stopień 
uważnego słuchania tekstu czytanego. Cieszymy się, że młodzież Zespołu 
Szkół w Mogilnie chętnie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji i zaprezen-
towała mieszkańcom Mogilna swoje umiejętności lektorskie oraz własną 
głosową interpretację lektury.

WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
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Wycieczka urokliwymi miastami Europy 
Budapeszt - Zakole Dunaju – Bratysława – Wiedeń –  

Praga - Drezno

W dniach 10-14 września 2018 roku młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie 
uczestniczyła w wycieczce Budapeszt-Zakole Dunaju-Bratysława-Wiedeń-
-Praga-Drezno. Kierownikiem wycieczki była pani Magdalena Wietrzykowska, 
opiekunami zaś byli pan Ryszard Kamassa – właściciel Biura Podróży 
„Przygoda” z Inowrocławia oraz nauczyciele Zespołu Szkół pani Mał-
gorzata Jaszcz, pan Piotr Perzyna i pan Marcin Jaśkiewicz.

10 września w godzinach popołudniowych dotarliśmy do Budapesztu, by 
po zakwaterowaniu udać się na rejs statkiem po Dunaju. 
Podziwialiśmy wspaniałą panoramę z otwartego pokładu 
- słynne na Węgrzech Wzgórze Gellerta z Pomnikiem 
Wolności, który przedstawia 14-metrową kobietę z brązu 
trzymającą palmowy liść, Parlament Węgierski czy sieć 
podświetlonych mostów.

Drugiego dnia wycieczki odwiedziliśmy nieco mniej-
sze, ale równie urokliwe miejscowości usytuowane na 
tzw. Zakolu Dunaju. Zaczęliśmy wędrówkę od Szen-
tendre, które nazywane jest najpiękniejszym małym 
miastem Węgier i jednym z najciekawszych w Europie 
Środkowej. To mekka artystów, mieszka ich tu kilkuset. 
Nas najbardziej urzekło jednak Muzeum Marcepanu. 
Muzeum i cukiernia, a także sklep z artystycznymi 
wyrobami z marcepanu, mieszczą się w jednym budyn-
ku. Każdy eksponat jest opisany szczegółowo, co do 
wagi zużytego surowca. Oglądać można np. miniaturę 
Parlamentu Budapeszteńskiego, czy też znane figury 
ze świata kultury popularnej, takie jak Muppety, 101 dalmatyńczyków czy 
Michaela Jacksona. Oprócz tego prezentowane są maszyny i urządzenia 
do produkcji marcepanu, w większości czynne i używane na miejscu ku 
uciesze zwiedzających. 

Z kolei w Wyszegradzie oglądaliśmy z pobliskich wzgórz panoramę 
Doliny Dunaju. Ostatnim punktem zwiedzania tej części Węgier była 
bazylika w Esztergom. Esztergom ma dla historii Węgier bardzo duże 
znaczenie. To właśnie w tym miejscu w 1000 roku miał miejsce pierwszy 
chrzest narodu węgierskiego i pierwsza koronacja króla Węgier. Oglądana 
przez nas świątynia wywarła ogromne wrażenie. Zarówno potężna bryła 
samej budowli, jak i jej wnętrze. W środku bazyliki warto zwrócić uwagę na 
wspaniałe dzieła włoskich mistrzów. Z całą pewnością wyróżnia się ołtarz 
główny, który wyszedł spod ręki Grigolettiego. Nie są w stanie umknąć 
naszej uwadze również kolorowe freski i rzeźby.

 Pod koniec dnia przyjechaliśmy do Bratysławy, by podziwiać piękno 
słowackiej stolicy. Punktem kulminacyjnym było podziwianie Zamku Bra-
tysławskiego, który stoi majestatycznie na szczycie 85-metrowego wzgórza, 
w dole zaś przepływa Dunaj. Strategiczne położenie budowli sprawiło, że 
kiedyś był to jeden z przystanków na szlaku bursztynowym. Sam zamek 
wielokrotnie był przebudowywany, służył jako siedziba węgierskich monar-
chów, ale także jako seminarium, a nawet koszary wojskowe. Po wielkim 
pożarze zamek popadł w ruinę i nieomal został całkowicie rozebrany, ale 
władze postanowiły budynek zrekonstruować. To co również zauroczyło 

nas w Bratysławie to oczywiście jej uliczki – wąskie, brukowane, otoczone 
kolorowymi kamienicami.

Trzeci dzień wycieczki minął nam na delektowaniu się zabytkami 
Wiednia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od domu i dzielnicy zaprojektowanej 
przez kontrowersyjnego artystę Hundertwassera.

Hundertwasserhaus w Wiedniu, czyli „Dom Hundertwassera” został 
oddany do użytku 8 września 1985 roku. Jest on modelowym przykładem 
poglądów artysty na architekturę: nierówne podłogi i ściany, porośnięty 
trawą i drzewami dach. Z niektórych okien również wyrastały drzewa, 
a elewacja budynku cechowała się ostrymi barwami. Spacer po Wiedniu 
pozwolił bliżej przyjrzeć się nam takim zabytkom jak Parlament i Ratusz 

Wiedeński, Katedra św. Stefana czy Hofburg (Wiedeński Pałac Władców 
Austrii), Graben (słynny wiedeński plac w kształcie prostokąta) i Kartner-
strasse (dzielnica z luksusowymi sklepami przepełniona turystami żądnymi 
niepowtarzalnych zakupów) . W godzinach popołudniowych przejechaliśmy 
do stolicy Czech – Pragi.

Czwartego dnia wycieczki przewodnik oprowadzał nas – młodych adep-
tów turystyki po takich zakątkach Pragi jak: Pogorzelec, Plac Loretański, 
Hradczany, wielki zespół zamkowy, dziedzińce zamkowe, Schody Zamkowe, 
Katedra Św. Wita, Most Karola, Staromiejska Wieża Mostowa, Stare Miasto, 
Rynek Staromiejski, Ratusz z zegarem i Plac Świętego Wacława. Ponadto 
wieczorem wjechaliśmy na punkt widokowy słynnej praskiej telewizyjnej 
wieży widokowej. Wieża telewizyjna Žižkov o wysokości 216 metrów zo-
stała zbudowana w latach 1985–1992.. Z obiektu emitowanych jest siedem 
stacji radiowych oraz cztery multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej. Na 
wysokości 93 metrów zlokalizowano właśnie punkt widokowy, składający się 
z trzech kabin. Przy dobrej pogodzie widoczność sięga nawet 100 kilometrów. 

Piąty, ostatni dzień naszych wojaży rozpoczęliśmy od przyjazdu do 
Drezna. Pierwszym punktem zwiedzania miasta był Zwinger – późnoba-
rokowy zespół architektoniczny znajdujący się w centrum Drezna. Jest 
zaliczany do najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie Od 
początku swoich dziejów Zwinger wykorzystywany jest do przechowywania 
i prezentowania wartościowych eksponatów. Obiekt posiada bogate zbiory 
muzealne, które należą. Dużą część z nich stanowi kolekcja historycznych 

wyrobów porcelanowych, w których obecna jest zarówno 
chińska, japońska i koreańska porcelana sprzed wielu 
stuleci, jak i znane w całych Niemczech wyroby z Miśni. 
Ważną rolę odgrywa w nich również kolekcja dawnych 
przyrządów i eksponatów matematycznych, fizycznych, 
astronomicznych, geodezyjnych oraz meteorologicznych. 
W Dreźnie zobaczyliśmy również Stary Rynek, Ratusz 
i Taras Bruhlowski (promenada spacerowo-widokowa). 
Po intensywnym, ale jakże wartościowym zwiedzaniu 
udaliśmy się autokarem w drogę powrotną do Polski.

Wycieczka dostarczyła wszystkim wielu emocji i nie-
zapomnianych wrażeń, które z pewnością utkwiły w sercu 
każdego uczestnika. Poznaliśmy miejsca godne polecenia 
kolejnym miłośnikom podróży, odwiedziliśmy wiele miast 
europejskich – większych i mniejszych pełnych uroku, 
ciekawej i zróżnicowanej architektury.
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Warsztaty fotografii przyrodniczej

W dniu 17 września 2018 roku młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie 
z klasy 1TI/TOR wraz z opiekunami Magdaleną Jabłońską-Kowalską 
oraz Markiem Kwiatkowskim uczestniczyła w warsztatach fotografii 
przyrodniczej organizowanych w ramach XI Międzynarodowego Festi-
walu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2018.

Warsztaty prowadzone były przez dr hab. Adama Adamskiego, dyrektora 
Festiwalu, a zarazem pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 
przyrodnika i fotografa z wykształcenia i zamiłowania. 

Była to już czwarta edycja warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół 
w Mogilnie. Odbyła się ona w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu. 
Warsztaty były relacjonowane przez TV Bydgoszcz, uczniowie udzielili 
wywiadów do programu Spotkania z Naturą.

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie odbyli szkolenie z zakresu teorii 
fotografii przyrodniczej oraz uczestniczyli w zajęciach praktycznych na 
terenie Ogrodu. Wykonane zdjęcia wezmą udział w konkursie dla czte-
rech liceów biorących udział w projekcie, organizowanym w ramach XI 
Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka 
Natury” Toruń 2018. 

Więcej informacji na temat festiwalu oraz relacja z zajęć warsztatowych 
znajdują się na stronie głównej festiwalu www.sztukanatury.pl.

Sukces sportowców z Zespołu Szkół w Mogilnie

We wrześniu Zarząd Szkolnego Związku Sportowego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy opublikował klasyfi-
kację współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych za rok 
szkolny 2017/2018. W rankingu ujęto 100 szkół średnich uczestniczących 
w zawodach sportowych w ubiegłym roku szkolnym. 

Zespół Szkół w Mogilnie uzyskał 145 punktów i uplasował się na V miej-
scu tuż za takimi szkołami jak : XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego w Bydgoszczy, Zespół Szkół nr 5 z oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego w Bydgoszczy, X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz 
IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. 

Na ten sukces złożyło się uzyskanie VIII miejsca i 10 punktów w ćwierć-
finale wojewódzkim Licealiady przez reprezentantki Zespołu Szkół w piłce 
nożnej dziewcząt pod opieką pani Moniki Knych, zajęcie IV miejsca 
i uzyskanie 45 punktów w finale wojewódzkim Licealiady w pływaniu 
drużynowym przez reprezentantów Zespołu Szkół pod opieką pana Mar-
cina Jaśkiewicza oraz zajęcie I miejsca przez reprezentację dziewcząt i III 
miejsca przez reprezentację chłopców pod opieką pana Norberta Adamczaka 
i uzyskanie 60 punktów w finale wojewódzkim Licealiady w tenisie stoło-
wym drużynowym. Ponadto do sukcesu przyczynił się też udany występ 
reprezentantek Zespołu Szkół pod opieką pana Norberta Adamczaka na 
Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym , które w finale zajęły ostatecznie 
IV miejsce zdobywając kolejne 30 punktów rankingowych.

Uzyskanie wysokiego V miejsca dla sportowców z Zespołu Szkół 
w Mogilnie jest ogromnym wyróżnieniem , a zarazem motywacją do dalszej 

pracy treningowej przed startem w kolejnych zawodach w nadchodzącym 
roku szkolnym.

Poniżej publikacja pierwszej dziesiątki najlepszych szkół w rankingu 
współzawodnictwa sportowego województwa kujawsko-pomorskiego.
1. XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 
2. Zespół Szkół nr 5 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
3. X Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
4. IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
5. Zespół Szkół w Mogilnie
6. Zespół Szkół nr 1 w Rypinie
7. I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu
8. Zespół Szkół Samochodowych Włocławek
9. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy
10. II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

Dzień Języków Obcych

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych uczniowie klas 
I a LO, II c LO, II b LO oraz II TE przygotowali prezentacje dotyczą-
ce kultury państw europejskich: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rosji, 
Francji i Niemiec. 

Oglądający mieli okazję między innymi spróbować hiszpańskiego 
gazpacho oraz churros, podziwiać tradycyjne hiszpańskie stroje, napić się 
tradycyjnej angielskiej herbaty, zaśpiewać hymn Rosji, posłuchać ciekawostek 
dotyczących krajów, obejrzeć prezentację na temat języków europejskich, 
sprawdzić swoją wiedzę na temat państw oraz ich tradycji. Wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży oraz nauczycieli.

Uczniowie klasy Technikum Organizacji Reklamy mieli okazję spraw-
dzić zdobywaną na zajęciach wiedzę w praktyce. Wraz z panią Małgorzatą 
Konieczką dokonali oceny merytorycznej sposobu zorganizowania przed-
sięwzięcia. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele języków obcych 
Joanna Wieczorkowska, Marzena Zastawna oraz Paweł Zbytniewski.

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie

18 września 2018 roku kl. 1 b LO o nachyleniu psychologicznym 
i trenersko-instruktorskim z Zespołu Szkół w Mogilnie udała się na 
zajęcia do nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogil-
nie. Uczniowie mogli poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na 
temat historii regionu, zobaczyć gromadzone w bibliotece regionalia, 
poznać różne aspekty pracy bibliotekarza oraz lepiej przygotować się 
do realizacji klasowego projektu.

Zajęcia prowadziła pani Zofia Zielińska-Jarząbkowska pracownik Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie. Pomogła młodzieży uporządkować 
wiadomości dotyczące lokalnej historii, a następnie zaprezentowała zbiory 
regionalne. Należą do nich nie tylko książki, ale także okolicznościowe 
medale, wycinki prasowe, zaproszenia, rzeźby etc. Uczniowie zapoznali 
się również ze zgromadzonymi do tej pory informacjami na temat osób 
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związanych z ziemią mogileńską.
Następnie pani Zofia Zieliń-

ska-Jarząbkowska oprowadziła 
młodzież po bibliotece. Ucznio-
wie obejrzeli poszczególne sale 
oraz zobaczyli, na czym polega 
wolny dostęp do półek w nowo-
czesnych wypożyczalniach. Na 
zakończenie spotkania osoby 
chętne, które dotychczas nie po-
siadały swojej karty, mogły posze-
rzyć grono czytelników biblioteki.

Wyjście miało na celu wska-
zać młodzieży sposoby pozyski-
wania informacji z rzetelnych 
źródeł, zapoznać ze zbiorami 
regionalnymi oraz przygotować 
do stworzenia biogramu osoby 
związanej z Mogilnem lub za-
służonej dla ziemi mogileńskiej. 
Działania tego typu pomagają in-
tegrować klasę, realizują model 
nauki poprzez działanie i współ-
pracę, a ponadto mogą przyczynić 

się do zachowania pamięci o osobach ważnych dla regionu. Opiekunami 
młodzieży byli pani Kinga Gąska i pan Piotr Perzyna, nauczyciele języka 
polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie.

Wykłady o świecie współczesnym

19 września 2018 roku młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie wzięła 
udział w wykładach przygotowanych przez pracowników Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej z siedzibą w Toruniu: pana dr Jana 
Wiśniewskiego i pana dr Krystiana Chołaszczyńskiego. 

Uczniowie z klasy II c LO wysłuchali wykładu „Geopolityka i geostra-
tegia Polski” oraz „Działania terrorystyczne, cybernetyczne i wspieranie 
skrajnych sił politycznych jako zagrożenie bezpieczeństwa UE”. W wykła-
dzie dr Wiśniewskiego uczestniczyła również klasa III c LO, a wykładu 
o geopolityce wysłuchała także klasa II b LO.

 Uczniowie mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę z takich przed-
miotów jak historia współczesna czy wiedza o społeczeństwie, ale też podzielić 
się własnymi spostrzeżeniami i uwagami. Chętnie odpowiadali na pytania, 
dzięki czemu zdobywali nagrody rzeczowe. Spotkanie odbyło się w ramach 
wieloletniej współpracy Zespołu Szkół w Mogilnie z RODM w Toruniu.

Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie

20 września 2018 roku z okazji Dnia Przedszkolaka wolontariuszki 
Zespołu Szkół w Mogilnie odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 3. Z uwagi na 
wieloletnią współpracę z przedszkolem uczennice chciały w tak wyjątkowym 
dniu podziękować pani Dyrektor Małgorzacie Domańskiej i wszystkim pa-

niom wychowawczyniom za serdeczność, zaufanie i umożliwienie działania 
na rzecz przedszkolaków. 

Kontakt z dziećmi, zabawy z nimi i możliwość pomocy przy zajęciach 
terapeutycznych to dla wolontariuszek niezwykłe doświadczenie, które 
kształtuje ich postawy, charakter, uczy pokory i ukierunkowuje bardzo często 
zainteresowania oraz dalsze plany edukacyjne. Uczennice wraz z opieku-
nem panią Małgorzatą Król – psychologiem szkolnym – tego dnia miały 
przyjemność zobaczyć występy dzieci oraz pasowanie na przedszkolaka. 
Poza tym z uprzejmości pani Dyrektor wolontariuszki poznały zasady funk-
cjonowania żłobka, obejrzały sale terapeutyczne, sale zabaw i dowiedziały 
się, jak praktycznie wygląda codzienna praca z najmłodszymi dziećmi. 

Wizyta w przedszkolu wywarła wrażenie na uczennicach, wywołała 
mnóstwo pozytywnych emocji i sprawiła, iż ten dzień był wyjątkowy 
i niezapomniany nie tylko dla przedszkolaków. 

X zawody kajakarskie o puchar Dyrektora  
Zespołu Szkół w Mogilnie

21 września 2018 roku w Mogilnie na Jeziorze Mogileńskim odbyły 
się jubileuszowe X zawody kajakarskie o puchar Dyrektora Zespołu 
Szkół w Mogilnie.

Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego, poznawanie walorów turystycznych 
regionu i propagowanie sportów wodnych. Zawody kajakarskie to doskonała 
alternatywa dla gier zespołowych. Uczniowie mogą sprawdzić się w innego 
rodzaju aktywności niż np. popularna piłka nożna czy siatkowa.

Za organizację zawodów odpowiadał pan Marcin Jaśkiewicz, nauczyciel 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Mogilnie. Współorganizatorem 
przedsięwzięcia była Spółka Mogilno Sport, a firma Usługi Ratownicze pana 
Jerzego Prussaka zapewniła kompleksową obsługę ratowniczo-medyczną 
zawodów i przeprowadzenie kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
W wyniku zmagań uczniowie zajęli następujące miejsca:  
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Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie 
CHŁOPCY  

I Humański Jakub, Małkowski Kamil 
II Bartoszek Piotr, Wiśniewski Jakub 
III Owczarzak Nikodem, Lukstaedt Jan 
DZIEWCZĘTA  
I Dominiczak Kamila, Bilicka Alicja 
II Winkiel Marcelina, Kapczyńska Marcelina 
III Kujawska Agata, Julia Świech
WYNIKI OPEN 
I Piątkowski Konrad, Kożański Kacper 
II Bartoszek Piotr, Wiśniewski Jakub  
III Laskowski Hubert, Kaźmierczak Hubert

Integracja w klasach pierwszych w Zespole Szkół w Mogilnie

Początek roku szkolnego to ważny czas dla każdego ucznia, ro-
dzica i nauczyciela. Jest on jednak szczególnie istotny dla młodzieży 
rozpoczynającej naukę w wybranej przez siebie placówce edukacyjnej. 
Pierwszoklasiści muszą poznać zasady panujące w szkole, wymagania 
z poszczególnych przedmiotów, ale przede wszystkim odnaleźć się 
w nowej grupie. 

Z tego powodu zwłaszcza miesiące wrzesień i październik to czas prze-
prowadzania w Zespole Szkół w Mogilnie różnych działań mających na celu 
jak najlepszą i jak najszybszą adaptację w wybranej przez ucznia klasie.

Pierwsze dwa tygodnie września to dla pierwszoklasistów czas ochron-
ny, który ma pozwolić młodzieży zaaklimatyzować się w Zespole Szkół 
w Mogilnie. Podczas godzin wychowawczych przeprowadzane są lekcje 
ułatwiające wzajemne poznanie się i wspomagające nawiązanie więzi ko-
leżeńskich. Dokonany zostaje podział obowiązków oraz funkcji w klasie, 
odbywają się pierwsze klasowe święta. Uczniowie biorą także udział we 
wspólnych spotkaniach, wyjściach czy wycieczkach.

Klasa 1 a LO wraz z wychowawcą panią Różą Górską-Rybakiewicz 
oraz nauczycielami panią Magdaleną Kopeć-Bernaciak i panią Iwoną 

Ciesielską 27 września połączyła ognisko integracyjne z obchodami Dnia 
Chłopca. Przygotowane atrakcje nie pozwoliły nikomu się nudzić. Klasa 
1 b LO wraz z wychowawcą panią Kingą Gąską i nauczycielem panem 
Piotrem Perzyną spotkała się 21 września przy wspólnym ognisku i spędziła 
ten czas na różnego rodzaju zabawach integracyjnych. Klasa 1 c LO wraz 
z wychowawcą panem Marcinem Huryszem oraz nauczycielami panem 
Stanisławem Mikosem, panią Joanną Głowską-Dybicz i panią Emilią Jan-
kowską-Banaś integrowała się 22 września podczas wspólnego grillowania. 
Klasa I TE/TBD wraz z wychowawcą panem Krystianem Guzikiem oraz 
nauczycielami panią Karoliną Przybylską i panią Joanną Wieczorkowską 
zorganizowała swoje spotkanie 28 września. Uczniowie mogli lepiej poznać 
siebie i swoich nauczycieli.

Okazji do wspólnego spędzania czasu i rozmów w rzeczywistości poza-
lekcyjnej będzie jeszcze więcej. Swoje pomysły na integracje w kolejnych 
miesiącach będą wcielać w życie wychowawcy i uczniowie innych klas. 
Proces tworzenia się więzi koleżeńskich, wytwarzania poczucia współod-
powiedzialności i praca nad dobrą atmosferą w grupie to niekończące się 
wyzwanie dla wszystkich członków zespołu klasowego.

Wycieczka patriotyczna do Warszawy

W dniu 4 października 2018 roku młodzież z Zespołu Szkół w Mogil-
nie uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Wyjazd został zorganizowany 
w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, a uczniowie znajdowali się 
pod opieką nauczycieli: pani Renaty Lepszej, pani Emilii Jankowskiej-Ba-
naś, pani Joanny Głowskiej-Dybicz i pana Marcina Wietrzykowskiego. 
Celem wycieczki było zwiedzanie zabytków stolicy – miejsc, w których 
rozegrały się najważniejsze wydarzenia pierwszych dni wolnej Polski, 
chociażby takich jak przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu. 

Młodzież miała okazję odwiedzić Stare Powązki, miejsce spoczynku 
wielu zasłużonych Polaków oraz podziwiać architekturę nagrobkową 
z XIX i XX wieku. Wielkim przeżyciem była również wizyta w Muzeum 
Powstania Warszawskiego – pamiątki z czasów powstania oraz projekcje 
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multimedialne stały się powodem do głębszej zadumy i refleksji. Spacer 
Traktem Królewskim, zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
pamiątkowe zdjęcie przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego, z pewnością pozostaną na długo w pamięci 
uczestników wycieczki. Młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie miała także 
okazję zapoznać się z historią Zamku Królewskiego, faktami na temat jego 
zniszczenia w czasie II wojny światowej i odbudowy, w którą solidarnie 
włączyli się nie tylko Warszawiacy, ale także Polacy przebywający w kraju 
i za granicą. Czas przeznaczony na zwiedzanie został zakończony wizytą 
na Starówce i pod Pomnikiem Małego Powstańca.

Obsługą wycieczki zajmowało się Biuro Turystyki „Przygoda” z siedzibą 
w Inowrocławiu. Wyjazd został zorganizowany dla młodzieży Zespołu Szkół 
w Mogilnie (w liczbie 45 uczniów), która zaangażuje się w organizację apelu 
upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 
uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce w grupie przedmiotów 
humanistycznych lub uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym w konkur-
sach i apelach historycznych.

Bieg przełajowy „Cross Niepodległości”

5 października 2018 roku odbył się bieg przełajowy „Cross Nie-
podległości”. To już drugie wydarzenie realizowane przez Zespół Szkół 
w Mogilnie w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. 

W biegu brali udział uczniowie mogileńskich szkół podstawowych, czyli 
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz młodzież z Gimnazjum w Mogilnie i Zespołu Szkół w Mogilnie. 
W sumie w rywalizacji zmierzyło się około 150 uczestników.

Wszyscy biegacze i ich nauczyciele zostali powitani przez pana Zbi-
gniewa Grzechowskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie. Na starcie 
każdy z zawodników otrzymał okolicznościową naklejkę z wizerunkiem 
upamiętniającym 100-lecie odzyskania niepodległości. Trasę wytyczono na 
terenach zielonych w Mogilnie między ulicą 11 Listopada a Padniewską.

Uczestnicy mieli do pokonania różne odległości w zależności od wieku. 
Rywalizacja odbywała się na dystansie od ok. 200 metrów do 1000 metrów. 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale.

W organizacji biegu pomogły następujące instytucje: Mogilno Sport 
Sp. z o.o., Usługi Ratownicze Jerzy Prussak, OSiR Trzemeszno, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy pani Anna Drzazgowska, ROBKOMP Robert 
Przepiórka i Biuro Rachunkowe pani Marta Rybacka.

Z ramienia szkoły za organizację biegu byli odpowiedzialni pan Marcin 
Jaśkiewicz i pan Adam Krasicki, których wspomagali nauczyciele wycho-
wania fizycznego: pani Monika Knych, pan Kazimierz Łaganowski, pan 
Norbert Adamczak i pani Karolina Kozicka. Do pomocy zaangażowano 
uczniów z klas o nachyleniu trenersko-instruktorskim z elementami za-
rządzania sportem.

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” 
sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

Dzień Budowlańca

W dniu 8 października 2018 roku w Zespole Szkół w Mogilnie 
uczniowie Technikum Drogowego i Technikum Budowy Dróg świętowali 
obchody Dnia Budowlańca.

Z tej okazji młodzież wzięła udział w wygłoszonych przez zaproszonych 
gości prelekcjach. Wysłuchano wystąpień pana Marka Ledwożywa – Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Pani Danuty Groblew-
skiej – kierownika budowy oraz projektanta. Uczniowie klasy I Technikum 
Budowy Dróg uczestniczyli również w pomiarach geodezyjnych i pokazie 
sprzętu geodezyjnego firmy GEO-BUD Pana Jarosława Bolta.

W tym samym czasie klasy III i IV Technikum Drogowego brały udział 
w teleturnieju pt. „Od Technika do Kierownika”, który prowadzili uczniowie 
klasy II Technikum Budowy Dróg. Wygrały uczennice reprezentujące klasę 
III TD Marta Krzewińska i Karolina Domachowska.

Po zakończeniu teleturnieju uczniowie klasy I TBD wzięli udział 
w quizie dotyczącym robót drogowych i budowlanych, gdzie zwycięzcą 
został Nikodem Mądrzak.

Następnie trzyosobowe grupy reprezentujące poszczególne klasy 
wzięły udział w robotach murarskich i brukarskich. Zadaniem uczniów 
było wymurowanie ścianki działowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej na podsypce piaskowej. W układaniu kostki zwyciężyła klasa 
I TBD, natomiast w budowie ścianki działowej najlepsza okazała się klasa 
III TD Gratulujemy!

Organizatorami obchodów Dnia Budowlańca byli pani Karolina Przy-
bylska i pan Krystian Guzik, nauczyciele przedmiotów zawodowych 
w Zespole Szkół w Mogilnie.

„Koło Fortuny”

10 października 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie 
uczestniczyli w nagraniu programu rozrywkowego ,,Koło Fortuny’’, 
które odbywało się w studiu telewizyjnym w Warszawie. 

Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas pierwszych. Na własne oczy 
zobaczyli, jak wygląda realizacja takiego programu ,,od kuchni’’ i jak wiele 
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REPERTUAR KINA „WAWRZYN” NA MIESIĄC LISTOPAD 2018
Lp Tytuł filmu - produkcja Data Godz.

1 „HOTEL TRANSYLWANIA III 2D
animacja/familijny/dubbing

2.11 – 8.11
`````````````````````
9.11 – 15.11

1400 , 1600 , 1800

````````````````````
1500

2 „SERCE NIE SŁUGA”
komedia romantyczna 2.11 – 8.11 2000

3 „PLANETA SINGLI II”
komedia romantyczna

9.11 – 14.11
16.11 – 22.11

````````````````````
23.11 – 29.11

1700, 1900 

```````````````````
1500

4 „BOHEMIAN RHAPSODY”
biograficzny/dramat/muzyczny 23.11 – 29.11 1700, 1930

5 „GRINCH” 2D
animacja/dubbing

30.11 – 6.12
```````````````````
7.12 – 12.12

```````````````````
13.12

```````````````````
14.12 – 20.12

1230, 1615, 1800

``````````````````
1400, 1800

``````````````````
1300 , 1500

``````````````````
1500

6 „MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM”
komedia

30.11 – 6.12
```````````````````
7.12 – 12.12

1415 , 2000

```````````````````
1600, 2000

osób uczestniczy w jego produkcji. Nagrane zostały cztery odcinki, które 
pojawią się na antenie TVP 1 w listopadzie. Na koniec można było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcia z prowadzącymi Izabellą Krzan i Rafałem Brzozowskim.

Opiekunami podczas wyjazdu byli: pani Małgorzata Konieczka, pani 
Magdalena Kopeć-Bernaciak, pan Piotr Perzyna i pan Marcin Wietrzykowski.

Paweł Zbytniewski rzeczoznawcą Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska powołała germanistę 
z Zespołu Szkół w Mogilnie pana Pawła Zbytniewskiego na rzeczoznawcę 
ds. podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania 
języka niemieckiego, zajmującego się przygotowaniem recenzji. Wpisanie 
na ministerialną listę rzeczoznawców, liczącą około 30 ekspertów z całego 
kraju, poprzedzone było zapoznaniem się m.in. z rekomendacją Polskiego 
Towarzystwa Neofilologicznego, zrzeszającego wybitnych specjalistów 
z zakresu dydaktyki języków obcych.

W dokumencie tym, podpisanym przez prof. dr hab. Katarzynę Kar-
pińską-Szaj, przewodniczącą wspomnianego stowarzyszenia naukowe-
go, czytamy m.in. takie słowa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Neofilologicznego z satysfakcją rekomenduje kandydaturę Pana Pawła 
Zbytniewskiego do tytułu rzeczoznawcy ds. podręczników do nauki języka 
niemieckiego, zajmującego się opracowywaniem opinii metodyczno-mery-
torycznych […] Bogate doświadczenie dydaktyczne i pedagogiczne Pana 

Zbytniewskiego w pełni uzasadnia ubieganie się o tytuł rzeczoznawcy ds. 
podręczników i jest gwarantem rzetelności i fachowości oceny materiałów 
dydaktycznych przeznaczonych do nauki języka niemieckiego na różnych 
etapach nauczania i do różnego odbiorcy.

Wręczenia rekomendacji dokonała podczas dorocznej, wrześniowej 
Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie dr hab. Małgorzata Bielicka z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 

Minister Edukacji Narodowej doceniła bardzo wysokie osiągnięcia dydak-
tyczno-naukowe Pawła Zbytniewskiego, który jest autorem publikacji z zakresu 
dydaktyki języka niemieckiego jako obcego, uczestnikiem licznych szkoleń 
związanych z glottodydaktyką, w kraju oraz za granicą, certyfikowanym tutorem. 
Ponadto występuje na konferencjach naukowo-dydaktycznych, podczas których 
wygłasza referaty oraz prowadzi warsztaty dla nauczycieli języków obcych, 
angażuje się w realizację różnych projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską, m.in. w ramach Programów: Kapitał Ludzki, Leonardo da Vinci, 
Wiedza Edukacja Rozwój, Erasmus+, jest autorem i koordynatorem projek-
tów mobilności edukacyjnych dla szkolnictwa zawodowego realizowanych 
na zasadach Programu Erasmus+, a także członkiem Polskiego Towarzystwa 
Neofilologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Stowarzyszenia Etyki Słowa.

Opracowanie: Kinga Gąska, Piotr Perzyna
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PRZEBUDOWA KOMPLEKSU
LEKKOATLETYCZNEGO W MOGILNIE
WARIANT BIEŻNIA OKRĘŻNA 400 M TRENINGOWY
Zakończyły się prace związane z realizacją zadania inwestycyj-

nego pn. ,,Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, 
wariant - bieżnia okrężna 400 m treningowy” mającego na celu 
rozszerzenie i poprawę warunków oferty rekreacyjno-sportowej 
mieszkańców gminy Mogilno, w tym również aktywizację osób 
niepełnosprawnych. Obiekt znajduje się na terenie Stadionu Miej-
skiego im. Michała Olszewskiego w Mogilnie. 

Inwestycja została dofi nansowana przez Ministra Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej (,,Orliki Lek-
koatletyczne”) edycja 2017.

Zakres rzeczowy inwestycji objął przebudowę: bieżni okrężnej 
6-torowej 400 m z odcinkiem bieżni prostej 6-torowej o długości 
130 m o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal i trój-
skoku, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, kanalizacji 
deszczowej stadionu lekkoatletycznego oraz piłkochwytów wraz 
z wykonaniem zagospodarowania terenu. 

Całkowita wartość inwestycji: 2 359 399,20 zł 
Kwota dofi nansowania ze środków FRKF: 739 800,00 zł. 

Uroczyste otwarcie stadionu lekkoatletycznego odbyło się w so-
botę, 29 września br. Nawierzchnię bieżni testowali uczniowie szkół 
podstawowych, którzy zmierzyli się w międzyszkolnych zawodach 
lekkoatletycznych. Po południu natomiast wystartowali uczestnicy 
biegu „Rozbiegane Mogilno”. Już przed godziną 10.00 na stadionie 
pojawili się pierwsi zawodnicy gotowi do udziału w międzyszkol-
nych rozgrywkach lekkoatletycznych. Kibicowaliśmy m.in. uczniom 
skaczącym w dal, biegnącym na różnych dystansach, rzucających 
piłką lekarską i palantową oraz biorącym udział w pchnięciu kulą. 
Łącznie do zawodów przystąpiło 320 uczniów z 9 szkół podstawo-
wych naszej gminy. O godzinie 14:10 wystartowało sześćdziesięciu 
pięciu uczestników biegu „Rozbiegane Mogilno”. Najszybciej 
dziesięciokilometrową trasę przebiegł Bartosz Pawlak, który uzyskał 
czas 32 minut i 52 sekund.
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