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MOGILNO W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU...

ZŁOTE
GODY
29 listopada, w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie
burmistrz Leszek Duszyński wraz z Przewodniczącym RM Pawłem Molendą i zastępcą kierownika USC Justyną Jarlaczyk
wręczyli medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubileusz złotych
godów obchodzili Państwo: Stanisław
i Teresa Danielewicz z Chabska oraz Kazimierz i Genowefa Waneccy z Mogilna.

WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ
POMNIKA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO
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WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO POD BUDOWĘ
POMNIKA POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO
Na placu przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie odbyło się wmurowanie
aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika Powstańca Wielkopolskiego, który
powstanie dla uczczenia pamięci wszystkich mieszkańców ziemi mogileńskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim.
Uroczystość rozpoczęła się hejnałem miasta, następnie głos zabrał
burmistrz Leszek Duszyński. Akt erekcyjny odczytał przewodniczący
Komitetu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego Andrzej Jakubowski.
Pod aktem swoje podpisy złożyli: Burmistrz Mogilna – Leszek Duszyński,
Starosta Mogileński – Bartosz Nowacki, Przewodniczący Rady Powiatu

Mogileńskiego – Robert Musidłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mogilnie – Paweł Molenda, Komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej
im. hm. Henryka Mazurkiewicza – Stanisław Jasiński, Przewodniczący
Komitetu 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego – Andrzej Jakubowski oraz Ryszard Wosiński były Naczelnik ZHP, Teresa Kujawa, Maria
Kotlińska, Joanna Filipiak-Caspari, Zofia Zielińska-Jarząbkowska, Marian
Weber, Stanisław Grela, Przemysław Majcherkiewicz, Marian Przybylski,
Zbigniew Grzechowski, Hieronim Rumianowski, Jan Szymański, Leszek
Maciejewski, Marcin Zieliński.
Wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Burmistrz Mogilna – Leszek Duszyński, Starosta Mogileński – Bartosz Nowacki, przewodniczący:
Rady Powiatu Mogileńskiego – Robert Musidłowski i Rady Miejskiej
w Mogilnie – Paweł Molenda, Stanisław Jasiński i Andrzej Jakubowski.
W pamiątkowej tubie oprócz aktu erekcyjnego zostały umieszczone:
medal z Pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego, Tygodnik „Pałuki i Ziemia
Mogileńska”, cegiełka na budowę pomnika o nominale 10 zł, okolicznościowa moneta 5 zł wydana na 100.lecie odzyskania niepodległości przez NBP,
pamiątkowa fotografia z odbioru modelu realizacyjnego, pismo inicjujące
budowę pomnika od Kręgu Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka Mazurkiewicza i Komisji Historycznej Hufca ZHP w Mogilnie.
Głos zabrał również obecny na uroczystości Wawrzyniec Wierzejewski – Prezes oddziału wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Już dziś zapraszamy mieszkańców na uroczystość odsłonięcia
Pomnika Powstańca Wielkopolskiego, która odbędzie się w piątek, 11
stycznia 2019 o godz. 12.00 w ramach obchodów 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego.
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PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZELCACH
Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach, stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z budową
ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej obiekt infrastruktury
rekreacyjnej” zostało wykonane.
Zadanie zrealizowano dzięki przyznanej pomocy na realizację operacji
w związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w Mogilnie w dniu 10 listopada
2017 r. konkursem na operacje: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem w zakresie – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Osiągnięty cel operacji: Poprawa i rozwój infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej do 2023 roku poprzez przebudowę świetlicy
wiejskiej w Strzelcach, stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury
kulturalnej i budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej stanowiącej
obiekt infrastruktury.

Zgodnie z założeniami umowy osiągnięte zostały wskaźniki operacji:
− liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt. (świetlica wiejska),
− liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – 1 szt. (ogólnodostępna siłownia
zewnętrzna).
Natomiast w ciągu 6 miesięcy od wypłaty dofinansowania zostanie
również osiągnięty wskaźnik – liczba osób korzystających z nowych lub
zmodernizowanych obiektów infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej tj. 520 osób.
Całkowita wartość zadania: 536 776,14 zł
Kwota dofinansowania: 293 082,00 zł
Wkład własny gminy: 243 694,14 zł

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOGILNIE
11 października 2018 r. Gmina Mogilno podpisała umowę na świadczenie
usług, związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”, który będzie
realizowany do 30 czerwca 2021 r. na kwotę 1 136 469,57 zł.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających
na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie. Obecnie
przygotowana dokumentacja przetargowa została przesłana do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do tzw.
kontroli ex-ante celem weryfikacji jej poprawności pod względem formalnym
i technicznym. Po tej kontroli zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie robót z zakresu branży: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej oraz robót związanych z budową
drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodnika, robót związanych z renowacją rowu melioracyjnego. Zaplanowano następujący układ technologiczny:
− w części ściekowej oczyszczalni zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i rozbudowę punktu zlewnego ścieków dowożonych, przebudowę przepompowni głównej ścieków surowych, przebudowę istniejącej
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i budowę nowych komór rozdziału, przebudowę istniejącego osadnika wstępnego i budowę nowego, przebudowę istniejących reaktorów
biologicznych i budowę nowych, przebudowę istniejących osadników
wtórnych i budowę nowych osadników, przebudowę istniejącej przepompowni osadów, przebudowę istniejącej stacji dmuchaw i budowę
nowej, przebudowę istniejącej komory pomiarowej ilości ścieków
oczyszczonych, przebudowę istniejącej stacji dozowania koagulanta,
przebudowę przepompowni wód płuczących, przebudowę istniejącej
komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, budowę hali oczyszczania
mechanicznego, budowę zbiorników retencyjnych na ścieki surowe i dowożone, budowę nowej komory pomiarowej ilości ścieków surowych;
− w części osadowej oczyszczalni zakres inwestycji obejmuje: przebudowę istniejącej hali osadu, przebudowę jednej z dwóch istniejących
otwartych komór fermentacyjnych likwidację jednej z dwóch istniejących otwartych komór fermentacyjnych, budowę magazynów osadu
przed i po odwodnieniu, likwidację poletek osadowych.
W ramach zadania planuje się wdrożenie systemu GIS (baza danych
geograficznych, sprzęt komputerowy, oprogramowanie).
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJA MOGILEŃSKIEGO RATUSZA
Zakończyły się prace przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja
mogileńskiego ratusza”. Zadanie zostało współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie
3.3: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną
budynku mogileńskiego ratusza.
Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych gazów
i pyłów występujących przy produkcji energii cieplnej oraz do wzrostu
efektywności energetycznej. Efektem będzie ograniczenie strat energii w sektorze publicznym, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
Termomodernizacja objęła następujące elementy:
• wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych
• renowacja 3 okien i 2 drzwi
• wymiana pokrycia dachowego
• nowa instalacja odgromowa dachu
• budowa nowych lukarn dachowych oraz renowacja istniejących
• wykonanie podsufitki do wysokości 2,5 metra na pochyleniu połaci
dachowej
• montaż dźwigu osobowego
• wykonanie komunikacji dla niepełnosprawnych na poziomie piętra
i poddasza
• rozbiórka istniejących ścian wydzielających korytarz i wykonanie nowych ścian
• renowacja oraz odnowienie elewacji na całym budynku
• montaż fotowoltaicznych modułów nadachowych o mocy 19,38 kWp
Oddziaływaniem, czyli długofalowymi efektami realizacji inwestycji będzie:
– poprawa jakości środowiska naturalnego w regionie poprzez polepszenie stanu powietrza atmosferycznego;

– pozytywny wpływ na przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu;
– wzrost aktywności osadniczej i turystycznej regionu poprzez poprawę
warunków bytowych mieszkańców i turystów;
– pozytywny wpływ na pozostałe komponenty środowiska naturalnego
i antropogenicznego.
Całkowita wartość projektu – 2 982 020,61 zł.
Dofinansowanie – 999 822,24 zł.

Ponadto, kolejnym etapem w projekcie będzie również wybór wykonawcy odpowiedzialnego za promocję projektu oraz wybór wykonawcy
w drodze przetargu nieograniczonego dla zadania pn. ,,Zakup i wdrożenie
systemu GIS” (tj. baza danych geograficznych, sprzęt komputerowy,
oprogramowanie).
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez
dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących
standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków.
Przewidziane prace obejmują również zmniejszenie oddziaływania na
pobliskich mieszkańców w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
hałasu do środowiska oraz uciążliwości zapachowej.
Przy okazji realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele
pośrednie: Polepszenie standardu ochrony środowiska, rozwój społeczno
– gospodarczy, racjonalna gospodarka wodno – ściekowa, usprawnienie
systemu gospodarki osadowej.
Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące wskaźniki rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego
oczyszczania ścieków, wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu
oczyszczaniu, ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 33 061 620,33 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 159 524,59 PLN.
Dofinansowanie: 17 135 595,90 PLN.
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KANALIZACJA SANITARNA W GĘBICACH JUŻ ROZBUDOWANA
Zakończyły się prace przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gębice”. Zadanie zostało współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 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
Główny cel projektu to przyczynienie się do zwiększenia odsetka
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw.
dyrektywą ściekową oraz poprawa stanu czystości gleby i wód powierzchniowych.
Ponadto, celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego

poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy
Mogilno.
Zakres inwestycji obejmował ulice: Kościuszki, Wolności, Leśną, Brzozową, Sportową oraz Świętego Ducha i Poległych Bohaterów. Wykonano
dwie przepompownie ścieków.
Oiągnięte wskaźniki produktu:
– Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] – 2,705 km
– Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km]– 0,139 km
– Liczba urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej -1 szt.
Wskaźnik rezultatu do osiągnięcia w 2019 r.
– Liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
[RLM]– 300
Wskaźnik produktu do osiągnięcia w 2019 r.
– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczalnia
ścieków [RLM] – 300
Całkowita wartość projektu – 2 607 716,48 zł.
Dofinansowanie – 1 591 189,18 zł.

BĘDZIE HALA SPORTOWA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W MOGILNIE
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29 listopada 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazał się protokół zbiorczy nr 14 z oceny formalno-merytorycznej
Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek gminy
Mogilno złożony pod koniec marca br. dla zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie” w ramach Programu
Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
– edycja 2018 uzyskał pozytywną opinię. Niebawem zostanie podpisana
umowa o dofinansowanie przedmiotowego zadania.
Planowane całkowite koszty zadania (wartość wg kosztorysów):
6 330 318,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 710 000,00 zł.
Zakres zadań w projekcie:
– elewacja: docieplenie budynku,
– wymiana istniejącego pokrycia dachu wraz z izolacją,
– instalacje elektryczne,
– stolarka drzwiowa,
– konstrukcja stropów – sufity podwieszane, podłogi, okładziny,
– na parterze budynku powstaną: 3 kompleksy szatniowo-socjalne, 3
pomieszczenia WC (w tym jedno specjalnie dostosowane dla potrzeb
osób niepełnosprawnych), pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego z szatnią i toaletą, 3 pomieszczenia techniczne, magazyn na sprzęt
sportowy, arena sportowa (z możliwością podziału na 3 odrębne boiska) oraz hall
– na piętrze budynku powstaną: 4 salki lekcyjne wraz z zapleczem, WC
oraz pomieszczenie techniczne.
Obie kondygnacje połączy klatka schodowa oraz winda (dla osób
niepełnosprawnych),
– różne pozostałe – prace porządkowe.
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ZAPALILI ŚWIATŁO
WOLNOŚCI
W nocy z 12 na 13 grudnia na mogileńskim rynku odbyła się krótka
uroczystość pn. „Zapal światło wolności” z okazji rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. Zapalono znicze z których ułożono napis 13 XII
81 – PAMIĘTAM za wszystkich tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku
represji komunistycznego reżimu. Modlitwie przewodniczył o. Krzysztof
Wyszyński.

„PERŁA MOGILNA CORAZ JAŚNIEJSZA”
Mogilno jest niewątpliwie jedną z najstarszych osad wczesnośredniowiecznej Polski. Wzniesiony tu w XI w. przez zakon benedyktynów klasztor
i kościół zajmuje teren niewielkiego wzgórza przy północno-wschodnim
brzegu Jeziora Mogileńskiego. Duchowi synowie św. Benedykta z Nursji od
tego momentu służyli miejscowej ludności i odległym zakątkom przez swoją
modlitwę i pracę oraz głoszenie Chrystusa. W 1816 władze pruskie zabroniły
przyjmowania nowych zakonników, a w 1833 przeprowadziły likwidację
klasztoru, którego zabudowania uległy dewastacji. Do 1994 roku większa
część zabudowy klasztornej była w administracji państwa. Od 1998 roku
z inicjatywy ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego powstaje w klasztorze
Europejskie Centrum Spotkań „Wojciech- Adalbert” i rozpoczynają się prace
adaptacyjne. 11 lipca 2000 roku Centrum rozpoczyna swoją działalność.
Od 1 stycznia 2014 r. klasztor zamieszkują Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Warszawskiej, którzy przejęli posługę w tutejszej Parafii. Klasztor

i kościół wypełnił się życiem zakonnym
naznaczonym charyzmatem św. Franciszka
z Asyżu. Kościół św. Jana Apostoła był
wielokrotnie przebudowywany. Mimo
to zachował swoją pierwotną formą bazyliki romańskiej z akcentami gotyku, renesansu i baroku. Podczas prac renowacyjnych (m.in. zdejmowanie
tynków) odsłonięto najbardziej wartościowe historycznie mury romańskie
oraz XIII-wieczną posadzkę w prezbiterium. Na szczególną uwagę zasługuje
„kościół dolny”. Krypta zachodnia – jako jedna z trzech takich w Europie
– jest świadkiem chrześcijańskiego ducha Europy. Przebywając w mogileńskich kryptach, czuje się ducha przeszłości, ducha polskiej państwowości
kształtowanego przez tysiącletnią historię tutejszych gospodarzy.
Krypta zachodnia („perła Mogilna”) i środkowa jaśnieją po remoncie
i renowacji. Właśnie w nich została stworzona stała wystawa historii kościoła
i klasztoru pobenedyktyńskiego w Mogilnie. Podczas zwiedzania będzie
można zapoznać się bliżej z charyzmatem Benedyktynów, historią kościoła
i klasztoru, kalendarium czy wynikami badań archeologicznych, które
zostały umieszczone na aranżacjach graficznych. Natomiast znaleziska
archeologiczne zostały wyeksponowane w gablocie.
Zwiedzanie wystawy muzealnej rozpoczyna się chorałem gregoriańskim,
który rozbrzmiewa w XI-wiecznej krypcie, tam też przywita nas postać mnicha. Na pulpicie z ekranem dotykowym znajdującym się w krypcie środkowej
goście mają możliwość poznania ciekawostek dotyczących opactwa. Dla
dzieci został przygotowany specjalny quiz pozwalający w łatwy i ciekawy
sposób przyswoić i sprawdzić wiedzę związaną z mogileńskim opactwem.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
O nas: http://klasztor.mogilno.com.pl/index.php/o-nas/historia/
Historia Parafii pw. Św. Jana Apostoła w Mogilnie
http://klasztor.mogilno.com.pl/index.php/historia-parafii/
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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI W SZERZAWACH
9 listopada 2018 roku w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach
odbyła się uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Program artystyczny oraz dekorację Sali przygotowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Bogumiła Głowacka, Katarzyna Holak, Marzena
Pawłowska we współpracy ze Stanisławem Holakiem, Markiem Modrzejewskim, Joanną Woda i Norbertem Woda. Budynki szkoły i internatu
przystroili w narodowych barwach uczniowie szkoły. Były też słodkości
przystrojone w narodowych barwach przygotowane przez uczniów pod
kierunkiem druhny pwd. Anny Basa.
O godzinie 11.11 Szerzawianie włączyli się do ogólnopolskiej akcji
„Rekord dla niepodległej” i zaśpiewali Hymn Narodowy. Na scenie zaprezentowali się uczniowie: Marika Szczepańska, Martyna Lisek, Amanda
Sotnik, Eryk Kierzkiewicz, Krzysztof Mantej, Filip Saja, Martyn Zieliński,
Dominika Pakuła, Anastazja Tomaszewska, Paweł Sutkowski i Mateusz
Pet. W repertuarze znalazły się pieśni tradycyjne i współczesne piosenki
patriotyczne. Była też poezja oraz polonez odtańczony pięknie przez dwie
pary. Nagrodzeni też zostali laureaci konkursu recytatorskiego odbytego
w Szerzawach 7 listopada 2018 roku
Na terenie wokół boiska wielofunkcyjnego uroczyście posadzono trzy
„Dęby Niepodległości” wraz z kapsułą czasu z życzeniami dla „Niepodległej”.

Dęby ofiarowało Nadleśnictwo Miradz. Nadleśnictwo Miradz przeznaczyło
dla użytku boiska nowo oddanego w roku 2017, drzewka lipy i tuji.
W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz harcerze
Nieprzetartego Szlaku w Szerzawach wraz z instruktorami: Anną Basa,
Magdaleną Szymańską, Markiem Chmielarczykiem, Mateuszem Rusztykiem, Danielem Wąśniewskim. Obecni byli zaproszeni goście: Andrzej
Konieczka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury
Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Mogilnie, Ewaryst Drzazgowski – przedstawiciel Nadleśnictwa Miradz, hm. Barbara Bultrowicz
– komendantka Hufca ZHP Mogilno, hm. Kazimiera Rosinska – członek
Komendy Hufca ZHP Mogilno i członek Kręgu Starszyzny Harcerskiej im.
hm Henryka Mazurkiewicza, phm. Jerzy Lipiński – komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów im. hm. Leona Niewiadomskiego, hm. Stanisław
Jasiński – komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej im. hm. Henryka
Mazurkiewicza, Kazimiera Springmann – przewodnicząca Rady Rodziców
ZPS w Szerzawach.
Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę będą
trwać przez cały listopad i obejmą wiele różnych inicjatyw.
hm. Kazimiera Rosinska
Foto: Marcin Karasiewicz

„MAŁA FABRYKA DOBRA” W SP 2 W MOGILNIE
„Pomagając innym, stajemy się lepszymi” – pod takim hasłem 16 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie wraz z opiekunami
Wioletą Michalak i Agnieszką Kruszką obchodzili przypadający na 5 grudnia
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.
Szkolni wolontariusze lubią pomagać dzieciom z domów dziecka, seniorom, chorym i starają się zawsze pamiętać o potrzebujących, znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej. Jak sami twierdzą „wolontariat w szkole to
taka mała fabryka dobra i to nie od święta”. Młodzież pomagając, zauważa
to, co jest ważne w naszym życiu.
Obchodzone tego dnia święto było okazją do spotkania ze starszymi
koleżankami z Zespołu Szkół w Mogilnie i ich opiekunami Anną Przybylską
i Małgorzatą Król. Podczas wspólnego świętowania był czas na wymianę
doświadczeń w pracy obu kół i zabawy integracyjne. Dopełnieniem spotkania było oglądanie filmu o historii wolontariatu oraz słodki poczęstunek.
W tym dniu wolontariuszki: Marysia Superczyńska, Marcelina Lewandowska, Zuzia Jarlaczyk, Jagoda Jarlaczyk, Ola Burzyńska, Ania Brzustowska, Iga Halat, Kalina Hibner, Julia Polak, Wiktoria Stefańska, Dobrosia
Wierzbińska, Ania Grzechowiak, Julia Czarnecka, Marika Hałajczak, Nicola
Banaszak i Patrycja Nowak otrzymały podziękowanie za poświęcony czas
i dobro, które niosą drugiemu człowiekowi.
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100 LAT TRZEMESZEŃSKIEGO HARCERSTWA
8 grudnia 2018 roku w Trzemesznie odbyła się uroczysta zbiórka
z okazji 100. rocznicy powstania harcerstwa na Ziemi Trzemeszeńskiej.
Na zbiórkę przybyli: zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, kadra
instruktorska, starszyzna i seniorzy Hufca ZHP Trzemeszno na czele z komendantką Hufca ZHP Trzemeszno hm. Stanisławą Szymańską i jej zastępcą
hm. Włodzimierzem Losikiem. Gośćmi byli: członkowie Komendy Hufca
ZHP Mogilno i seniorzy z Mogilna na czele z komendantką Hufca ZHP
Mogilno hm. Barbarą Bultrowicz oraz hm. Kazimiera Rosinska – instruktor
Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP i phm. Jerzy Lipiński – zastępca
komendanta Ruchu Programowo-Metodycznego o Zasięgu Ogólnopolskim
Wspólnoty Skulskiej im. Antoniego Bogdańskiego, Burmistrz Mogilna
Leszek Duszyński, Burmistrz Trzemeszna Krzysztof Dereziński., seniorzy
z Gniezna i Słupcy.
Uczestnicy zbiórki najpierw zebrali się przy pomniku Jana Kilińskiego,
po czym przeszliśmy do Bazyliki, gdzie odbyła się Msza św. celebrowana
przez ks. prałata Piotra Kotowskiego. Po Mszy św. w auli im. ks. profesora
Stanisława Kozierowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie odbyła się dalsza część zbiórki.
Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno hm. Stanisława Szymańska i zastępca komendantki hm. Włodzimierz Losik powitali zebranych. Uczciliśmy
pamięć harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę.
Phm. Anna Golińska wygłosiła referat o stuletniej historii trzemeszeńskiego harcerstwa. Pwd. Beata Marciniak przedstawiła przygotowane przez
siebie kalendarium harcerskie Ziemi Trzemeszeńskiej na przestrzeni 100. lat.

Były liczne wyróżnienia: Komendantka Hufca ZHP Trzemeszno hm.
Stanisława Szymańska otrzymała Medal Honorowego Obywatelstwa Gminy
Trzemeszno w uznaniu zasług dla trzemeszeńskiego harcerstwa oraz szczytnej działalności społecznej i pedagogicznej. Hufiec Związku Harcerstwa
Polskiego Trzemeszno im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 uchwałą
Rady Miejskiej Trzemeszna otrzymał Medal Za Zasługi dla Gminy Trzemeszno. Hm. Włodzimierz Losik otrzymał Brązowy Krzyż Za Zasługi dla
ZHP. Odznaką „Harcerska Służba Wielkopolsce” uhonorowano – Paulinę
Kwiatkowską, Martynę Kwiatkowską, Katarzynę Wiśniewską, pwd. Alicję
Michalik, pwd. Monikę Woźniak, pwd. Magdalenę Wiśniewską, pwd. Annę
Hęś, pwd. Agnieszkę Majerowicz.
Srebrne Honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymali – Anna Kwiatkowska, Waldemar Kwiatkowski, Mariola Szymańska,
Wiesław Ziółkowski.
Składali zobowiązanie instruktorskie: Jakub Przybylski, Daria Skulska,
Julia Figaj, Martyna Wekwert, Jagna Jatczak.
Bardzo ładną część artystyczną przedstawił zespół Świerszcze pod
kierunkiem hm. Danuty Szreder.
Goście składali na ręce komendantki Hufca ZHP Trzemeszno hm.
Stanisławy Szymańskiej gratulacje i życzenia.
Harcerskim kręgiem zakończono jubileuszową zbiórkę.
Hm. Kazimiera Rosinska
Foto: hm. Władysław Szymański

MIKOŁAJKOWO
W ŻABIENKU
Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” w świetlicy wiejskiej w Żabienku z okazji Mikołajek
odbyło się spotkanie. Świąteczne zabawy prowadziły animatorki
z Magii Dzieciństwa, które zachęcały do występów tanecznych
i wspólnego rodzinnego ubierania choinki.
Głównym punktem spotkania był długo wyczekiwany
św. Mikołaj, który wręczył wszystkim dzieciom paczki ze
słodyczami.
Poczęstunek przygotowały: Katarzyna Węgrzynowska,
Joanna Gumińska, Elżbieta Cierpisz, Beata Krotoszyńska,
Jolanta Banasiak i Asia Skrobak.
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KOPERTA ŻYCIA
W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, zwłaszcza samotnie przebywających w domu, Gmina Mogilno zakupiła 400 tzw. „Kopert życia”. Pakiet składa się
z koperty z kartą oraz magnesu na lodówkę. Dystrybucją zajmują się członkowie
Mogileńskiej Rady Seniorów. Pakiety można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie (p. 101). Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych. W specjalnie przygotowanych kopertach umieszcza się
najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach
na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet
z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu,
które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

ZMIANA GODZIN PRACY
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z uchwałą nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z 10
października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianie uległy terminy otwarcia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje
odpady komunalne w środy i soboty:
– w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godziny 10.00 do 18.00;
– w okresie od 1 listopada do 31 marca od godziny 10.00 do 16.00.
Przypominamy, że w PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilno w ramach wnoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami.
1. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego
celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla
zdrowia, ludzi i środowiska.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
W związku z nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominają właścicielom,
zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o ich obowiązkach.
KOMUNIKAT I
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa,
instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego
ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami
zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.
Dlatego przypominam przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych
ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu
technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W szczególności sprawdzenie stanu
technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami, do przeprowadzania kontroli stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów
spalinowych i wentylacyjnych uprawnione są osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
Kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg
kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – mogą
przeprowadzać tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.
Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać
osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz
sieci gazowych.
Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają
obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719).
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KOMUNIKAT II
Okres jesienno-zimowy zwiększa ryzyko wystąpienia w obiektach budowlanych
zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją instalacji
gazowej, przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz nadmiernym obciążeniem połaci
dachowej śniegiem.
W związku z powyższym przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo
użytkowanych obiektów.
Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych
i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są
najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz
wybuchy gazu i pożary.
Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów
oraz usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących
zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Zgodnie z postanowieniem art. 61 ustawy Prawo budowlane właściciel lub zarządca
obiektu budowlanego jest obowiązany:
• utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,
• zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w zakresie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt m.in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu
budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska.
W celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zaniechania obowiązków
wynikających z przepisów ustawowych, zwracam się do wszystkich zobowiązanych
o bezzwłoczne spełnienie powyższych obowiązków.
Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli obiektów
budowlanych podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).
A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa
użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze
ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
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NAJPIĘKNIEJSZE I NAJSMACZNIEJSZE
PODCZAS „GWIAZDKOWYCH PIERNIKÓW”
W muzeum w Chabsku zakończyła się siedemnasta edycja „Gwiazdkowych
pierników”, w ramach których rozstrzygnięto konkursy na „Gwiazdkowe pierniki”
oraz „Najpiękniejszy stroik świąteczny”.
Wyniki konkursów
Kategoria: pierniki dekoracyjne
Indywidualnie: I miejsce Emilia Sobieralska, II miejsce Dorota Pietrowicz,
III miejsce Katarzyna Tomaszewska
Wyróżnienia: Ewa Ziemniak, Anna Kubasik, Eleonora Joszko, Joann Smolak
Grupowo: I miejsce Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie, II miejsce
Oddział Przedszkolny w Dąbrówce, III miejsce ZS w Bielicach
Wyróżnienia: Przedszkole nr 3 w Mogilnie, Środowiskowy Dom Pomocy
Społecznej w Trzemesznie, Przedszkole nr 1 w Mogilnie, KGW „Sąsiadki”
Sławsk Wielki
Kategoria: pierniki dekoracyjne – piernik pamiątka z ziemi mogileńskiej
I miejsce Ewa Ziemniak
Wyróżnienia: Eleonora Joszko, KGW z Orchowa, Urszula Dębska
Kategoria: pierniki spożywcze
Indywidualnie: I miejsce Ewa Ziemniak, II miejsce Mateusz Lange, Wiesława
Poturalska
Wyróżnienia: Urszula Dębska, Karolina Przydatek, Iwona Kujawa, Emilia
Sobieralska
Kategoria: stroiki świąteczne
Indywidualnie: I miejsce Joanna Smolak, II miejsce Ewa Ziemniak, III miejsce
Urszula Dębska
Wyróżnienia: Dorota Pietrowicz, Agata Kowalska, Eleonora Joszko, Wiesława
Poturalska
Grupowo: I miejsce SP w Strzelcach, II miejsce Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bielsku, III miejsce Oddział Przedszkolny w Dąbrówce
Wyróżnienia: KGW w Sławsku Wielkim, Przedszkole nr 2 w Mogilnie, ZS
w Bielicach, SP nr 1 w Mogilnie, SP w Kwieciszewie
Publiczność najpiękniejszym stanowiskiem konkursowym uznała stoisko
przygotowane przez Ewę Kubacką.

Organizatorami imprezy byli: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku wraz z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum
Ziemi Mogileńskiej, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Chabsko „Lepsze
jutro” oraz Mogileńskim Domem Kultury.
Nagrodzone w konkursach prace będzie można oglądać na wystawie,
która udostępniona zostanie zwiedzającym do 12 stycznia 2019 r.
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WALENTY NAWROTEK

LEGENDARNY WETERAN MOGILEŃSKICH DRÓG
Za kierownicą spędził niemal pół wieku, wożąc najważniejszych
przedstawicieli władz ziemi mogileńskiej.
***
Po szkole powszechnej 18-letni Walenty Nawrotek postanowił wyuczyć
się kowalstwa i ślusarstwa. Dwa lata później choroba przerwała te praktyki,
ale bez szkody dla jego automogilowych zainteresowań. Odbywszy służbę
wojskową Nawrotek trafił do warsztatów samochodowych w Inowrocławiu.
I zgodnie ze swoimi pasjami już 6 stycznia 1923 r. został szoferem w Starostwie Powiatowym w Strzelnie aż do 31 marca 1932 r., czyli likwidacji tego
powiatu. W tym czasie woził starostów, na początku Karola Balińskiego,
potem Tadeusza Woźniaka, Jana Kozłowskiego i w końcu Włodzimierza
Baranowskiego. Ze Strzelna Nawrotek przeniósł się do Starostwa w Mogilnie, gdzie jako kierowca pracował do wybuchu II wojny światowej.
Wysiedlony wraz z rodziną do Generalnej Guberni trafił do Krakowa na
ul. Grodzką 36m. 7. Od 22 sierpnia 1940 r. do 24 lutego 1945 r. pracował
w Powszechnym Towarzystwie Elektrycznym AEG jako monter oraz przy
budowie linii napowietrznych. Wróciwszy do Mogilna już 17 kwietnia
1945 r. poprosił starostę o ponowne zatrudnienie w charakterze szofera. I tu
pozostał aż do emerytury. Pierwszym powojennym starostą wożonym przez
Nawrotka był Edward Gabiś, później przez wiele lat Antoni Wesołowski.
PRZYGODA Z KOZAMI
Już w czwartym roku służby 28-letniego Nawrotka czekała podróż
życia. Autem starosty w Strzelnie miał pojechać do Inowrocławia, gdzie
31 sierpnia 1926 r. rozpoczął się Kongres Eucharystyczny z udziałem
arcybiskupa , a wkrótce kardynała Augusta Hlonda, by uroczyście przewieźć go do sanktuarium w pobliskich Markowicach. Odkryte, bogato
udekorowane kwiatami i zielenią auto powoli przemieszczało się do celu.
W tym czasie w pobliżu Markowic pracujące w polu kobiety równocześnie czuwały na stadem swoich kóz pasących się w przydrożnym rowie.
Ujrzawszy pojaszd pełen atrakcyjnego pożywienia zwierzęta pośpiesznie
rzuciły się, by z niego skorzystać. Przestraszony utratą dekoracji kierowca
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przyspieszył, ale niestety kilka mlecznych karmicielek poważnie poturbował.
Ich właścicielki, groźniewymachując graczkami, rzuciły się w pogoń za
samochodem. Nawrotek tymczasem pomyślał o czekającej go awanturze
w drodze powrotnej. I rzeczywiście, zbliżając się do Markowic już z dala
dostrzegł groźne zbiegowisko na trasie. Zaś dostojny arcybiskuip potraktował zgromadzonych jako spontaniczne powitanie. Podniósł sięz kanapy
i radośnie pobłogosławił pokornie klęczących na drodze. Niebo uratowało
Nawrotka z opresji.
TRAGEDIA W PODRÓŻY
Ta podróż tkwiła w pamięci Narotkaniemal do końca jego życia. 3 lipca
1949 r. wiózł służbowo startostę Stanisława Jesionowskiego. Ich samochód
na drodze Ostrowo-Strzelno potrącił Walentego Drożdżyńskiego. Niestety,
6 lipca pieszy zmarł. Nie znamy szczegółów tego wypadku, ale Sąd Okręgowy w Gnieźnie 21 listopada 1949 r. skazał Walentego Nawrotka na rok
więzienia. Taki sam wyrok usłyszał starosta Jesionowski. Dziś trudno dociec,
co zadecydowało o karze pasażera, tm bardziej że skazanemu kierowcy sąd
wykonanie kary pozbawienia wolności zawiesił na dwa lata. Wbrew przypuszczeniom sąd nie pozbawił Nawrotka zdolności do piastowania urzędu
publicznego, ani nie nałożył na niego kary dodatkowej w postaci zakazu
wykonywania zawodu szoferskiego. Dodatkową konsekwencją skazania
starosty było pozbawienie go 17 grudnia 1949 r. zajmowanego stanowiska.
Wkrótce Nawrotek jako kierowca służył nowemu staroście. 1 stycznia
1950 r. tę funkcję na pięć miesięcy powierzonoTadeuszowi Nowierskiemu.
NAJBLIŻSZA RODZINA
Walenty Nawrotek, według aktu uznaia, poświadczonego przez Z.
Kościelskiego i J. Fuksieńskiego jako świadków, urodził się 7 lutego 1898
r. w Borzysławiu k. Skulska. Jego rodzicami byli Ignacy Nawrotek i Katarzyna Synoracka. W 1924 r. poślubił Władysławę Światlak, urodzoną17
maja 1895 r. w pobliskim Rzeszynie.Nawrotkowie mieli czworo dzieci.
Najstarszy Kazimierz urodził się 15 listopada 1925 r., natomiast 13 czerwca
1931 r. trojaczki: Krystyna, Maria i Bernard. Wszystkie urodziły się

Wręczenie Krzyża Walecznych
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MIKOŁAJKOWE SHOW
W Hali Widowiskowo – Sportowej, 6 grudnia miała miejsce impreza,
w której uczestniczyło kilkaset najmłodszych mieszkańców naszego miasta
i gminy. Oprócz głównej atrakcji – św. Mikołaja uczestnicy mieli okazję
wzięcia udziału w konkurencjach sprawnościowych, nauki zumby, pokazu
judo, hip-hopu, atrakcjach plastycznych, dmuchanej zjeżdżalni i innych.
Wszyscy obecni zostali obdarowani słodyczami, a całość prowadzili Arkadiusz Renk i Mateusz Studziński.
Organizatorami tak dużej imprezy był Mogilno Sport Sp. z o.o. oraz
Mogileński Dom Kultury.
Patronat honorowy – Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

w Strzelnie. Po przeniesieniu się do Mogilna Nawrotek mieszkał po
adresami: Rynek 20, ul. Jagiełły 4 m. 5 i Świerczewskiego 7, zresztą jako
mój sasiad na parterze. W trosce o byt rodziny Nawrotek 21 listopada 1946
r. we wniosku do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu napisał: Ponieważ
obecne pobory nie wystarczają mi na utrzymanie wnoszę uprzejmą prośbę
o przyznanie mi ryczałtu do wysokości 3.500 zł miesięcznie, niezależnie
od przysługujących mi diet. W tym czasie 15-letnie trojaczki były uczniami
gimnazjum. Po przejściu na emeryturę Walenty Nawrotek zamieszkał u rodziny w Krakowie. Zmarł 19 sierpnia 1991 r. mając 93 lata.. Na cmentarzu
Rakowickim pożegnali go synowie, córki, siostra, synowa, bracia i rodzina.
SYMBOLE UZNANIA
Jako już legendarny kierowca ziemi mogileńskiej, który przejechał
około półtora miliona kilometrów, Walenty Nawrotek pozostał w serdecznej
pamięci wielu jej mieszkańców. Znał każdy zakątek, przez dziesiatki lat
wożąc miejscowych dostojników. Najbliżej jednak był związany z długoletnim przewodnicącym Prezydium PRN w Mogilnie Antonim Wesołowskim, imponując w ostatnich latach czarną Wołgą. Jego profesjonalne
kwalifikacje, codzienna wzoropwa troska o pojazd, poczucie wyjątkowerj
odpowiedzialności, stała gotowość do pracy, pogodne, życzliwe usposobienie przysparzały mu zasłużonego uznania. Chlubił się Złotą Odznaką
„Wzorowy Kierowca” i dwukrotnym odznaczeniem Krzyżem Walecznych,
a także licznymi dyplomami i nagrodami. W świadectwie z 18 kwietnia 1945

r. wicestarosta mogileński Julian Cerkaski napisał: Nigdy nie dał powodu
do niezadowolenia. Gorliwą i sumienną pracą zjednał sobie szczere uznanie i szacunek. Obywatela Nawrotka polecam jako dzielnego i trzeźwego
kierowcę samochodowego. Zaś w poświadczeniu pookupacyjnym Antoni
Krystkowiak i Piotr Janowiak zapewniali, że Walenty Nawrotek nie splamił
w czasie okupacji niemieckiej swego imienia Polaka.
Stanisław Kaszyński
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WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
Spotkanie młodzieży z Ministrem Spraw Zagranicznych
12 października 2018r. w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu miały miejsce konsultacje społeczne z Ministrem
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkanie z prof.
Jackiem Czaputowiczem została zaproszone grupa młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie pod opieką pani Renaty Lepszej i pani Joanny
Głowskiej-Dybicz.
Organizatorem konsultacji społecznych, które dotyczyły przyszłości
Europy, był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.
Spotkanie prowadził dr Jan Wiśniewski z RODM, a gości powitał Rektor
WSKSiM dr Zdzisław Klafka.
Minister Spraw Zagranicznych wygłosił trzydziestominutowy wykład
pt.: „Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy”,
który stał się również powodem do dalszej dyskusji. Młodzież z Zespołu
Szkół w Mogilnie miała także okazję wziąć udział w briefingu prasowym
z udziałem pana ministra Czaputowicza.

Młodzież została bardzo miło przyjęta ze strony mieszkańców. Przygotowali nawet niespodziankę, która polegała na zaproszeniu uczniów do
obejrzenia przedpremierowego przedstawienia. Wzbudziło ono mnóstwo
pozytywnych emocji i było długo oklaskiwane. Młodzież miała również
okazję obejrzeć sale terapeutyczne, sale dziennego pobytu oraz porozmawiać
z pracownikami np. fizjoterapeutą.
Wizyta w Domu Pomocy Społecznej była źródłem wielu refleksji
uczniów dotyczących pracy w tego typu placówce, poświecenia i trudu
podjęcia się pomocy ludziom tego potrzebującym. Wyjazd zorganizowały
psycholog Małgorzata Król i pedagog Anna Przybylska.

Szkolny Tydzień Kariery

Zajęcia integracyjne z chustą KLANZY
Dnia 12 października 2018 r. klasa I c oraz klasa I b liceum z Zespołu Szkół w Mogilnie o uczestniczyły w zajęciach integracyjnych
z psychologiem szkolnym panią Małgorzatą Król.
Uczniowie mogli podczas spotkania wziąć udział w zabawach uczących
współpracy, pozwalających poznać się wzajemnie m.in. z pomocą chusty
KLANZY. Chusta ta jest prostą, a zarazem intrygującą pomocą dydaktyczną.
Zabawy chustą zawsze dostarczają wielu wrażeń uczestnikom, gdyż pobudzają kreatywność, aktywizują, motywują do wspólnego działania i osiągania
ustalonego celu. Zachęcają do nawiązywania kontaktów społecznych oraz
budowania zaufania w grupie. W zależności od rodzaju zabaw ćwiczą refleks,
spostrzegawczość, rozwijają pewność siebie, wiarę we własne siły i odwagę.
Młodzież mogła również odprężyć się psychicznie, relaksując się na chuście.
Zajęcia wywołały uśmiech i wprawiły uczniów w dobry nastrój i odstresowały. W dzisiejszych czasach dbanie o własne zdrowie psychiczne
jest niezwykle ważne.

Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku
Dnia 16 października 2018r. uczniowie z klasy II b liceum o nachyleniu psychologiczno-politechnicznym z Zespołu Szkół w Mogilnie
pojechali z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Młodzież spotkała się tam z dyrektorem panem Dariuszem Cykulskim,
który przedstawił bogatą historię pięknego budynku, w którym mieści się
DPS oraz opowiedział o ciekawostkach historycznych związanych z miejscowością Ludzisko. Uczniowie usłyszeli również o zasadach panujących
w Domu oraz specyfice funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością
intelektualną.
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W dniach od 15.10.2018 roku do 19.10.2018 roku w Zespole Szkół
w Mogilnie odbył się Szkolny Tydzień Kariery. Projekt ten skierowany
jest do uczniów klas maturalnych, którzy za parę miesięcy będą podejmować decyzje dotyczące przyszłości zawodowej. Spotkania z przedstawicielami instytucji i firm z otoczenia gospodarczego mają pomóc
uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie w podjęciu właściwego wyboru.
Podczas Szkolnego Tygodnia Kariery szkołę odwiedzili pracownicy
PWSZ z Gniezna – pani mgr inż. Adrianna Rokosik, która poprowadziła
warsztaty z marketingu. Spotkanie to uświadomiło uczniom, jak ważna jest
wiara we własne siły i możliwości. Z kolei pan mgr inż. Łukasz Muciok,
przeprowadził warsztaty z logistyki transportu. Przybliżył młodzieży
specyfikę zawodu logistyk oraz zaprezentował możliwości pracy po tym
kierunku. Uczniowie liceum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych pt.
„Różne formy nadmanganianu potasu”, które prowadził pan mgr inż.
Karol Ciesielski oraz pan mgr inż. Marcin Kuźlak.
Jak co roku odbyły się również spotkania z doradcami zawodowymi
z Powiatowego Urzędu Pracy, panią Renatą Gaurą i panią Donatą
Piekarczyk. Klasy maturalne miały okazję zapoznać się z ofertami pracy,
a także możliwościami dostosowania ich do własnych predyspozycji zawodowych. Zorganizowane zostały również warsztaty z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
pt. „Bądź architektem swojego szczęścia”, które poprowadziły pani Anna
Dudek i pani Wiesława Janaszek. Młodzież dowiedziała się, jak planować
swoje działania, by osiągnąć sukces zawodowy. Uczniowie spotkali się
także z doradcami z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Torunia panią Anitą
Boniek i panią Alicją Heller, które przybliżyły Projekt Eures. Maturzyści
dowiedzieli się między innymi o zasadach funkcjonowania europejskiego
rynku pracy. Podczas spotkania z panią Patrycją Koralewska i panem
Pawłem Andrzejczakiem z Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie zapoznała się z różnymi formami
wsparcia i pomocy dla przyszłych pracowników.
Podczas Szkolnego Tygodnia Kariery szkoła gościła również przedstawicieli różnych przedsiębiorstw. Z zaproszenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych, którzy byli odpowiedzialni za organizację tego przedsięwzięcia, skorzystał między innymi pan Robert Kasner, który reprezentował
spółkę Investgrand Sp.z o.o. z Inowrocławia. Przedstawił on wykład na
temat „Energii odnawialnych”. Młodzież miała również okazję wysłuchać
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wykładu na temat ścieżki kariery pana Waldemara Krzewiny, prezesa Banku
Spółdzielczego w Kruszwicy. Uczniowie technikum drogowego spotkali
się z wiceprezesem Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia
S.A. panem Michałem Niemytem. O swojej ścieżce kariery opowiedział
również trener personalny pan Jurand Lisiecki. Uczniowie spotkali się także
z panią Beatą Kryszak, kierownikiem działu kadrowo-płacowego firmy
Sanplast. Pod kierunkiem przedstawiciela tej firmy uczniowie uczestniczyli
w warsztatach pod tytułem „Rekrutacja do firm w praktyce”.
Podczas ostatniego dnia gościliśmy pana Krystiana Szczęsnego, który opowiedział o swojej ścieżce kariery w firmie Zbych-Pol& Mobet sp.
z o.o. z Mogilna. Z kolei przedstawicielki Banku Millenium pani Daria
Łagiewka oraz pani Marta Konieczka przedstawiły wykład pt.: „Moje
pieniądze muszą pracować”.
Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy jest konieczne, ponieważ przypadkowość podejmowanych decyzji i kształcenie w kierunkach,
do których młodzi ludzie nie mają predyspozycji, nie jest pożądaną sytuacją.
Zdecydowanie korzystniejsze jest przygotowanie młodzieży do budowania
swojej ścieżki kariery poprzez odkrywanie predyspozycji, zainteresowań,
możliwości intelektualnych i zdrowotnych, oraz poznanie realiów rynku
pracy i zawodów przyszłościowych – dodaje pani Małgorzata Konieczka,
nauczyciel przedmiotów zawodowych współodpowiedzialna za organizację
Szkolnego Tygodnia Kariery.

Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych
24 października 2018r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyła się akcja
rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych. Organizatorem akcji z ramienia fundacji DKMS była nauczycielka biologii Pani
Magdalena Jabłońska-Kowalska, wolontariuszami pielęgniarka Pani
Grażyna Habel oraz uczennice z klasy III a LO: Karolina Maciejewska,
Karolina Szajda, Aleksandra Osika, Marianna Maciuszek, Marika
Furmańczyk, Luiza Woźniak, Natalia Kubiak, Natalia Zwolanowska,
Marietta Podbielska oraz z klasy 2 b LO: Honorata Nowak i Dagmara
Olejnik.
Akcja ukierunkowana była na poszukiwanie genetycznych bliźniaków
dla ludzi chorujących na nowotwory krwi, czyli białaczki. W Polsce co
godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Tę diagnozę słyszą rodzice
małych dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu chorych jedyną szansą jest
przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.
Jedynie 25% pacjentów znajduje bliźniaka genetycznego w rodzinie,
75% zdanych jest na Dawców niespokrewnionych. Prawdopodobieństwo
znalezienia odpowiedniego dawcy wynosi 1do 20 tysięcy. To właśnie sprawia, że poszukiwania są trudne i nie wszyscy pacjenci znajdują swojego
bliźniaka genetycznego.
Im więcej zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym większa szansa
dla chorych na znalezienie genetycznego bliźniaka. Dlatego tak ważne jest,
aby do grona dawców dołączyły nowe osoby gotowe do podzielenia się
cząstką siebie z chorymi na nowotwory krwi.
W Zespole Szkół w Mogilnie, w czasie przeprowadzonej akcji, zarejestrowały się 43 osoby, co jest ogromnym sukcesem.
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Na straży pamięci
25 października 2018r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyło się podsumowanie
konkursu „Na straży pamięci”,
który był organizowany przez Mogileńskie Towarzystwo Kultury we
współpracy z Biblioteką. Przedsięwzięcie cieszyło się zainteresowaniem uczniów z Zespołu Szkół
w Mogilnie.
Pierwsze miejsce w konkursie
zajęła Zuzanna Kryszak z kl. 2 c LO,
natomiast wyróżnienie otrzymała
Wiktoria Koralewska z kl. 2 b LO.
W konkursie brała także udział cała
klasa 1 b LO oraz uczniowie z klasy
3 b LO i 2 c LO.
Zadanie konkursowe polegało
na przygotowaniu biogramu osoby
związanej z Mogilnem lub zasłużonej dla ziemi mogileńskiej. Uroczystego
wręczenia nagród oraz dyplomów uczestnikom konkursu dokonała pani
Teresa Kujawa, prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.
Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbył się
wykład doktora Sławomira Łanieckiego pracownika naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym uczestniczyła także
młodzież z Zespołu Szkół w Mogilnie.
Uczniowie do udziału w konkursie przygotowywali się pod okiem
nauczycieli: pani Renaty Lepszej, pani Joanny Głowskiej-Dybicz oraz
pani Kingi Gąski.

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie pamiętają o zmarłych
Dnia 31 października 2018r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie
(klasa III c LO) pod opieką p. Emilii Jankowskiej-Banaś złożyli znicze
na grobach zasłużonych w walce o niepodległy kraj Powstańców Wielkopolskich i Obrońców Ojczyzny.
Młodzież uczciła również pamięć poległych żołnierzy pod pomnikiem
Ofiar Katynia oraz zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Hołd
oddano także zasłużonemu dla miasta Mogilna ks. prałatowi Piotrowi
Wawrzyniakowi.

Zaduszki Poetyckie
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie, jak co roku, przygotowali
zaduszki poetyckie, które zaprezentowali w Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w dniu 9 listopada 2018 r.
Tegoroczny montaż słowno-muzyczny nosił tytuł „Kwiaty wolności”,
tematycznie związany był z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wspominki zadedykowali właśnie Tym, którzy
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poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Recytowano
utwory K.K. Baczyńskiego, A. Asnyka i L. Staffa. Uczniowie zaprezentowali też muzyczną interpretację utworów S. Celińskiej, A. Lipnickiej i K.
Prońko. Młodzież po raz kolejny wprowadziła w szczególny listopadowy
nastrój, snując refleksje o przemijalności oraz wspominając bohaterów.
W programie pod kierunkiem nauczycieli Magdaleny Kopeć-Bernaciak
i Anny Praczyk wystąpili uczniowie Zespołu Szkół: Roksana Owsińska,
Julia Kędzierska, Patrycja Weihs, Bogusz Hibner, Mikołaj Nowobilski,
Filip Turek i Szymon Sochacki.

Nauka w praktyce
7 listopada 2018 r. została zorganizowana wycieczka przedmiotowa,
w ramach której uczniowie II klasy Technikum Budowy Dróg i III
klasy Technikum Drogowego udali się na miejsce trwającej inwestycji
budowlanej – rozbudowa szpitala – przy ul. Kościuszki w Mogilnie.
Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć przebieg kolejnych faz robót
budowlanych m.in. wykonywanie robót murarskich i zbrojarskich oraz
pracę sprzętu i maszyn budowlanych. Ponadto uczniowie mogli bezpośrednio przyjrzeć się stosownym obecnie materiałom budowlanym, utrwalić
zasady kolejności technologicznej wykonywania robót, zobaczyć sposób
zagospodarowania placu budowy oraz poznać rzeczywiste warunki pracy na
budowie. Młodzież miała okazję przeprowadzić rozmowę z kierownikiem
budowy, a także poznać pozytywne strony wykonywania tego zawodu.
Podczas pobytu na terenie ww. inwestycji opiekun wraz ze swoimi
podopiecznymi obowiązkowo musieli być wyposażeni w ochronne kaski
budowlane i kamizelki odblaskowe.
Przeprowadzone zajęcia w terenie były dla przyszłych techników
doskonałą okazją do konfrontacji teorii z praktyką, jak również pozwoliły
ugruntować zdobytą dotychczas podczas lekcji w szkole wiedzę.
Organizatorem wspólnego wyjścia był nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Mogilnie – pan Krystian Guzik.

Wyróżnienie uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie w konkursie
„Niepodległa – w 100-lecie niepodległości
Rzeczypospolitej Polski”
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie zostali wyróżnieni w finale
wojewódzkim małych form teatralnych pt. „Niepodległa w 100-lecie
niepodległości Rzeczypospolitej Polski”.
Konkurs zorganizowany został w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w ramach Bydgoskich Spotkań z Kulturą
Chrześcijańską. Podstawowe cele przedsięwzięcia to: popularyzowanie
wśród młodzieży idei niepodległościowych i postaci zasłużonych dla
odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku, rozbudzanie świadomości
historycznej, rozwijanie twórczego myślenia, pogłębianie i umacnianie
postaw patriotycznych.
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległa – wczoraj, dziś i jutro”. Spektakl przeplatany
był poezją patriotyczną wielkich poetów polskich i piosenkami autorstwa
młodzieży.
Jury wyróżniło przedstawienie, biorąc po uwagę dobór treści do założonych idei konkursu, walory sceniczne i ogólny wyraz artystyczny. Ponadto
nagrodę specjalną za najlepszą grę aktorską otrzymał Piotr Bartoszek
z Zespołu Szkół w Mogilnie. Należy również dodać, że na tę okoliczność
przygotowana została również prezentacja przedstawienia w wersji filmowej.
Młodzież w scenach plenerowych próbowała oddać klimat odzyskania przez
Polskę niepodległości. Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie
udzielili też krótkiego wywiadu dla Radia PiK.
W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół
w składzie: Anna Pietruszewska, Dominika Kantorska, Marcin Janus,
Agata Mikulska, Filip Turek, Marcelina Winkiel, Bogusz Hibner, Mikołaj
Nowobilski, Piotr Bartoszek, Jakub Małecki i Jakub Wiśniewski.
Opiekunami przedsięwzięcia byli nauczyciele przedmiotów humanistycznych Renata Lepsza i Piotr Perzyna.
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Apel „Dla Niepodległej” z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości
9 listopada 2018 roku młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie uczciła
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, której punktem
kulminacyjnym był uroczysty apel „Dla Niepodległej”.
Apel poprzedziła wystawa przybliżająca uczniom istotę współczesnej
wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem wojsk terytorialnych przygotowana przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Inowrocławiu i 8.
Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej.
Następnie odbył się uroczysty apel. Społeczność uczniowska włączyła
się w projekt Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży
i dokładnie o godzinie 11.11 uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły
wspólnie odśpiewali hymn narodowy.
Po odśpiewaniu hymnu dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Grzechowski
powitał zaproszonych gości: majora Mariusza Bucholca z Dowództwa 8.
Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, majora Andrzeja
Wiclebena z Wojskowej Komisji Uzupełnień w Inowrocławiu oraz przewodniczącą Rady Rodziców – panią Romanę Świtałę. Ponadto w szkole
gościli: szer. Wojciech Pilarski, st. szereg. Łukasz Stroiński, st. chorąż.
Mariusz Truszkowski, st. sierż. Artur Klonowski.
Prowadzący uroczystość Marcelina Winkiel i Filip Turek podkreślili,
że 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie
narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji
i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę
świata” – czytamy w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak podkreślono
w dokumencie, to dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł
zwycięsko z dziejowej próby.
W dalszej części uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie przedstawili
montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległa – wczoraj, dziś i jutro”. Spektakl
przeplatany był recytacją poezji patriotycznej wielkich poetów polskich
i piosenkami legionowymi i patriotycznymi. W tej części uroczystości
wszyscy odśpiewali wspólnie również „Rotę” Marii Konopnickiej. Uroczyste obchody urozmaicone zostały prezentacjami filmowymi i plastycznymi
ukazującymi trudne drogi do wolności niezłomnych Polaków.
W programie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w składzie: Anna
Pietruszewska, Dominika Kantorska, Izabela Sip, Marcin Janus, Agata Mikulska, Filip Turek, Marcelina Winkiel, Marta Krzewińska, Bogusz Hibner,
Mikołaj Nowobilski, Piotr Bartoszek, Jakub Małecki i Jakub Wiśniewski.
Opiekunami przedsięwzięcia byli nauczyciele przedmiotów humanistycznych pani Renata Lepsza, pani Emilia Jankowska-Banaś, pani Maria
Konieczka i pan Piotr Perzyna oraz odpowiedzialny za obsługę techniczną
pan Marcin Król.
Dzień 9 listopada 2018 roku dostarczył wielu wzruszeń i emocji,
pogłębił świadomość historyczną młodzieży i umocnił w przekonaniu,
że bycie wolnym Polakiem jest nie tylko przywilejem, ale też ważnym
obywatelskim obowiązkiem.
Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość”
sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.
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Uczcili Narodowe Święto Niepodległości

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie w ramach świętowania 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości włączyli się w szereg
inicjatyw mających na celu upamiętnić tę ważną dla naszego kraju datę.
10 listopada wystąpili w Wylatowie podczas Rodzinnego Święta Niepodległości organizowanego w ramach projektu Radosna Niepodległa 2018.
Mikołaj Nowobilski z kl. 3 a LO zaprezentował publiczności „Biały
krzyż” z repertuaru Czerwonych Gitar, Marta Krzewińska z kl. 3 TD/TI
wykonała utwór „Taki kraj”, Oliwia Stablewska i Natalia Wasilewska z kl.
1 b LO śpiewały „Rozkwitały pąki”, a Zuzanna Perzyńska z kl. 1 a LO –
„Wspomnienie”.
W poczcie kwiatowym byli Agata Urbańska z kl. 3 c LO i Dariusz Frąszczak 3 TD/TI, natomiast w poczcie sztandarowym znaleźli się Nicole Frandzelska i Wiktoria Frandzelska z kl. 3 c LO oraz Jakub Stefaniak z kl. 2 b LO.
Opiekę nad uczniami sprawowali pani Joanna Głowska-Dybicz i pan
Szymon Bernaciak.

Aleksandra Osika laureatką
wojewódzkiego konkursu literackiego
Aleksandra Osika, uczennica Zespołu Szkół w Mogilnie, zajęła
II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w II Wojewódzkim
Konkursie Literackim im. Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenia
bydgoskie”.
Konkurs był organizowany przez IX Liceum Ogólnokształcące im. T.
Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy. Patronat
honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Bydgoszczy
i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
Zadanie polegało na przedstawieniu lirycznego obrazu małej ojczyzny.
W sumie na konkurs wpłynęły 42 prace. W obradach jury brał udział pan doktor
Mirosław Gołuński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Aleksandra wraz ze swoim opiekunem, panią Kingą Gąską brała udział
w uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbyło się 8 listopada w IX
LO w Bydgoszczy. Laureaci otrzymali nagrody – „Tadeuszki”. Mieli
okazję uczestniczyć w obchodach dnia Patrona, wysłuchać interesujących
wystąpień oraz zobaczyć odsłonięcie portretu Tadeusza Nowakowskiego,
którego dokonał syn pisarza, Marek Rafael.
Aleksandra Osika, chociaż jest uczennicą klasy III a o nachyleniu
biologiczno-chemicznym i z tymi przedmiotami wiąże przyszłość, chętnie
bierze udział w różnych konkursach literackich. Sukcesywnie rozwija swoje
pisarskie umiejętności poprzez tworzenie kolejnych tekstów.
Żyjemy w czasach, gdy praktycznie każdy może publikować, ale nie
każdy zyskuje uznanie. Zajęcie przez Olę II miejsca w II Wojewódzkim
Konkursie Literackim im. T. Nowakowskiego bardzo cieszy. Znalezienie
się w gronie laureatów potwierdza fakt, że to utalentowana uczennica –
powiedziała Kinga Gąska, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół
w Mogilnie.

Podsumowanie VIII Międzypowiatowego Konkursu
Literackiego „Pegaz na Pałukach i Krajnie”
14 listopada 2018r. uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczyli
w podsumowaniu konkursu literackiego „Pegaz na Pałukach i Krajnie”.
Uroczystość odbyła się w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.
Spotkanie połączone było z promocją antologii zawierającej najlepsze
utwory literackie uczestników konkursu. W gronie laureatów znalazło
się aż 11 uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie.
Podczas gali podsumowującej VIII edycję „Pegaza” uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i egzemplarze książki. Wręczał je pomysłodawca
i organizator konkursu pan Mirosław Rzeszowski dyrektor Rejonowej
Biblioteki Publicznej w Szubinie oraz prezes SZTK w Szubinie.
W pokonkursowej antologii wydanej przez Szubińskie Towarzystwo
Kulturalne można znaleźć utwory: Wojciecha Nowaczyka z kl. 2 a LO, Darii
Groń, Honoraty Nowak, Mai Cieślewicz, Katarzyny Ratajewskiej i Aidy
Rogaczewskiej z kl. 2 b LO, Jarosława Brzezińskiego, Karoliny Maciejewskiej i Aleksandry Osiki z kl. 3 a LO oraz Anny Pietruszewskiej i Weroniki

Malinowskiej z kl. 3 c LO. Warto dodać, że Aleksandra Osika i Karolina
Maciejewska zostały laureatkami także poprzedniej, VII edycji konkursu.
„Pegaz na Pałukach i Krajnie” pozwala młodym twórcom zadebiutować
na łamach książki. Pokazuje, że warto pisać i nie chować własnej twórczości
do szuflady. By zaistnieć na rynku literackim, trzeba mieć nie tylko talent,
lekkie pióro i szczęście, ale też odwagę, by podzielić się swoimi teksami
z innymi. Nie jest to proces łatwy, dlatego tak liczne grono laureatów z Zespołu Szkół w Mogilnie jest dla wszystkich polonistów oraz całej szkoły
ogromnym sukcesem.
Prace powstawały pod okiem nauczycieli języka polskiego z Zespołu
Szkół w Mogilnie: pani Kingi Gąski i pana Piotra Perzyny.

IV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Uczniowie klasy drugiej i czwartej Technikum Ekonomicznego
z Zespołu Szkół w Mogilnie: Zofia Jankowska, Jakub Strzelecki, Bartosz
Kaźmierczak, Kinga Czajka, Dominik Głowski oraz Szymon Łukowski
15 listopada 2018 roku uczestniczyli w etapie okręgowym IV Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Koninie.

Tegoroczne zmagania konkursowe odbywają się pod hasłem: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”. Laureaci i finaliści tej Olimpiady
są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Opiekę nad uczniami sprawuje pan Marcin Wietrzykowski, nauczyciel
przedmiotów zawodowych.

Finał Wojewódzki Pływackiej Licealiady
15 listopada 2018 r. w XV LO w Bydgoszczy odbył się Finał Wojewódzki Pływackiej Licealiady. Zespół Szkół w Mogilnie reprezentowała
dwunastoosobowa drużyna. Uczestnicy zawodów zmagali się w konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie 6x50 m stylem dowolnym.
Poziom, jaki reprezentowali zawodnicy pragnący zmierzyć się w rywalizacji, był bardzo wysoki. Warto nadmienić, że kilku uczestników bydgoskich
zawodów to kadrowicze naszej narodowej kadry pływackiej.
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Uczniowie z Zespołu Szkół w Mogilnie zajęli następujące lokaty.
Wyniki konkurencji indywidualnych:
DZIEWCZĘTA
6 miejsce na 50 m stylem grzbietowym – Agata Kujawska
8 miejsce na 50 m stylem dowolnym – Katarzyna Kuczma
9 miejsce na 50 m stylem grzbietowym – Patrycja Weihs
10 miejsce na 50 m stylem grzbietowym – Aleksandra Klimczak
11 miejsce na 50 m stylem klasycznym – Roksana Owsińska
CHŁOPCY
5 miejsce na 50 m stylem klasycznym – Filip Turek
6 miejsce na 50 m stylem dowolnym – Hubert Laskowski
7 miejsce na 50 m stylem grzbietowym – Wojciech Nowak
17 miejsce na 50 m stylem dowolnym – Hubert Lesicki
18 miejsce na 50 m stylem klasycznym – Marcin Janus
Sztafeta męska zajęła IX miejsce w województwie na dystansie 6x50
m stylem dowolnym. W jej skład weszli: Filip Turek, Wojciech Nowak,
Hubert Lesicki, Jonasz Wierzchucki, Hubert Lesicki i Marcin Janus.

Sesja naukowa i odsłonięcie wystawy w Zespole Szkół w Mogilnie
16 listopada 2018r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyła się uroczysta
sesja historyczna poświęcona trudnym drogom Polaków do wolności. Towarzyszyło jej odsłonięcie wystawy pt.: „Mogileńskie drogi do wolności”.
Zespół Szkół w Mogilnie w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” przygotował szereg działań. Kolejnym przedsięwzięciem była sesja
naukowa. Prowadzili ją uczniowie z Samorządu Uczniowskiego Filip Turek
i Marcelina Winkiel. Pan Zbigniew Grzechowski dyrektor Zespołu Szkół
w Mogilnie wygłosił okolicznościowe przemówienie, podczas którego
powitał zaproszonych gości i przypomniał, jak ważne dla społeczności
uczniowskiej są obchody związane z 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W uroczystościach uczestniczyli między innymi: pani Monika Laskowska
starszy wizytator w Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pan Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna, pan Adam Kowalski prezes
Rodziny Katyńskiej Ziemi Mogileńskiej, druh Jerzy Lipiński komendant
Harcerskiego Kręgu Seniorów Ziemi Mogileńskiej im. Leona Niewiadomskie-
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go wraz z przedstawicielami Kręgu,
pani Danuta Krajewska z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mogilnie
oraz dyrektorzy i opiekunowie ze
szkół podstawowych gminy Mogilno wraz z delegacjami uczniów.
Pierwszy wykład wygłosił pan
doktor Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty
Międzynarodowej w Toruniu. Zapoznał uczniów z tematem: „Rok
1918. Trudne drogi Polaków do niepodległości”. Pan doktor Krystian
Chołaszczyński przedstawił wykład
pt.: „Kujawy Zachodnie podczas
powstania wielkopolskiego”. Pan
Marian Mikołajczak historyk i regionalista zaprezentował prelekcję pt.:
„Ksiądz Piotr Wawrzyniak – organiczne drogi do niepodległości”.
W przerwach między wykładami Mikołaj Nowobilski zaśpiewał „Powstańmy razem” i „Kwiat czerwony”, a Marta Krzewińska „Taki kraj”.
Następnie pan Zbigniew Grzechowski, pani Monika Laskowska i pan
Leszek Duszyński dokonali uroczystego otwarcia okolicznościowej wystawy pt.: „Mogileńskie drogi do wolności”. Do jej przygotowania posłużyły
materiały pozyskane dzięki uprzejmości księdza doktora Piotra Waszaka
administratora Parafii Świętego Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie,
pana Andrzeja Jakubowskiego z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku,
pani Marii Kotlińskiej dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie
oraz pani Lidii Wakuluk kierownika Oddziału w Inowrocławiu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy. Ponadto już od września uczniowie na lekcje
historii przynosili pamiątki z rodzinnych albumów (zdjęcia, dokumenty).
Wzbogaciły one szkolną wystawę. Dzięki temu zadaniu młodzież miała
okazję przeprowadzić wywiady rodzinne o swoich przodkach, którzy mogli
być świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski – jej
powrotu na mapę polityczną Europy po 123. latach niewoli.
W przygotowanie wystawy aktywnie włączyli się uczniowie z klasy 3
Technikum Organizacji Reklamy, 3 a LO, 2 b LO i 1 a LO oraz młodzież
z Samorządu Uczniowskiego pod opieką pana Rafała Śmiłowskiego, pani
Lidii Wegner i pani Kingi Gąski. Za organizację całego przedsięwzięcia:
sesji naukowej i wystawy były odpowiedzialne pani Renata Lepsza i pani
Joanna Głowska-Dybicz, nauczyciele historii z Zespołu Szkół w Mogilnie.
Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość”
sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.

Podsumowanie programu Państwowej Inspekcji Pracy
Kultura bezpieczeństwa
Pod koniec listopada br. Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała
kolejną edycję programu edukacyjnego Kultura bezpieczeństwa. To działanie prewencyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych
oraz nauczycieli. Celem programu jest edukacja młodzieży, która za
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chwilę wkroczy na rynek pracy, w zakresie przepisów prawa pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas gali uhonorowano 126 nauczycieli z 28 placówek województwa kujawsko-pomorskiego, którzy realizowali założenia programu
w roku szkolnym 2017/2018. W Zespole Szkół w Mogilnie do programu
przystąpili pani Małgorzata Konieczka, pani Karolina Przybylska, pan
Krystian Guzik, pan Marcin Buzała, pan Marek Kwiatkowski, pan
Rafał Mikołajczak oraz pan Marcin Wietrzykowski. Zaangażowani
w program nauczyciele w trakcie zajęć szkolnych edukowali młodzież
z dziedziny zagrożeń zawodowych. Przybliżali podstawowe zagadnienia
z zakresu prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede
wszystkim kształtowali wśród młodzieży pożądane postawy bezpiecznych
zachowań w środowisku pracy.
Okolicznościowy dyplom podczas gali z rąk Okręgowego Inspektora
Pracy pana Zbigniewa Studzińskiego odebrała pani Małgorzata Konieczka,
która reprezentowała Zespół Szkół w Mogilnie podczas w tej uroczystości.

Wycieczka Przedmiotowa Technikum Drogowego
i Technikum Budowy Dróg
28 listopada 2018 r. została zorganizowana wycieczka przedmiotowa, w ramach której uczniowie I i II klasy Technikum Budowy Dróg
oraz III klasy Technikum Drogowego wyjechali do kopalni kruszyw
w miejscowości Ławki.

Temat ten zrealizowali przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej
z Bydgoszczy: pani Beata Zmudziejewska oraz pan Mateusz Krzyśków.
Gościem naszych obchodów była emerytowana nauczycielka przedmiotów
ekonomicznych pani Barbara Zielińska.
Na początku gości i uczestników powitał Dyrektor Szkoły pan Zbigniew
Grzechowski. Wykładowcy z WSB przeprowadzili warsztaty na temat CV
i rozmowa rekrutacyjna – jak się wyróżnić?. W programie podkreślono
między innymi podstawowe błędy popełniane w CV. Poruszono kwestię
wizerunku w Internecie – gdzie szuka informacji przyszły pracodawca oraz
jak i po co dbać o wizerunek w wirtualnej rzeczywistości.
Uroczystość prowadziła Jagoda Płoszyńska z klasy III TOR oraz
Bartosz Kaźmierczak z klasy II TE. Uczestnikom Dnia Edukacji Ekonomicznej umiliła czas swoim śpiewem Aleksandra Dobruchowska z klasy
II b LO. W spotkaniu wzięły udział klasy z Technikum Ekonomicznego
oraz z Technikum Organizacji Reklamy.
Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć przebieg kolejnych faz pozyskiwania kruszywa budowlanego i drogowego, tj. od etapu odkrywki gruntu
po jego przesiewanie. Ponadto uczniowie mogli bezpośrednio przyjrzeć się
pracującym w kopalni maszynom i urządzeniom, zobaczyć, jak powstają
poszczególne frakcje kruszywa, utrwalić wiedzę na temat metod i zasad
wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych oraz poznać rzeczywiste
warunki pracy w kopalni kruszyw. Młodzież również uczestniczyła w rozmowie z właścicielem firmy, panem Jarosławem Ratajskim. Uczniowie
dowiedzieli się dzięki temu się m.in. jak powstaje kruszywo z recyklingu,
jakie są procedury dopuszczenia kruszywa do sprzedaży, a także kto i kiedy
wykonuje jego badania.
Przeprowadzone zajęcia w terenie były dla przyszłych techników
doskonałą okazją do konfrontacji teorii z praktyką, jak również pozwoliły
ugruntować zdobytą dotychczas wiedzę na lekcjach w szkole.
W trakcie wspólnego wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych – pani Karolina Przybylska i pan Krystian
Guzik oraz nauczyciel geografii – pani Dorota Kostyra.

Dzień Edukacji Ekonomicznej
Dnia 30 listopada 2018 roku po raz siódmy w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Dzień Edukacji Ekonomicznej. Tym razem nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych ten dzień zaplanowali pod hasłem Jak się
wyróżnić na rynku pracy.

„Poznaj swoje prawa w pracy” – etap szkolny
Uczniowie Zespołu Szkół po raz kolejny uczestniczą w projekcie
„Kultura bezpieczeństwa”. Jest to program realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem
Ochrony Pracy. W ramach tego programu uczniowie klasy I TE/TBD,
II TE i IV TE przystąpili do konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konkurs ten ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowywanie się do
współzawodnictwa ułatwi uczniom świadome poruszanie się po rynku
pracy, na który niedługo sami wkroczą.
Etap szkolny wygrała Weronika Tomczak z klasy II TE, drugie miejsce
zajął Bartosz Kaźmierczak również z klasy II TE. Wyróżnieni uczniowie
będą reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie w etapie okręgowym
konkursu, który odbędzie się 7 lutego 2019 roku.

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W listopadzie 2018r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się eliminacje szkolne XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod
hasłem: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”.
W tym roku uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, zadanie z podstaw ekonomii dotyczące równowagi
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rynkowej oraz pytanie opisowe o charakterze ogólnym. Po weryfikacji
prac Komitet Okręgowy OWE w Bydgoszczy do zawodów okręgowych
zakwalifikował następujących uczniów naszej Szkoły:
1. Michalik Milena z klasy II TE
2. Zielińska Julianna z klasy II TE
3. Kawczyńska Agata z klasy II TE
4. Kaźmierczak Bartosz z klasy II TE.
Zawody okręgowe odbędą się 11 stycznia 2019 roku w Bydgoszczy

Konkurs „Warto oszczędzać”
W Zespole Szkół w Mogilnie w listopadzie w ramach „Tygodnia
dla oszczędzania” nauczyciele przedmiotów ekonomicznych zorganizowali konkurs „Warto oszczędzać”, którego celem było wypromowanie
Światowego Dnia Oszczędzania wśród społeczności uczniowskiej oraz
zachęcenie młodzieży do różnych form oszczędzania pieniędzy.

dzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz
społeczno-gospodarczych.
W szczególności Olimpiada ma na celu rozwijanie myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania informacji, ich analizy i interpretacji.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
1 miejsce – Szymon Łukowski klasa 4 TE,
2 miejsce – Dominik Głowski klasa 4 TE,
3 miejsce – Zofia Jankowska klasa 2 TE.
Uczniowie będą reprezentować Zespół Szkół w Mogilnie na zawodach
okręgowych, które odbędą się 9 stycznia 2019 r.

Wizyta gości ze Szkoły Podstawowej
4 grudnia 2018r. Zespół Szkół w Mogilnie miał przyjemność gościć
uczniów kl. 2 a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie. Dzieci wraz
z panią Marzeną Gabryszak i panią Lucyną Andrzejewską odwiedziły
starszą młodzież i uczestniczyły w przygotowanych dla nich zajęciach.
Goście mieli okazję poznać bazę sportowo-dydaktyczną szkoły – zwiedzić
budynek, obejrzeć pracownię drogownictwa, salę sportową, szkolną świetlicę
i pracownię informatyczną. Uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem
minirobotów. Mogli zobaczyć, na czym polega druk 3D czy podstawy
programowania robotów w systemach LEGO VEX oraz Robo series.
Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie odpowiadali na pytania młodszych
kolegów i pomagali w zorganizowaniu ich wizyty. Zajęcia z robotyki były
okazją do doskonałej zabawy.

Szkolny Konkurs Recytatorski

Zadaniem uczestnika konkursu było napisanie rymowanki lub wykonanie plakatu promującego oszczędzanie pieniędzy. Komisja konkursowa
w składzie pani Emilia Jankowska- Banaś, pani Małgorzata Konieczka
oraz pan Marcin Wietrzykowski spośród nadesłanych prac wyłonili
zwycięzców konkursu.
W kategorii plakatu zwyciężyła Alina Brzuchacz. Drugie miejsce zajęła
Marta Zaparucha, a trzecie Monika Zaparucha. Wszystkie laureatki tej
kategorii są uczennicami klasy I TOR.
W kategorii rymowanki również zwyciężyła Alina Brzuchacz z klasy
I TOR. Drugie miejsce zajęła Alicja Czekała z klasy III TOR, a trzecie
Marcelina Rapczyńska z klasy III TOR.
Uroczystego wręczenia nagród dokonał pan Zbigniew Grzechowski
– dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie.

Olimpiada Statystyczna
4 grudnia w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się zawody szkolne
Olimpiady Statystycznej. Celem olimpiady jest upowszechnianie wie-
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4 grudnia 2018r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Miał on na celu wyłonienie spośród utalentowanych
uczniów najlepszych recytatorów, którzy będą reprezentować szkołę na
eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs prowadziły uczennice kl. II b LO Oliwia Przybyła, Zuzanna
Piechocka i Zuzanna Redmann. Przed przystąpieniem do finału szkol-

239(251)

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

nego odbyły się eliminacje w poszczególnych klasach pierwszych. Jury
w składzie: pani Kinga Gąska, pani Iwona Ciesielska i pan Piotr Perzyna
po burzliwych obradach postanowiło przyznać: I miejsce Nikoli Springer
z kl. 1 c LO, II miejsce Patrykowi Paciorkowi z kl. 1 b LO, III miejsce
Izabeli Sip z kl. 1 a LO. Poziom młodych adeptów sztuki recytatorskiej był
niezwykle wysoki – jury doceniło dobór repertuaru, kulturę słowa, dykcję
i ogólne wrażenia artystyczne.
Ponadto wiersze recytowali: Wiktoria Szalaty (kl. 1 a LO), Weronika
Dziewiątka, Marta Witek (kl. 1 b LO), Aleksandra Szymczak (1. c LO),
Apolonia Cajmer, Marta Zaparucha, Monika Zaparucha (kl. 1 TI/TOR),
Dominik Bonkowski, Karol Wiśniewski, Miłosz Wiśniewski (kl. 1 TI),
Zuzanna Duszyńska i Wojciech Wasilewski (kl. 1 TE/TBD).

Nagrodzeni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
6 grudnia 2018r., uczennica Agata Mikulska i uczeń Piotr Bartoszek
z klasy II c LO wraz z opiekunem panią Renatą Lepszą odebrali nagrodę
dla Zespołu Szkół w Mogilnie przyznaną przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty w konkursie „Niepodległa”.
Rozdanie nagród miało miejsce w czasie uroczystej gali podsumowującej wojewódzką akcję z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski pod
hasłem „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”, w budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Kolejna edycja targów edukacyjnych
„Mój start w przyszłość”

Agata i Piotr reprezentowali grupę teatralną z Zespołu Szkół w Mogilnie,
która przygotowała nagrodzony spektakl pt. „Niepodległa – wczoraj, dziś,
jutro”. Nagrodę wręczyła pani Małgorzata Oborska, Kujawsko-Pomorski
Wicekurator Oświaty w towarzystwie organizatora konkursu – przeglądu
małych form teatralnych, pana Antoniego Grzybka. Specjalną nagrodę
książkową odebrał również Piotr Bartoszek za grę aktorską. W spektaklu
wcielił się w postać Gazeciarza w sztuce.

Fotobudka i Turniej w Piłce Siatkowej
na Mikołajki w Zespole Szkół
Obchody św. Mikołaja w Zespole Szkół miały barwną oprawę.
Najpierw 5 grudnia 2018r. można było zrobić sobie zabawne zdjęcia,
a dzień później odbył się Mikołajkowy Turniej w Piłce Siatkowej.
Do zawodów przystąpiło 10 drużyn damskich oraz 16 drużyn męskich.
Turniej odbył się systemem pucharowym. Zawody rozgrywano na dwóch
boiskach w sali sportowej.
W finale drużyny żeńskiej klasa I a LO pokonała wynikiem w setach
2:0 klasę III a LO, natomiast w finale męskim zespół „Team Unlimited” (w
składzie uczniów z kl. III c LO, III b LO, I b BSIS) pokonał 2:0 w setach
klasę III a LO. Turniej zakończył się wręczeniem pucharów drużynom
zwycięskim przez pana dyrektora Zbigniewa Grzechowskiego.
Na szczególne wyróżnienie podczas tych zawodów zasłużyła grupa
uczniów z klas III d LO i b LO, która świetnie wywiązała się z przydzielonych funkcji związanych z organizacją tego turnieju.

W piątek 7 grudnia 2018r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyły się
Targi Edukacyjne „Mój start w przyszłość”. Uczelnie, szkoły wyższe
i policealne, jednostki wojskowe z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego zaprezentowały swoją bazę edukacyjną
tegorocznym maturzystom.
Kolejną edycję targów edukacyjnych rozpoczęli dyrektor Zespołu Szkół
pan Zbigniew Grzechowski wraz z Wicestarostą Powiatu Mogileńskiego
panem Marianem Mikołajczakiem.
Uczniowie klas trzecich liceum ogólnokształcącego i czwartych technikum wysłuchali prezentacji zaproszonych gości oraz mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami instytucji edukacyjnych państwowych i prywatnych.
Uczelnie zaprezentowały swoje kierunki kształcenia, przygotowały ciekawe
pokazy chemiczne, multimedialne czy też sprzętu wojskowego. Nie zabrakło również konkursów, quizów i wielu atrakcji zaproponowanych przez
wystawców. Oprócz prezentacji ogólnych szczegółowsze informacje można
było uzyskać podczas rozmów indywidualnych z przedstawicielami uczelni.
Poszczególne grupy uczniów z klas maturalnych brały także udział
w warsztatach przygotowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Bydgoszczy, Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytet
Humanistycznospołeczny SWPS z Poznania.
Warsztaty dotyczyły głównie prezentacji nowych zawodów na rynku
pracy, umiejętnego zarządzania czasem i panowania nad stresem przedmaturalnym.
Targi Edukacyjne to ważne przedsięwzięcie mające na celu zapoznanie uczniów z ofertą szkół wyższych, pokazanie alternatywnych ścieżek
rozwoju osobistego i możliwości dalszego kształcenia. Za zaplanowanie
i przygotowanie dnia spotkań z uczelniami wyższymi byli odpowiedzialni
wychowawcy klas maturalnych pod kierunkiem pana Piotra Perzyny.
Opracowanie: Kinga Gąska, Piotr Perzyna
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REPERTUAR KINA „WAWRZYN”
NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019
Lp
1
2

2

3

4

5

6
7

Tytuł filmu – produkcja
„AQUAMAN”
2D / 3D
akcja/sci-fi/dubbing/napisy
„TERAZ ALBO NIGDY”
komedia/romans/napisy
„KRÓLOWA ŚNIEGU:
PO DRUGIEJ STRONIE
LUSTRA”
2D
animacja/dubbing
„MARY POPPINS
POWRACA”
musical/dubbing
„RALPH DEMOLKA
W INTERNECIE”
2D/3D
animacja/komedia/familijny/
dubbing
„DIABLO. WYŚCIG
O WSZYSTKO”
akcja
„SPIDER-MAN
UNIWERSUM”
2D
animacja/familijny/akcja/dubb.
„PECH TO NIE GRZECH”
komedia romantyczna

Czas
Produkcja Od lat
projekcji

Data

Godz.

2.01 – 10.01

1500 3D dubbing
1730 2D napisy

139`

AUSTRALIA
USA

12

2.01 – 10.01

2000

110`

USA

12

11.01 – 13.01
``````````````````
14.01 – 17.01

1600
``````````````````````
1100, 1600

82`

ROSJA

b/o

11.01 – 17.01

1330, 1730

130`

USA

7

112`

USA

b/o

POLSKA

12

18.01 – 20.01
14002D,16002D,18003D
``````````````````` ``````````````````````````````
21.01 – 23.01
11002D
14002D,16002D,18003D
```````````````````` `````````````````````````````
24.01
11002D , 14002D
```````````````````` `````````````````````````````
25.01
14002D,16002D
27.01 – 31.01
18.01 – 23.01

2000

25.01
27.01 – 31.01

1800

120`

USA

7

25.01
27.01 – 31.01

2015

83`

POLSKA

12
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DZIENNIKARSKO-LITERACKI JUBILEUSZ

STANISŁAWA KASZYŃSKIEGO
Ponad 150 gości z kraju i zagranicy potwierdziło udział w przyjacielskim spotkaniu z okazji 60- lecia
pracy dziennikarsko-literackiej naszego długoletniego współpracownika red. Stanisława Kaszyńskiego,
który debiutował na łamach Gazety
wywiadem noworocznym w styczniu
1959 r. Autor kilkunastu książek,
publikował w ponad 30 pismach
w kraju i za granicą, Przez kilka lat
jako dziennikarz towarzyszył prezydentowi A. Kwaśniewskiemu w jego
wizytach zagranicznych. Red. S. Kaszyński, odznaczony Krzyżem Kawalerskim, jest laureatem Funduszu
Literatury. W latch 1959-1969 kierował Wydziałem Kultury Prezydium
PRN w Mogilnie. Był założycielem
i I prezesem Mogileńskiego Towarzystwa Kultury, współzałożycielem
Stowarzyszenia Polskich Mediów
i I przewodniczącym jego Rady Naczelnej. Od pół wieku, dzięki swoim
publikacjom, spotkaniom i inicjatywom kulturalnym, uznawany jest za ambasadora
Kujaw i Pomorza pod Wawelem.
Znaczącą pozycje w jego twórczym dorobku
zajmują książki: „W barwach Pogoni” (1983),
„Gopło nad Sekwaną” (1984), „Nieznanym śladem
Gombrowicza” (1991), „Z Mogilna do Paryża”
(1994, 1997), „Mogilnianie w kulturze Śląska”

Bogusław Sobczuk

Stanisław Kaszyński
(1995), „Raj” (1997), „ i „Z Polski i ze świata”
(2002). Jego teksty ukazały się także w wydawnictwach zbiorowych, m. in. w rocznikach ZLP
„Proza, proza, proza” (1995, 1996, 2001), „Atlas
miasta Krakowa” (1988) i „Polish Libraries Today”
(1997). W ostatnich latach Stanisław Kaszyński
skupił się na badaniach genealogicznych swojego
rodu. W efekcie zorganizował 4 ogólnopolskie
spotkania osób o tym samym nazwisku. Uczestniczyli w nich również jego rodacy z Francji,
Angli, Holandii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Litwy i Ukrainy. Jego prawie dziesięcioletni wysiłek zaowocował aż czteroma książkami
o Kaszyńskich: „Zarys dziejów rodu” (2009),
„1454 biogramy” (2011), „Śladami rodaków”
(2013) i „Nowe ilustracje i biogramy” (2015).
Uroczyste podsumowanie różnorodnego dorobku
autora odbędzie się w sobotę 12 stycznia 2019 r.
w Mogilnie, którego Jubilat jest od 1998 r. Honorowym Obywatelem. Rozpocznie ją o godz. 17.00
wernisaż wystawy ukazującej publicystyczny
i literacki dorobek autora, wybrane dokumenty,
listy, dyplomy, fotograﬁe itp. Wystawa czynna
będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która
ją przygotowuje. Po zwiedzeniu wystawy goście
wezmą udział w częśći artystyczno-towarzyskiej jubileuszu. Jej gościem specjalnym będzie
krakowski przyjaciel naszego kolegi Bogusław
Sobczuk- reżyser, aktor, ekspert w zakresie sztuki
estradowej, juror festiwali i konkursów, od kilku
lat dyrektor Studenckiego Festiwalu Piosenki

w Krakowie, wcześniej kilkakrotny
uczestnik Krakowskich prezentacji.
Przy okazji zaprezentowane zostaną
wybrane fragmenty ﬁlmów z udziałem B. Sobczuka, m. in. Człowiek
z marmuru i Człowiek z żelaza. Jako
gwiazda artystyczna wieczoru wystąpi
Aleksandra Kwiatkowska z Bydgoszczy, jedna z najzdolniejszych interpretatorek piosenki literackiej młodego
pokolenia. Laureatka licznych nagród
i wyróżnień, m.in. w konkursie piosenek Jeremiego Przybory (2005 - I nagroda, 2018 - II nagroda), europejskim
konkursie Go Europe go (II miejsce),
na Festiwalu im. Czesława Niemena
(2010 - II nagroda).
Na to niecodzienne wydarzenie
zapraszają: burmistrz Mogilna Leszek
Duszyński, starosta mogileński Bartosz Nowacki i prezes Mogileńskiego
Towarzystwa Kultury Teresa Kujawa.
Zaś organizację uroczystości życzliwie wsparli: Janusz Kaszyński - CTW
Klimawent Gdynia, Marc KaszyńskiLille (Francja), Piotr Opas - GLASPO Wrocław
i Insur Invest Mogilno.
Jubileuszowi red. Stanisława Kaszyńskiego
towarzyszyć będzie Ogólnopolska Sesja Dziennikarska pod hasłem Mogilno 2019 - Serce się raduje.
Małgorzata Fimiak

Aleksandra Kwiatkowska

