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Aby przybliżyć postać mogilnianina, uczniowie klasy VI c z nauczy-
cielem historii panią Anną Kaczmarek przygotowali audycję tematyczną. 

Kim był ten wybitny psycholog, który pod koniec XIX wieku urodził 
się w Mogilnie? Przyszedł na świat 9 września 1890 roku, w żydowskiej 
rodzinie, jako jedno z czworga dzieci. Jego ojciec Leopold był właścicielem 
sklepu wielobranżowego oraz gospodarstwa rolnego. Kurt jako dziecko 
uczęszczał do żydowskiej szkoły religijnej, czyli chederu, a od 1900 do 
Gimnazjum im. Cesarza Fryderyka Wilhelma w Poznaniu. W 1905 roku, 
wraz z rodziną, przeniósł się do Berlina, gdzie ukończył liceum.

W 1909 zaczął studiować medycynę na uniwersytecie we Fryburgu, 
lecz niedługo potem przeniósł się na uniwersytet w Monachium, aby kon-
tynuować edukację, tym razem na kierunku biologii. Podczas pobierania 
nauk na uniwersytecie był związany z ruchem socjalistycznym oraz popierał 
emancypację kobiet. Gdy wybuchła I wojna światowa, odbywał służbę 
w niemieckiej armii. Walczył na froncie rosyjskim i francuskim. W wyniku 
odniesionych obrażeń został odesłany i powrócił na Uniwersytet Fryderyka 
Wilhelma w Berlinie, aby dokończyć pracę doktorską.

Lewin początkowo związany był z szkołą psychologii behawioralnej, 
lecz w późniejszych latach stał się zwolennikiem i propagatorem psychologii 
postaci. Jego dokonania sprawiły, że został członkiem Instytutu Psychologii na 
Uniwersytecie Humboldtów, gdzie udzielał wykładów z filozofii i psychologii. 
Gdy Adolf Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, Kurt wyemigrował na stałe 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki i siedem lat później uzyskał obywatel-
stwo amerykańskie. Pracował na uniwersytetach Cornella, Iowa oraz jako 
dyrektor Research Center for Group Dynamics w Massachusetts, którego był 
założycielem. Od 1946 zajmował się problemem uprzedzeń na tle rasowym 
i religijnym. Lewin postanowił przeprowadzić eksperyment, który, jak się 
później okazało, dał podwaliny tak zwanym treningom wrażliwości. Ich celem 
jest zwiększenie świadomości ludzi na temat własnych celów i uprzedzeń oraz 
uwrażliwienie na innych i dynamikę interakcji w grupie. Wykorzystywano to 
do pracy z żołnierzami, u których stwierdzono stres traumatyczny.

Kurt Lewin to jeden z najbardziej wpływowych psychologów wszech 
czasów. Uważa się go za ojca psychologii społecznej i psychologii organi-
zacji. Jego podejścia i teoria są przydatne w wielu dziedzinach, szczególnie 

w świecie biznesu. Kiedy przybył do Stanów Zjednoczonych, dominującym 
trendem psychologicznym był behawioryzm, według którego człowiek jest 
jak czarna skrzynka i rodzi się jako pusty arkusz papieru. Teoria mówi, że 
wpływ innych kształtuje osobowości i czyni ludzi takimi, jakimi są. Z drugiej 
strony dla Lewina każda osoba nie jest pasywna, więc może ustalić własne 
interakcje z otoczeniem.

Wielki wkład Kurta Lewina w psychologię społeczną polegał na tym, 
że jednostka i środowisko nigdy nie powinny być postrzegane jako dwa 
odrębne twory. W praktyce są to dwie rzeczy, które stale się ze sobą ko-
munikują i wzajemnie modyfikują w czasie rzeczywistym. Teoria Lewina 
wzywa do badania jednostki pod kątem dynamiki. Wskazał, że jeśli chce się 
zrozumieć ludzkie zachowania, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, 
które mogą wpływać na środowisko. Obejmuje to między innymi wzorce 
socjalizacyjne istniejące w grupach.

Kurt Lewin zmarł w wyniku ataku serca w Massachusetts w USA 
w roku 1947. Upamiętnienie uczonego w Mogilnie miało miejsce w 2004 
roku, kiedy to Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy zorganizował uroczystość wmurowania tablicy na domu, 
w którym urodził się Kurt Lewin. Wśród gości byli m.in. siostrzeniec 
Lewina, a także jego bezpośrednia uczennica Beatrice Wright.

Kurta Lewina z Mogilna do Bostonu”. W trakcie spotkania przedstawiona 
została postać Lewina oraz jego najbliższej rodziny. Tomasz Kardaś przy-
bliżył także mniej znane fakty z życia tego wybitnego psychologa oraz jego 
karierę naukową. Warto wspomnieć, że w tym roku ma się ukazać książka 
o Lewinie, której autorem jest właśnie Tomasz Kardaś.

ROK KURTA LEWINA

RADA MIEJSKA W MOGILNIE OGŁOSIŁA ROK 2020 
ROKIEM KURTA LEWINA

W CHABSKU O KURCIE LEWINIE
20 lutego w ramach trwającego w naszej gminie Roku Kurta Lewina, 

w muzeum w Chabsku odbył się wykład Tomasza Kardasia pt. „Droga 
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Gmina Mogilno przy współpracy z Państwową Powiatową Strażą 
Pożarną w Mogilnie, Komendą Powiatową Policji w Mogilnie oraz 
Strażą Miejską w Mogilnie zrealizowała projekt dofinansowany w ramach 
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” pn. „Bezpieczne 
przejścia dla pieszych na terenie miasta Mogilno”. Gmina otrzymała na ten 
cel 80 000 zł. W ramach projektu zmodernizowane zostały niebezpieczne 
przejścia dla pieszych na terenie miasta na:
– ul. Hallera (w pobliżu apteki i Spółdzielni Mieszkaniowej)
– ul. Piłsudskiego (przy Szkole Podstawowej nr 3)
– ul. Piłsudskiego (niedaleko Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 

3, Zakładu Budżetowego Mogileńskie Domy, Urzędu Skarbowego)
– ul. Mickiewicza (Centrum miasta w pobliżu siedziby Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej)
– ul. Konopnickiej (w pobliżu Żłobka, Przedszkola nr 3, Zarządu Dróg 

Powiatowych)
Modernizacja przejść dla pieszych obejmowała zastosowanie właści-

wych rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, tj: właściwe 
oświetlenie przejść dla pieszych (lampy LED), oznakowanie pionowe (znaki 
drogowe fluoroscencyjne), oznakowanie poziome (malowanie pasów farbą 
chemoutwardzalną w kolorze biało-czerwonym), urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu (punktowe elementy odblaskowe tzw. kocie oczka), betonowe płytki 
chodnikowe (jest to rozwiązanie innowacyjne dla osób niewidzących i sła-

bowidzących poprzez specjalna fakturę rozpoznawalną przez niewidomych 
osoby te będą wiedziały, gdzie kończy się chodnik a zaczyna jezdnia).

W ramach projektu odbyły się również działania edukacyjne wśród 
uczestników ruchu, które miały na celu promocję zastosowanych rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu i porządku publicznego tj.:
– szkolenie przeprowadzone przez Straż Pożarną przy jednym ze zmo-

dernizowanych przejść dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 
3 w Mogilnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
w sytuacji potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych, dla uczniów 
klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie. 

– prewencyjno-profilaktyczne prowadzone przez Policję z zakresu ruchu 
drogowego dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 
w Mogilnie, przybliżające obraz sytuacji i zagrożeń, które mogą się 
wydarzyć na przejściu dla pieszych.(Spotkanie dla dzieci z klas I-III). 

– pokazowa z zakresu bezpieczeństwa i zgodnego z przepisami porusza-
nia się na jednym ze zmodernizowanych przejść dla pieszych dla dzieci 
uczęszczających do Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 w Mogilnie 
przeprowadzona przez straż Miejską w Mogilnie. 

– dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie na 
wykonanie plakatu edukacyjnego pn. „Bezpiecznie przechodzę przez 
zmodernizowane na terenie miasta przejście dla pieszych” przeprowa-
dzony przez Szkołę Podstawową nr 3 w Mogilnie, w ramach projektu 
laureaci konkursu otrzymali nagrody w formie książki. 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA  
DLA PIESZYCH
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Trwają prace przy największej inwestycji w gminie Mogilno tj. prze-
budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Mogilnie. W ramach dzia-
łania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa 
II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wykonawcą prac 
jest firma INSTAL WARSZAWA S.A. Na zbiorniku retencyjnym na ścieki 
surowe zdemontowano grodzice od strony północnej i zachodniej. Przystą-
piono do II etapu realizacji ścian. W związku z występowaniem wysokich 
wód gruntowych bezpośrednio pod zbiornikiem, 13 stycznia stwierdzono 
wyniesienie obiektu w górę w celu zwiększenia jego stateczności. Wy-
konawca zabezpieczył obiekt przed dalszą destabilizacją (zamontowano 
zestawy igłofiltrów oraz zalano obiekt wodą). Wezwano ekspertów w celu 
wykonania opinii technicznej i określenia dalszych działań zmierzających 
do ustabilizowania obiektu na gruncie. Na hali oczyszczania mechanicznego 
i zbiorniku retencyjnym na ścieki dowożone i zakładowe zabetonowano 
strop. Została dokonana całkowita rozbiórka otwartej komory fermentacyjnej, 
na której miejscu będą wybudowane dwa reaktory biologiczne oraz dwa 
osadniki wtórne. Podłoże pod te zbiorniki zostało odebrane przez geologa 
i na podstawie wyników badań została wylana płyta denna zbiorników. 
Powstaje również konstrukcja pod magazyn osadu odwodnionego. 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOGILNIE

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 061 620,33 
PLN a maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 20 159 
524,59 PLN. Gmina Mogilno otrzyma dofinansowanie na realizację projektu 
w kwocie nie większej niż 17 135 595,90 PLN.

 pogadanka dla Seniorów podopiecznych klubu Seniora pn. „Bezpiecz-
ny Senior – metoda na wnuczka” przeprowadzona przez Straż Miejską 
w Mogilnie. 
W ramach projektu wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 

1 i nr 3 w Mogilnie oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Mogilnie otrzymały zawieszki lub opaski odblaskowe z logo Programu 
i herbem gminy Mogilno. 

W planach jest modernizacja kolejnych przejść dla pieszych. W lutym 
gmina Mogilno złożyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
kolejny wniosek o dofinansowanie na modernizację przejść dla pieszych 
na terenie miasta Mogilno w następujących lokalizacjach: 
− przejście dla pieszych ul. 900-lecia (obok Urzędu Skarbowego),
− przejście dla pieszych ul. 900-lecia (niedaleko przychodni Rodzina),
− przejście dla pieszych ul. Powstańców Wlkp. (niedaleko Biedronki, 

obok zajezdni autobusowej),
− przejście dla pieszych ul. Kasztanowa (przy wjeździe do Inter Marche),
− przejście dla pieszych ul. Dworcowa (przy sklepie Tęcza).
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W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce 
hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować 
odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia 
wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy do go-
spodarstwa zaleca się:
1. Przetrzymywać drób w zamknięciu, aby uniemożliwić kontakt z dzi-

kim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczel-

nym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie 

mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest drób.
Pamiętajmy o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji 

(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/
burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: 
zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy 
nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; 
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

ŚCIEŻKA ROWEROWA 
MOGILNO-WIECANOWO
Firma VITARO Sp. z o.o. z Warszawy opracowuje dokumentację projektowo-

-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej Mogilno-Wiecanowo na odcinku od ul. 
Wiosennej w Mogilnie do figury w Wiecanowie o długości około 1,7 km i z przej-
ściem przez dwa przejazdy kolejowe. Inwestycja zakłada budowę ścieżki rowerowej 
o szerokości 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem zjazdów 
do każdej z posesji.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU  
– WIRUS GRYPY PTAKÓW (HPAI)
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BUDOWA PRZYŁĄCZY 
ŚWIATŁOWODOWYCH  
DO GOSPODARSTW  

DOMOWYCH
W gminie Mogilno rozpoczyna się realizacja budowy przyłączy świa-

tłowodowych do gospodarstw domowych w ramach realizacji rządowego 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 
nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wy-
eliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szeroko-
pasmowego internetu w wysokich przepustowościach”(POPC). Zgodnie 
z wytycznymi Europejskiej Agendy Cyfrowej w 2020 roku każdy obywatel 
UE ma znajdować się w zasięgu łącza internetowego nie wolniejszego niż 
30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie 
mniejszą niż 100 Mb/s. W 2017 roku firma NEXERA wygrała konkurs 
na budowę sieci min. w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie 
gminy Mogilno firma przystępuje do projektowania dostępowej sieci 
światłowodowej o wysokiej przepustowości. W najbliższych dniach na 
terenie miejscowości: Baba, Iskra, Mogilno, Padniewko, Stawiska, Strzelce, 
Szerzawy, Świerkówiec, Twierdziń, Wyrobki, podjęte zostaną działania 
w celu udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom na temat przedsta-
wienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych 
pozwoleń od właścicieli nieruchomości. Firma Iris Telecommunication Sp. 
z o.o. jest biurem projektowym, działającym na zlecenie firmy NEXERA 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

BUDOWA RONDA  
NA OBWODNICY

W dniu 16 stycznia rozpoczęła się budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Niezłomnych z drogą gminną, obwodnicą Mogilna. W pierwszej kolejności 
prowadzone są roboty odwodnieniowe. Wykonawcą inwestycji jest Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Projekt zakłada przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo wraz 
z doświetleniem miejsc przejść dla pieszych w obszarze ronda. Wartość 
inwestycji to 1 107 792,74 zł. 

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu do dnia 31 
maja br. kiedy to planowane jest zakończenie budowy. Utrudnienia związane 
są ze zmianą organizacji ruchu oraz prowadzonymi robotami. 

Tekst: Edyta Owsińska 

PAMIĘĆ  
O POWSTAŃCACH  
WIELKOPOLSKICH

1 stycznia przy mogile Powstańców Wielkopolskich na mogileńskim 
cmentarzu odbyła się uroczystość 101. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego na ziemi mogileńskiej. Rys historyczny przybliżył zebranym 
historyk Andrzej Jakubowski, natomiast modlitwie za poległych przewodni-
czył o. Grzegorz Sucheński. W uroczystości wzięły udział delegacje władz 
samorządowych, szkół i instytucji oraz poczty sztandarowe.

ORSZAK TRZECH 
KRÓLI PRZESZEDŁ 
ULICAMI MOGILNA
6 styczna ulicami naszego miasta w Święto Objawienia Pańskiego już po 

raz piąty przeszedł Orszak Trzech Króli. Orszak wyruszył z mogileńskiego 
rynku do kościoła MBNP w Mogilnie, gdzie zakończył się wspólnym kolę-
dowaniem przy żłóbku. W związku z tym, że nasze miasto znajduje się na 
liście miejscowości w których organizowane są orszaki, każdy z uczestników 
otrzymał papierową koronę, znaczki oraz śpiewniki z kolędami.
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JAROSŁAW JANISZEWSKI 
O OBRAZKACH Z WYSTAWKI

6 lutego w sali widowiskowej MDK odbyło się spotkanie autorskie 
z Jarosławem Janiszewskim, muzykiem i wokalistą zespołów Czarno-Czarni, 
Bielizna, Doktor Swing, kompozytorem i konferansjerem. 

GÓRALSKIE KOLĘDOWANIE
5 stycznia w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie 

można było wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu góralskiej 
kapeli „Zospa” z Zakopanego. Koncerty odbyły się w po mszach św. o godz. 
10.30 i 12.00. Kapela zagrała także podczas mszy św. Patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objęli burmistrz Mogilna Leszek Duszyński oraz 
starosta Bartosz Nowacki.

II BIEG BABSKIM LASEM
25 stycznia w Szarzawach k. Mogilna odbyła się II edycja Biegu Babskim 

Lasem, organizowanego przez Marcina Jaśkiewicza i Adama Krasickiego, 
przy współpracy z Urzędem Miejskim w Mogilnie. Bieg odbywał się na 
dystansach 10 km i 5 km. Bieg na 10 km ukończyło 152 biegaczy, nato-
miast na 5 km 212 biegaczy. Dodatkowo w wyścigu nordic walking na 5 
km wystartowało 40 uczestników. 

W biegu na 10 km najlepszy okazał się Damian Sitarz z Mogilna, nato-
miast na 5 km najszybszy był Paweł Świątkowski z Jastrzębowa. Zwycięzcą 
w wyścigu nordic walking został Kacper Stawicki z Mierucina.

W latach 192 – 1997 w telewizji prowadził magazyn Rock Noc oraz był 
redaktorem naczelnym trójmiejskiego rozrywkowego Radia Arnet. Dwugodzinne 
spotkanie było okazją do wysłuchania fragmentów książki pt. „Obrazki z wy-
stawki” będącej zbiorem najciekawszych felietonów, które przez ostatnie lata 
Jarosław Janiszewski pisał do prasy polskiej oraz polonijnej. W trakcie spotkania 
nie mogło zabraknąć muzyki. Artysta swoją opowieść przeplatał śpiewem. 

Publiczność mogła wysłuchać znanych utworów m.in. zespołu Czarno-
-Czarni jak „Nogi”, „Daleko od noszy”, „Jedzą rybę” a także z trochę innego 
repertuaru jak np. „Kasztany” czy „Augustowskie noce”. 

Na zakończenie każdy kto kupił książkę, otrzymał pamiątkowy wpis 
z autografem.
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Ferie zimowe 2020 czyli „ Mogileńska poczekalnia kulturalna „ to 
szereg zabaw, które przeprowadził Mogileński Dom Kultury wspólnie 
z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku (gm. Mogilno), zapewniając 
w ten sposób zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Od 27 stycznia 
do 30 stycznia uczestnicy ferii z MDK brali udział w różnych formach zajęć, 
a także konkursów które odbyły się na sali Mogileńskiego Domu Kultury 
natomiast 31 stycznia wszyscy udali sie do Muzeum Ziemi Mogileńskiej 
gdzie czekały na nich kolejne atrakcje.

Wśród przygotowanych wielu zajęć znalazły się kreatywne prace 
plastyczne, muzyczne, taneczne, zajęcia sportowe judo, gry i zabawy ru-
chowe połączone z animacjami, gra na konsoli Xbox oraz nauka strzelania 
z wiatrówki, a wszystko to pod okiem instruktorów Mogileńskiego Domu 
Kultury. Nie zabrakło także części edukacyjnej poświęconej bezpiecznemu 
wypoczynkowi zimą. Gośćmi kulturalnej poczekalni byli Mogileńscy stra-
żacy, policjanci i straż miejska przedstawiając kilka zasad bezpieczeństwa 
oraz zakres ich obowiązków. Na wszystkich uczestników czekał słodki 
poczęstunek, kiełbaski oraz ciepłe napoje.

Arkadiusz Renk

HIP HOPOWY  
ZAWRÓT GŁOWY

Podczas ferii zimowych w dniach od 27 stycznia do 31 stycznia sala 
Mogileńskiego Domu Kultury gościła miłośników hip hopowej twórczo-
ści. Prócz szeregu wydarzeń towarzyszących zimowemu wypoczynkowi 

, zorganizowane zostały warsztaty rapowania kierowane do młodzieży 
powyżej 14 roku życia. 

Warsztaty te prowadzone przez Mogileńskiego rapera Radosława Mu-
sielewskiego „Musiela „ to zabawa słowem w rytm hip hopowych brzmień. 
Uczestnicy dowiedzieli sie jak powstają utwory , jakie sa techniki pisania 
i rapowania A także w jaki sposób tworzyć przekaz poprzez rap. 

W wyniku tych warsztatów powstały dwa utwory które w finalnej wersji 
zaprezentowane zostały przed szerszą publicznością na wydarzeniu „Hip Hopowy 
Zawrót Głowy” które odbyło się na zakończenie ferii zimowych 5 lutego br.

IGŁĄ, SZYDEŁKIEM  
I NA KLOCKACH

7 lutego w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku odbyła się inau-
guracja wystawy rękodzieła Anny Mazurkiewicz „Igłą, szydełkiem i na 
klockach”. 

Podczas wernisażu miała miejsce prezentacja techniki wykonywania 
koronek klockowych.

Anna Mazurkiewicz urodziła się w Mogilnie w 1949 r. Jest absolwentką 
szkoły hafciarsko-koronkarskiej im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem. 
W 2005 roku wzięła udział w wystawie zbiorowej „Babcine Koronki” 
w MZM w Chabsku.

Od 2008 bierze udział w wystawach rękodzieła podczas Dni Norber-
tańskich przy Parafii św. Trójcy w Strzelnie. W 2013 roku zajęła II miejsce 
w konkursie twórczości ludowej „Kujawskie Dziedzictwo” w kategorii 
KORONKA, organizowanym przez Muzeum im. J. Kasprowicza w Ino-
wrocławiu, w kolejnych dwóch latach wyróżnienia. W 2015 i 2018 brała 
udział w ogólnopolskich wystawach „Inspirujemy Kolorem” organizowanej 
przez fabrykę nici DMC, które odbyły się w Centralnym Muzeum Włó-
kiennictwa w Łodzi. W 2016 uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie 
organizowanym przez fabrykę nici DMC „Koszyczek Wielkanocny”, 
gdzie otrzymała wyróżnienie za dwie serwetki szydełkowe. W 2018 brała 
udział w VI Ogólnopolskiej Wystawie Rękodzieła Artystycznego „Z Nici 
Ariadny” odbywającej się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

MOGILEŃSKA POCZEKALNIA KULTURALNA 
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W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej 
w Wyrobkach odbyło się spotkanie z Karolem Soberskim m.in. prezesem 
Fundacji Historycznej Przywracamy Pamięć, redaktorem naczelnym por-
talu turystykalokalna.pl oraz autorem książki „Złoto Dziedzica”. Podczas 
spotkania przybliżona została rodzina Saskowskich, w szczególności Antoni 
Saskowski, właściciel majątku Wyrobki. Obecnie zbierane są materiały do 
wydania kolejnej książki poświęconej Antoniemu i Franciszkowi Saskow-
skim. Osoby, które mogą posiadać informacje lub fotografie związane m.in. 
z majątkiem w Wyrobkach i postacią Antoniego Saskowskiego proszone 
są o kontakt z Fundacją Historyczną „Przywracamy pamięć” z Gniezna 
tel. 515-980-504 .

Antoni Saskowski urodził się 29 grudnia 1892 r. w Turzy koło Dama-
sławka (i był o dwa lata młodszy od swojego brata Franciszka – od 1926 r. 
dziedzica Popowa Ignacewa koło Mieleszyna, budowniczego tamtejszego 
pałacu, ale przede wszystkim fundatora kościoła w Popowie Ignacewie 
konsekrowanego w 1936 r.). Rodzice Franciszka i Antoniego to Anna (z 
domu Pietras) i Jan Saskowscy.

Rodzina Saskowskich do 1913 r. mieszkała w Turzy. Wówczas Jan Sa-
skowski kupił majątek Popowo Ignacewo. Antoni Saskowski początkowo, 
podobnie jak brat, mieszkał w Popowie Ignacewie. Jednak na przełomie 
1926 i 1927 r. stał się właścicielem majątku Wyrobki koło Mogilna. Kilka 
miesięcy po nabyciu majątku Wyrobki, został sołtysem tej wsi. Wkrótce 
awansuje i w 1928 r. zostaje wójtem Mogilna Zachód. Siedem lat później – 
w kwietniu 1935 r. – ponownie zostaje wybrany na wójta Mogilna Zachód. 
Stanowisko to pełnił do wybuchu II wojny światowej.

A. Saskowski dzięki nowoczesnym rozwiązaniom (które poznał pod-
czas studiów w Niemczech) i dobrej organizacji pracy w folwarku, bardzo 
szybko rozwijał swój majątek w Wyrobkach. Sprawiło to, że zaproszono 
go do udziału w Wielkopolskim Związku Kół Doświadczalnych. Zadaniem 
Związku było przeprowadzanie w gospodarstwach do niego należących, 
doświadczeń polowych, których dobre wyniki były publikowane, a w przy-
szłości mogły być wdrażane w skali kraju. Działalność Koła odbywała się 
pod nadzorem Uniwersytetu Poznańskiego. 

Jego pozycja sprawiła, że zaczął się też angażować w różne przedsię-
wzięcia w regionie. I tak w 1933 r. wszedł do Zarządu Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Mogilnie (jednej z najważniejszych instytucji finansowych 
w regionie), a w 1939 r. zaangażował się w odbudowę Spółdzielni Rolniczo-
-Handlowej „Rolnik” w Mogilnie.

A. Saskowski wspierał też finansowa osoby potrzebujące m.in. Towa-
rzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu; działał w Komitecie Powiatowym Niesienia Pomocy Bezro-
botnym w Mogilnie przemianowanym w 1934 r. na Komitet Powiatowy 
Funduszu Pracy w Mogilnie; wspierał też Bezpłatną Kuchnię w Mogilnie, 
a w 1934 r. wszedł w skład Lokalnego Komitetu Ofiarom Powodzi w Mo-
gilnie, która nawiedziła powiaty w okolicach Krakowa.

Polityczna kariera Antoniego Saskowskiego rozwijała się błyskawicz-
nie. Będąc od 1928 r. wójtem Mogilna Zachód, cztery lata później bierze 
udział w wyborach do Sejmiku Powiatowego w Mogilnie i uzyskuje 
mandat członka tegoż Sejmiku (w lipcu 1939 r. został ponownie wybrany 
do Rady Powiatowej w Mogilnie – dawniejszy Sejmik Powiatowy). 

SPOTKANIE Z KAROLEM SOBERSKIM  
AUTOREM KSIĄŻKI „ZŁOTO DZIEDZICA”

10

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Styczeń/Luty 2020

10



Działalność w samorządzie nie była jedyną polityczną aktywnością 
właściciela Wyrobek. W 1933 r. znalazł się on bowiem w gronie założycieli 
Koła Seniorów Legionu Młodych w Mogilnie (Legion Młodych, którego 
nazwa brzmiała Akademicki Związek Pracy dla Państwa, był organizacją 
młodzieżową działającą od 1930 do 1939 r.; w ramach jej struktur mogły 
powstać Koła Seniorów). Należy podkreślić, że Legion Młodych był naj-
potężniejszą sanacyjną organizacją młodzieżową, liczącą w okresie swego 
rozkwitu, w połowie 1934 r., około 40 tys. zdyscyplinowanych członków! 

Był też zaangażowany w inne organizacje, m.in. od 1928 r. w stopniu 
podporucznika był przewodniczącym Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa 
Mogilno – Zachód, a w trakcie II wojny światowej był w Armii Krajowej. 
Właściciel Wyrobek był też aktywnym działaczem Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Mogilnie, jak również Koła Ziemian Powiatu Mogileńskiego.

W 1938 r. Antoni Saskowski zostaje wybrany jako delegat na Poznańskie 
Wojewódzkie Kolegium Wyborcze, którego zadaniem był wybór wielko-
polskich senatorów. Ogromny autorytet, który A. Saskowski zdobył przez 
dziesięć lat swojej społeczno-politycznej działalności sprawił, że właściciela 
Wyrobek został wybrany do wąskiego grona 15-osobowej Komisji Głównej. 
Zadaniem Komisji było zaproponowanie listy kandydatów do senatu na 
których zagłosować mieli uczestnicy Wojewódzkiego Kolegium Wyborczego.

Wybuch II wojny światowej przerwał dobrze zapowiadająca się, poli-
tyczną karierę A. Saskowskiego. Do 1942 r. mieszka jeszcze w Wyrobkach, 
potem wraz z rodziną zostaje wyrzucony i trafia do Pabianic, a później do 
kilku innych miejscowości w okolicach Łodzi. 

Gdy już mowa o rodzinie. W życiu prywatnym Antoni Saskowski 
poślubił młodsza o 13 lat Helenę Imbierowicz (ur. 1905 r., zm. 1967 r.) 
pochodzącą z Gniezna, która była pokojówką we dworze w Wyrobkach, 
a że była piękną kobietą to – z wzajemnością – zakochał się w niej Antoni. 
Do ich ślubu doszło jednak dopiero po 1935 r. i narodzinach drugiego 
dziecka Zbigniewa. Wcześniej na ślub nie godziła się matka Antoniego. 
Z tego związku urodziło się troje dzieci: Anna Danuta (ur. 1932 r., zm. 2011 
r.), Zbigniew (ur. 1935 r., zm. 2020 r. ) i Elżbieta (ur. 1942 r., zm. 2018 r.)

Po 1945 r. nie wraca już do Wyrobek. Spod Łodzi powraca do Popowa 
Ignacewa (tam całą wojnę mieszkała jego niepełnosprawna matka Anna – 
jego ojciec Jan zmarł w 1926 r.) i jako właściciel ziemski przez dwa lata 
zarządzał jeszcze Popowem Ignacewem, po czym komuniści wyrzucili go 
z tego majątku. 

Po jedenastu przeprowadzkach, ostatecznie na początku lat 50-tych XX 
wieku trafia do małej wsi Gronowo koło Drawska Pomorskiego. Tam umiera 
14 stycznia 1958 r. Pochowany jest w Drawsku Pomorskim.

Swoje artystyczne umiejętności zaprezentowały:
1. Przedszkole nr 1 w Mogilnie
 Tytuł przedstawienia: ,,Hej zapusty, zapusty”, opiekunowie: Beata Ko-

walewska. Violetta Ciachera, Renata Kruczek, Bernadetta Stachowiak
2. Przedszkole Nr 2 w Mogilnie
 Tytuł przedstawienia: ,,Korowód zapusty” opiekunowie: Katarzyna 

Marosz, Aleksandra Kulczycka

3. Przedszkole w Wylatowie
 Tytuł przedstawienia: ,,Zapusty czyli karnawał” opiekunowie: Dorota 

Górna, Wiesława Michalak
4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bielsku,
 Tytuł przedstawienia: ,,Jasiek i Kasia”, opiekunowie: Renata Syty, 

Milena Lewandowska
5. Szkoła Podstawowa w Strzelcach
 Tytuł przedstawienia: „Wiwat ostatki” opiekunowie: Katarzyna Ste-

rymska, Aleksandra Matczak, Mariola Szymandera
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie
 Tytuł przedstawienia: „Gęsina na św. Marcina”, opiekunowie: Karina 

Wojtczak
7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach
 Tytuł przestawienia: ,,Wiwat Zapusty”, opiekunowie: D. Andrzejkie-

wicz, A. Guźniczak
8. Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach 
 Tytuł przedstawienia: „Szerzawska koza”, opiekunowie: Magdalena 

Szymańska. Marek Chmielarczyk

Uczestnicy otrzymali pamiątkowa rzeźbę, dyplom-podziękowanie 
i książkę.

W dniu 22.02.2020 r. w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku odbył się:

PRZEGLĄD OBRZĘDÓW ZAPUSTNYCH 
„PODKOZIOŁEK 2020”
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Żninianin Tadeusz Malak pozostawił pod Wawelem wyjątkowo bogaty 
ślad teatralny. Znawcy dostrzegli w nim jednego z ostatnich artystów, który 
władał słowem. 

AMBASADOR PAŁUK
Był jednym z pierwszych rodaków, których poznałem po zamieszkaniu 

w Krakowie. Trafiłem do niego poszukując wybitnych postaci sławiących nasz 
region. Tadeusz Malak swój żniński rodowód odsłonił mi już na pierwszym 
spotkaniu. W udostępnionym mi później życiorysie napisał: Urodziłem się 
9 lutego 1933 r. w Żninie. Tam też ukończyłem Liceum Ogólnokształcące, 
a następnie uczyłem w nim historii.

W czasie studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu za-
chwycał też interpretacją poezji. Po ich ukończeniu przygotowywał pracę 
doktorską pt. „Leśnictwo pod zaborami na zachodnich terenach Polski”. 
Jednak nie praca naukowa okazała się jego życiowym przeznaczeniem. 
W 1957 r. Malak zdał w Krakowie eksternistyczny egzamin aktorski, 
a Mieczysław Kotlarczyk zaangażował go do osławionego Teatru Rapso-
dycznego, z którym wcześniej związany był również Karol Wojtyła. Potem 
pracował w Teatrze im. J. Słowackiego, a następnie w Teatrze Starym. Już 
jako dyplomowany reżyser małych form teatralnych i reżyser dramatu 
twórczo wzbogacił nie tylko teatry krakowskie. Reżyserował również 
w Poznaniu, Szczecinie, Katowicach, Tarnowie, Kielcach, Lublinie i nawet 
w Londynie. Z powodzeniem wyreżyserował też kilkadziesiąt programów 
i sztuk w telewizji. Gdziekolwiek był zawsze ze wzruszeniem demonstrował 
swoje związki z Pałukami.

W SŁUŻBIE TEATRU
Od 1964 r. Tadeusz Malak związał się z Teatrem Starym i pozostał w nim 

niemal do ostatnich swoich dni. Był artystą znakomitym, ale swoją wyjątkową 
skromnością osobistą i rzadko spotykaną wrażliwością artystyczną wyklu-
czał udział w zakulisowych układach, grach i zabiegach. Nie krył przede 
mną szczegółów z tym związanych. W ostatnich dwudziestu latach życia 
zachwycał spektaklem „Ja jestem Żyd z Wesela” Romana Brandstaettera. 
Wyreżyserowana przez niego sztuka budziła zainteresowanie widzów aż 
633 razy. Jako reżyser umiał wydobyć z tego tekstu jego mocne zespolenie 
się z Krakowem, legendą „Wesela” i Wyspiańskim. Honorowy Obywatel 
Gminy Żnin występował w niej w towarzystwie równie znakomitego Jerze-
go Nowaka. Podczas wieloletniej pracy aktorskiej gra l u najważniejszych 
reżyserów tamtego okresu: Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego 
i Andrzeja Wajdy. Mistrz słowa, wybitny interpretator poezji, serdecznie 
zaprzyjaźniony m. in. ze Zbigniewem Herbertem, był wieloletnim peda-
gogiem i profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, 
a w latach 1996-1999 prorektorem tej uczelni. Pozostał w pamięci jako jej 

mocny filar i mistrzowski wykładowca przedmiotów związanych ze słowem, 
z poezją. Nigdy też nie przestał skupiać uwagi na teatrze jednego aktora.

WSPOMNIENIE PRZYJACIELA
Moja znajomość z Tadziem od 1970 r. szybko przerodziła się w nie-

zapomnianą przyjaźń. Mimo licznych obowiązków często znajdował czas 
na rozmowę po spektaklu, spotkanie w kawiarni, czy spacer po Rynku. 
Podziwiałem jego wrażliwość i gotowość do bezinteresownej pomocy. 
Do dziś przechowuję nagranie Tadzia czytającego fragment mojej książki 
„Nieznanym śladem Gombrowicza”. Kiedyś zastąpił mnie zapewniając 

TADEUSZ MALAK 
– JEDEN Z OSTATNICH RAPSODYKÓW
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MAMY SWOJE BIURO!
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu kilku życzliwych osób, a w szczegól-

ności dyr. MDK pana Jana Szymańskiego i pani Agnieszki Szulc – kierownik 
MOPS oraz pani Zdzisławy Głowackiej zagospodarowano pomieszczenie 
przy Sali MDK – Rynek 10

Dawny „Kantorek” został wyremontowany i przekształcony w biuro 
wyposażone w nowe piękne meble (szafa, biurko, półki, stół konferencyjny) 
. W pomieszczeniu tym znalazły swoje miejsce pamiątki dotyczące działal-
ności zarówno Klubu Seniora jak i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi 
Mogileńskiej – dyplomy, kroniki, wydawnictwo albumowe, dokumenty 
i materiały programowe. 

W przestronnej szafie pomieściło się „gospodarstwo” Seniorów – czyli 
szklanki, kubki, talerze.

Dziękujemy wszystkim za pomoc, zrozumienie naszych potrzeb, mamy 
pomieszczenie, które będzie m.in. miejscem spotkań i narad związanych 
z naszą działalnością. 

Wieści od seniorów 
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

11 stycznia 2020 Seniorzy mogileńscy zrzeszeni w Klubie Seniora 
i UTWZM skorzystali z zaproszenia p. Starosty Bartosza Nowackiego 
i zwiedzili nowo wybudowany Szpital – jego oddziały: dziecięcy, gineko-
logii położnictwa oraz chirurgii.

17 stycznia gościliśmy w Barcinie na spotkaniu noworocznym. Sko-
rzystaliśmy z zaproszenia szefowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Zofii 
Jesionowskiej ,dyrektora d. K. p. Artura Jakubowskiego i Rady Słuchaczy. 
W programie artystycznym zaprezentowali się barcińscy studenci w przed-
stawieniu „Ja geniusz”, usłyszeliśmy też kolędy i pastorałki w wykonaniu 
zespołu wokalnego „Retro” oraz arie operetkowe w wykonaniu Nell Po-
lgert - Martwijczuk .

21 stycznia w Klubie Seniora jak co roku złożono najlepsze życzenia 
wszystkim Babciom i Dziadkom. 

22 stycznia ponownie odwiedziliśmy Barcin. W tamtejszym kinie 
wyświetlano film – wydarzenie pt. „70 lat młodości”. Była to filmowa re-

lacja z koncertu z okazji 70. urodzin holenderskiego skrzypka i dyrygenta 
Andrei Rieu.

28 stycznia- zabawa karnawałowa dla Seniorów, na której bawiło się 
60 osób.

11 lutego- spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej p. Mirosławem 
Kussem i p. Julitą Staszewską z Wydz. Funduszy Europejskich. Pan Komen-
dant w ramach akcji „Bezpieczny Senior” mówił i jednocześnie przestrzegał 
Seniorów przed możliwością wykorzystania ich przez przestępców. Mowa 
tu była o metodach: na wnuczka, na pracownika CBŚ, Urzędu Skarbowego, 
na hydraulika, na kuriera itp. Metody przestępców są coraz bardziej wy-
rafinowane, wykorzystują oni naiwność, łatwowierność oraz dobre serce 
starszych, często samotnych osób.

Komendant apelował: „Bądźcie ostrożni, zanim otworzysz drzwi, 
spójrz w wizjer. Nie przekazuj nikomu pieniędzy, uważajmy na bezpłatne 
pokazy lub badania, z których wychodzimy z podpisanymi umowami np. 
na garnki, kołdry, koce.

Spotkanie bardzo potrzebne, uświadamiające Seniorów i przestrzegające 
przed popełnieniem błędów. 

W kwietniu, kolejne spotkanie mówić będziemy, o ekologii, ustawie 
anty smogowej, segregacji śmieci. Już dziś zapraszamy.

20 lutego 2020 
„Droga Kurta Lewina z Mogilna do Bostonu” wykład w ramach UTWZM 

godz.17.00- MZM- Chabsko 

KARNAWAŁOWY MARATON 
Z ŻUKAMI

Mogileński Dom Kultury, na zakończenie ferii zimowych zorganizo-
wał niecodzienny koncert. Dla mogileńskiej publiczności wystąpił znany 
i lubiany zespół „Żuki”. Był to nie tylko koncert przy muzyce The Beatles, 
Czerwonych Gitar, Led Zeppelin, Była to również czterogodzinna zabawa 
taneczna. Zespół wystąpił w składzie: Piotr Andrzejewski (śpiew, gitara), 
Adam Staniszewski (śpiew, gitara), Marek Posieczek (śpiew, gitara basowa), 
Jerzy Bołka (perkusja). Wystąpił również współpracujący z „Żukami” Jo-
achim Perlik (śpiew, instrumenty klawiszowe) wykonujący utwory Czesława 
Niemen, Krzysztofa Klenczona, Marka Grechuty i piosenki z PRL. Duże 
zainteresowanie i wspaniała zabawa uczestników z pewnością przyczyni 
się do jej powtórzenia. 

P. S.

młodzieży z Ciechrza szczególną opiekę przewodnicką w wędrówce 
po dawnej stolicy. Z przyjemnością i uznaniem poświeciłem wybitnemu 
rodakowi kilka publikacji na łamach „Gazety Pomorskiej” i w książce „Z 
Polski i ze świata”, którą w 2002 r. wydał Związek Literatów Polskich pod 
redakcją naszego wspólnego przyjaciela Konrada Strzelewicza, również 
pochodzącego ze Żnina. W latach 1993 i 1995 Tadeusz Malak był bardzo 
serdecznie przyjętym uczestnikiem organizowanych w naszym regionie 
„Krakowskich Prezentacji”, goszcząc m. in. w Mogilnie i Kołodziejewie. 
Wtedy też w Mogilnie, Strzelnie, Barcinie i Pakości można było go podzi-
wiać w towarzystwie Jerzego Nowaka w sztuce „Ja jestem Żyd z Wesela”. 
Wielka szkoda, że Żnin nie skorzystał wtedy z obejrzenia gry swojego 
rodaka. Ostatni kontakt z nim miałem w końcu grudnia 2016 r. spacerując 
po krakowskim Rynku w towarzystwie Małgorzaty Fimiak, wielbicielki 
jego talentu. W trakcie wieczornej rozmowy telefonicznej moja przyjaciółka 
komplementując sztukę przyjaciela niespodziewanie usłyszała „Zaczarowaną 
dorożkę” w jego cudnej interpretacji. Po kilku tygodniach nie mogliśmy 
uwierzyć, że to już się nie powtórzy.

Cmentarz na Salwatorze
Tadeusz Malak po ciężkiej chorobie zmarł w czwartek 26 stycznia 2017 

r. Mszę przedpogrzebową we wtorek 31 stycznia w kościele norbertanek 
odprawił bp Ryszard Ryś, a abp Marek Jędraszewski przekazał okoliczno-
ściowy adres, przypominając sylwetkę Zmarłego, jego zasługi i artystyczny 
dorobek. Nasz rodak spoczął na Salwatorze obok wielkich postaci krakow-
skiej sztuki. W gronie żegnających Go, obok najbliższej rodziny, licznie 
zgromadzili się starsi i młodsi koledzy Zmarłego, m. in. profesorowie 
PWST: Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, Tadeusz Szybowski, Dorota 
Segda i Jerzy Stuhr, a także Anna Dymna. Wicepremier prof. Piotr Gliński 
w nekrologu na łamach „Rzeczpospolitej” żegnał Tadeusza jako mistrza 
słowa, któremu przyświecały najszczytniejsze idee Teatru Rapsodycznego. 

Stanisław Kaszyński 
13
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Mogileńska akuszerka Konstancja Baranowska była pierwszą osobą, 
która 5 lutego 1941 r. o godzinie trzeciej ujrzała pulchnego syna Wincen-
tego Zbroszczyka i jego żony Marii Karoli z domu Soberskiej, obdarzono 
imieniem Grzegorz. Zbroszczykowie mieszkali wówczas w Mogilnie przy 
Brombergersstrase 28 (obecnie ul. 900-lecia). Jako uczeń miejscowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 Grzesiu nie był nadmiernie przykładny; ale wyróżniał 
się wzorową prawdomównością, co potwierdzają zapisy w dziennikach 
lekcyjnych. Wtedy też dostrzeżono jego fascynacje artystyczno-teatralne. 
W dojrzałym wieku Grzegorz potwierdził je studiami w Państwowej Wyższej 
Szkole Plastycznej w Poznaniu, a później w Wyższej Szkole Sztuk Zdob-
niczych w Paryżu oraz założonym przez siebie awangardowym kabaretem 
„Dwururka”. Tuż przed przeniesieniem się rodziny do stolicy Wielkopolski 
niespełna dwunastoletni Grzegorz postanowił wraz z rówieśnikiem, synem 
miejscowego milicjanta, uciec do... Szwecji, i to jednokonną bryczką sprytnie 
ukradzioną z mogileńskiego Rynku. Ponieważ czekała ich daleka droga, 
zatrzymali się w nieodległym zbożu na zasłużony odpoczynek i posiłek. 
Szybko odnalezieni uciekinierzy zostali odwiezieni do Mogilna na całkiem 
poważne rozmowy. 

MIŁOSNE PRZESZKODY
Po latach już jako absolwent PWST szaleńczo zakochał się w przeby-

wającej akurat w Polsce uroczej paryżance o imieniu Suzanne. Niestety, 
szybko rozdzieliła ich żelazna kurtyna. Ale nieobliczalny Grzegorz uznał, że 
nawet taką przeszkodę zdoła pokonać. Mimo trudności i zagrożeń w końcu 
lat 60. dotarł do swej wybranki nad Sekwaną. A tam niedoszli teściowie, 
wywodzący się z wyższych sfer rządowych, stanowczo sprzeciwili się 
zamiarowi córki poślubienia mogilnianina bez pieniędzy, mieszkania, 
pracy i kontaktów towarzyskich. Mimo gróźb zerwania z nią wszelkich 
kontaktów rodzinnych Suzanne Perissier została żoną utalentowanego 
i przedsiębiorczego artysty. 

ILUSTRATOR I AUTOR
Niespodziewanie odmienił się jego los. Grzegorz Zbroszczyk, później 

ze względów językowych posługujący się nazwiskiem panieńskim matki-
-Soberski, został cenionym grafikiem prestiżowych magazynów francuskich: 
„Le Figaro” i „Le Monde”.

Grzegorz Soberski na wystawie w muzeum w Chabsku

Grzegorz Soberski (z lewej) z przyjaciółmi na pikniku w Chabsku (1998)Artysta (drugi z prawej) w rozmowie z dyr. Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie dr. Janem Jaskanisem (1988)

Grzegorz Soberski z żoną i córką na spotkaniu w Mogilnie (1986)

MOGILNIANIN NA ARTYSTYCZNYCH  
SALONACH PARYŻA

14

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Styczeń/Luty 2020

14



Okładka francuskiego albumu o Biskupinie (1984)

Kilka wydawnictw powierzyło mu ilustrowanie książek przygodowych 
dla młodzieży. Soberski jako uznany grafik i ilustrator znalazł okazałe 
miejsce we francuskich słownikach i wydawnictwach encyklopedycznych. 

Przez kilka lat przygotowywał sautorski album „Une cité Fortifiée a L`age 
du Fer Biskupin” (Gród warowny z epoki żelaza Biskupin), wydany w 1984 
r. przez parysk firmę Albin Michel Jeunesse. Dzieło naszego rodaka uznano 
w plebiscycie za najciekawszą książkę tego lata. Przy wielkim zaintereso-
waniu mediów wydano ją także po włosku i hiszpańsku. Niestety, polska 
edycja tego albumu z 1991 r. daleko odbiegała od pierwowzoru.

POWROTY DO GNIAZDA
Mieszkając w Paryżu Soberski stale troszczył się o bliskie związki 

z rodzinnym regionem. Uczestniczył w spotkaniach, sesjach dziennikar-
skich, okolicznościowych uroczystościach i wystawach. Zaglądał też do 
podziwianego od młodzieńczych lat Biskupina. Najokazalej zaprezento-
wał się wraz z żoną i córką Anne-Mireille, która zachwyciła koncertem 
skrzypcowym w mogileńskiej bibliotece 25 listopada 1986 r. Przed kilku 
laty artysta podarował kilkadziesiąt swoich grafik i ilustracji Muzeum 
Ziemi Mogileńskiej w Chabsku. Świętujący właśnie 80-lecie urodzin 
Soberski przed kilkunastu laty opuścił Paryż i z żoną osiadł w wygodnym 
domu z ogrodem w spokojnym miasteczku Le Pizou k. Bordeaux. Po 
kilkudniowej wizycie i spotkaniach z mieszkańcami ziemi mogileńskiej 
w 2000 r. powiedział: Z przyjemnością wracam do rodzinnych stron, gdzie 
pięknie pachnie jesień. Ta sympatyczna refleksja zabrzmiała poetycko, ale 
trudno się dziwić, gdyż jej autor kilkakrotnie prezentował swoje wiersze 
w ogólnopolskich tomikach. W niedawnym liście Soberski ubolewał, 
że dolegliwości zdrowotne, mimo należytej opieki, wykluczają kolejną 
wizytę w Mogilnie. Pozostają częste majle do przyjaciół, najczęściej do 
Przemysława Majcherkiewicza. 

Stanisław Kaszyński

Każdego miesiąca w mogileńskiej bibliotece odbywają się spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki, którego moderatorem jest Danuta Krajewska. 
Pierwsze w 2020 roku spotkanie odbyło się 8 stycznia Tematem dyskusji 
była książka Lori Nelson Spielman „Za głosem Kristen”.

Członkinie klubu wybrały opowieść, której bohaterka […]„dziewięt-
nastoletnia Kristen ginie w katastrofie kolejo-
wej. Jej matka i siostra zmagają się nie tylko 
z bólem straty, ale także z wyrzutami sumienia. 
Każda z nich czuje, że gdyby tego feralnego 
dnia zachowała się właściwie, dziewczyna nie 
podróżowałaby tym pociągiem. Erika, którą drę-
czą też demony z dzieciństwa, rzuca się w wir 
wymagającej pracy, Annie zaś nie przyjmuje do 
wiadomości śmierci siostry. Przeprowadza pry-
watne śledztwo i wyrusza na jej poszukiwanie 
do Paryża. Nadzieję podsycają tajemnicze maile 
zawierające aforyzmy nieżyjącej matki Eriki, 
znane i cytowane tylko w kręgu najbliższej 
rodziny. Czy pisze je ukrywająca się gdzieś 
Kristen? Chociaż dowody temu przeczą, Erika 
i Annie bardzo pragną cudu.[…]”.

We wtorek, 4 lutego br. panie z Dysku-
syjnego Klubu Książki rozmawiały na temat 
historii miłosnej na kartach książki „33 razy 
mój kochany” Nicolasa Barreau. „Hélène miała 
trzydzieści trzy lata, gdy zmarła. Julien, jej 
mąż, przyrzekł, że po jej śmierci napisze do 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

W MOGILNIE
niej trzydzieści trzy listy – po jednym za każdy rok jej życia. Dotrzymał 
słowa.

Pisał żonie o ich synu Arturze, o tym, jak sobie bez niej radzi, o swojej 
rozpaczy i niegasnącej miłości. Każdy list chował w skrytce na cmentarzu 
Montmartre. Po pewnym czasie odczuł, że ten rytuał daje mu pocieszenie.”
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BIBLIOTEKI  
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

Z WYLATOWA
15 stycznia 2020 r. bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Mogilnie filii w Wylatowie i Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej 
w Wylatowie udały się z wizytą do Przedszkola w Wylatowie. Spotkały 
się tam z grupą starszych i młodszych dzieci i przeprowadziły zajęcia pn. 
„Świętujemy Dzień Kubusia Puchatka oraz Dzień Babci i Dziadka”.

W pierwszej części zajęć dzieci rozpoznawały bohaterów opowieści 
o Kubusiu Puchatku, rozmawiały na temat ulubionych postaci, układały 
mini-puzzle i oglądały książki o tym sympatycznym misiu i jego przyja-
ciołach. Następnie razem z bibliotekarkami oraz Kubusiem liczyły i uczyły 
się rozpoznawać i wskazywały podwójne części ciała.

W części zajęć poświęconej Dniom Babci i Dziadka dzieci wysłuchały 
opowieści o Kamyczku pt. „U Babci i Dziadka” i piosenki „Babciu, dziadku 
– kocham Was”. Przedszkolacy także zaśpiewali fragment piosenki, której 
uczą się w przedszkolu na uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Na zakoń-
czenie dzieci wysłuchały historii o wdzięczności z książki o Przygodach 
Fenka i rozmawiały z bibliotekarkami za co można być wdzięcznym, na 
przykład dziadkom.

KICIA KOCIA  
I GĘBICKIE NAJNAJE
Tego roku zima zapomniała przyjść do Mogilna. Ku rozpaczy wielu 

dzieci śniegu nie było nawet na lekarstwo, więc o zimowych krajobrazach 
trzeba było zapomnieć. 

Ale od czego mamy wyobraźnię i wspaniałe zimowe opowieści! Dlatego 
bibliotekarka z gębickiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 
odwiedziła najmłodsze dzieci z grupy Krasnoludki Przedszkola Bajka w Gę-
bicach i zaproponowała, aby na chwilę przeniosły się na zimowy plac zabaw.

Milusińscy słuchając opowiadania o przygodach Kici Koci – małej, ale 
bardzo rezolutnej kotki i jej przyjaciół – dowiedziały się jak wesoło i bez-
piecznie bawić się zimą. Potem przyszedł czas na wspólne gry i sprawdzenie 
pamięci oraz spostrzegawczości maluszków, które układały śnieżne puzzle, 
dobierały w pary identyczne płatki śniegu a na koniec skompletowały zi-
mowy strój książkowej bohaterki. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki 
z wizerunkiem Kici Koci.

KOTY I MISIE CZYLI 
Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

We wtorek, 14 stycznia 2020 roku, Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Mogilnie odwiedzili uczniowie klasy Ib Szkoły Podstawowej nr 3 w Mo-
gilnie. Dzieci dowiedziały jak korzystać ze zbiorów placówki i zwiedziły 
jej budynek.

W czwartek, 16 stycznia 2020 r. w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Mogilnie gościli drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mogilnie.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach na temat karnawału. Wysłuchały opo-
wiadania „Karnawał z Wesołkiem”, obejrzały prezentację multimedialną, 
a na koniec spotkania wykonały maski karnawałowe.

20 stycznia 2020 r. Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mogilnie odwiedziły po raz pierwszy dzieci z grup Pszczółki i Mrówki 
z Przedszkola „U Natalki i Kubusia”. Przedszkolacy bawili się w sali inte-
raktywnej i oglądali książki-zabawki.

22 stycznia 2020 r. Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mogilnie odwiedziły dzieci z niepublicznego Przedszkola Ochronka im. 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie. Maluchy wysłu-
chały krótkiej historii o Śwince Peppie oraz bawiły się w sali interaktywnej.

17 lutego jest świętem wszystkich kotów. Z okazji tego święta w Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Mogilnie odwiedzili uczniowie klasy I Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Mogilnie. Zadaniem pierwszoklasistów było wyszukanie 
na półkach bibliotecznych ukrytych tam fotografii kotów. Następnie dzieci 
obejrzały dotyczącą kociego świata prezentację i wysłuchały opowiadania 
o kocie Cukierku, który wziął udział w reklamie.

Kolejnym zadaniem uczestników spotkania była wykonanie metodą 
college’u kota z marzeń i dziecięcej wyobraźni.

Uzupełnieniem spotkania była zabawa z chustą Klanza.
18 lutego gośćmi biblioteki była grupa Misiów z Przedszkola nr w Mo-

gilnie. Celem wizyty była zapoznanie dzieci z ofertą biblioteki. Dzieci 
wysłuchały baśni „Złotowłosa”. Poznały Oddział dla Dzieci i książki 
zabawki adresowane do najmłodszych czytelników, skorzystały też z za-
baw edukacyjnych na podłodze interaktywnej i zwiedziły mniej dostępne 
zakamarki placówki.
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Jak każdego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zorganizo-
wała zajęcia rozwijające i wypełniające czas wolny dzieciom korzystającym 
z zimowego wypoczynku podczas ferii. Zajęcia adresowano do dzieci 
w wieku 7-11 lat, udział w nich wzięło 20 uczestników.

Podczas pierwszego dnia ferii zimowych zorganizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Mogilnie uczestnicy mieli okazję odwiedzić Komendę 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie. Dzięki uprzejmości 
komendanta i pracowników zwiedzili jednostkę straży, zobaczyli specjali-
styczny sprzęt, pojazdy oraz poznali zasady udzielania pierwszej pomocy.

Drugiego dnia ferii zimowych dla dzieci w bibliotece odbyły warsztaty 
wyrobu świec. Poprowadziła je Kinga Woroch.

15 stycznia 2020 r. w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie od-
było się spotkanie autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką, autorką książek 
o rodzinie Kossaków.

Autorka opowiedziała uczestnikom spotkania wiele ciekawych historii 
i nieznanych wątków z życia rodziny Kossaków. Przedstawiła też gene-
alogię tego rodu. 

Tajemnice i skandale w rodzinie Kossaków możemy poznać sięgając po 
biografię „Kossakowie. Biały mazur”, w której pisarka w doskonały sposób 
przedstawia nieznane fakty z dziejów tej niezwykłej rodziny.

5 lutego w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie odbyło się spotkanie z Magdaleną Konik fotoreporterem i pilotem 
wycieczek. Magdalena Konik współpracuje z prasą gruzińską i polską. Jej 
obraz Gruzji jest niezwykle emocjonalny i prawdziwy gdyż jako mieszkanka 
tego kraju darzy go i jego mieszkańców wielkim szacunkiem i miłością.

Mogilnianie dzięki spotkaniu z reporterką poznali trudne życie i obyczaje 
pasterzy z Tuszetii. Celem Magdaleny Konik jest udokumentowanie tego 
życia zanim zostanie wyparte przez europejską komercję.

Prelegentka opowiadała o szacunku dla kobiet w kraju gdzie nie mówi 
się o feminiźmie, o wczesnym dorastaniu tuszetyńskich dzieci, o świętach, 
ciężkiej pracy i mających swe „prywatne życie” zwierzętach hodowanych, 
a nie „produkowanych” oraz ignorancji europejskich turystów.

24 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mogilnie odbyło się spotkanie autorskie z Moniką Mądrą-Pawlak oraz 
Janem Pawlakiem promujące książkę „iAmeryka! Atlas z przepisami”. 
Publikacja jest zapisem prawie rocznej podróży z 6. letnią Helenką i 3. 
letnim Czesiem od południowych krańców Argentyny po Koło Podbiegu-
nowe na Alasce przez Urugwaj, Brazylię, Paragwaj, Chile, Boliwię, Peru, 
Ekwador, Kolumbię, Panamę, Kostarykę, Nikaraguę, Honduras, Salwador, 
Gwatemalę, Belize, Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanadę.

SPOTKANIA AUTORSKIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W MOGILNIE

Podczas podróży odwiedzili setki knajpek, barów, domowych kuchni 
i restauracji. Mieli także poznać Alexa Atalę, jednego z najlepszych szefów 
kuchni na świecie i właściciela restauracji D>O>M> w Sao Paulo.

W efekcie zebrali setki przepisów i tysiące zdjęć w efekcie powstał 
ilustrowany zdjęciami atlas zawierający 80 przepisów. 

Monika Mądra-Pawlak oraz Paweł Pawlak są właścicielami poznańskich 
kawiarni i restauracji Cafe La Ruina i Raj. 

Ich sposób na otwarte dla nich drzwi we wszystkich odwiedzanych kra-
jach to uśmiech, uśmiech, uśmiech i wielki szacunek dla gospodarzy. Cała 
poniedziałkowa opowieść była pełna humoru i jednocześnie była sposobem 
na przekazanie wiedzy o świecie, który my Europejczycy eksploatujemy, 
a którego nie staramy się poznać.

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE
Podczas trzeciego dnia ferii zimowych uczestnicy zajęć tworzyli własne 

kalendarze oraz wspólnie spędzali czas na zabawach ruchowych.
Tematem zajęć podczas czwartego dnia ferii była książka „Maks zimą”.
Uczestnicy układali rozsypankę wyrazową dotyczącą bezpiecznej 

zabawy w czasie zimowego wypoczynku. Poza tym wykonywali pracę 
plastyczną, a na zakończenie nie zabrakło jak zawsze zabaw ruchowych. 
Tym razem była to bitwa na papierowe „śnieżki” oraz chodzenie po pa-
pierowej „krze”.

W ostatnim dniu ferii zorganizowanych przez naszą placówkę uczestnicy 
„podróżowali” po świecie bajek i baśni. Odgadywali razem tytuły książek 
oraz bawili się chustą animacyjną Klanza poznali też grę „zatrute jabłko”.
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Z okazji trwających obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprosiła uczniów klasy VII ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Mogilnie na nietypową lekcję historii. Uczniowie mieli 
okazję skorzystać z dostępnych w placówce edukacyjnych gier planszowych.

Dzieci wykorzystały wydane przez Instytut Pamięci Narodowej:
„W obronie Lwowa” historyczna gra planszowa rozgrywająca się 

podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920
„Reglamentacja” - jak to za komuny się zakupy robiło - styczeń 1983
„Pamięć’39” – historia wojny obronnej Polski 1939 roku – gra typu „memo-

ry” (ćwiczy koncentrację, utrwala w pamięci wydarzenia 1939 roku archiwalne 
fotografie wraz opisem układają się w skrócona historię kampanii wrześniowe

„303” prosta wojenna gra planszowa dla dwóch graczy oparta na wie-
dzy historycznej dotyczącej polskich lotników biorących udział w bitwie 
o Anglię planszę wzorowano na stole sztabowym RAF

„111” – akcja rozgrywa się we wrześniu 1939 i odtwarza walkę w obronie 
polskiego nieba jaką stoczyła m.in. 111 eskadra myśliwska

„Niepodległa” - na planszy i ilustrowanych kartach do gry znajdują 
się historyczne mapy i ponad 80 wydarzeń i postaci dzięki którym gracze 
poznają historię odzyskania niepodległości w 1918 r.

„Miś Wojtek” – gracze podążają za misiem Wojtkiem śladami 2 kor-
pusu Polskiego – ze Związku Sowieckiego do Szkocji. Po drodze zbierają 
pamiątki związane z losami żołnierzy i niedźwiedzia.

Zainteresowaniem cieszyły się także wydane przez Portal HISTORIA.
ORG.PL i Muzeum Początków Państwa Polskiego:

„Polska – gra z historią” - zaproszenie w podróż po Polsce. Podczas 
zabawy uczestnicy odwiedzają historyczne miejsca, poznają ważne wyda-
rzenia z dziejów kraju.

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 
A GRY PLANSZOWE W BIBLIOTECE

Oraz dofinansowane przez Województwo kujawsko – pomorskie:
„Toruńskie ścieżki pamięci” – pomaga poznać toruńskie Miejsca pamięci 

narodowej związane z historią XX wieku i „Małe Ojczyzny Kujawy i Po-
morze” - gracze poznają oznaczenie miast i gmin województwa kujawsko 
– pomorskiego oraz innych miast wojewódzkich w Polsce

Uzupełnieniem zabawy był QUIZ Historia Polski – gra edukacyjna dla 
całej rodziny zawierająca 352 pytania i 704 odpowiedzi na 88 kartach – 
świetna zabawa i bogate źródło informacji na temat polskiej historii „Jak 
to wtedy było” gra pozwalająca odkryć historie z życia własnej rodziny 
i łącząca pokolenia.
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ZŁOTE GODY
11 lutego, w sali Urzędu Stanu Cywilnego Burmistrz Mogilna Leszek 

Duszyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem Molendą 

W związku z planami ubiegania się o środki z Ministerstwa Kultury 
z Programu „Kultura” Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem 
kulturowym”, Poddziałanie 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury 
dla prezentacji dziedzictwa kulturowego ważne jest nawiązanie współpracy 
dwustronnej i realizacja projektów partnerskich z Państwami Darczyńcami 
(z Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii). W tym celu Gmina Mogilno 
nawiązała partnerstwo z Norwegią. 18 lutego burmistrz Leszek Duszyński 
podpisał list intencyjny z Przedstawicielem Stowarzyszenia Kultury Wo-
kalnej Norsk-Polsk Kulturforening Samhold w Oslo 
Dorotą Leszczyńską - Danek zastępcą prezesa Sto-
warzyszenia Samhold.

Dorota Wanda Leszczyńska-Danek jest kon-
serwatorem dzieł sztuki. Studia magisterskie w tym 
zakresie ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie i w Narodowej Akademii Sztuki w Sofi i. 
Studiowała również w Oslo na OsloMet, gdzie kształ-
ciła się w kierunku zarządzania kulturą. Zajmuje się 
od wielu lat projektami artystycznymi, współpracując 
z różnymi galeriami i instytucjami kultury. Prowadzi 
również własne projekty malarskie; jej prace były 
wystawiane w Norwegii, Danii, Bułgarii i w Polsce. 
Zamiłowanie do sztuki odziedziczyła po dziadku, 
Bolesławie Zieniu, który był artystą malarzem i mu-
zykiem. Jako konserwator dzieł sztuki restaurowała 
m.in.: kasetony sufi towe w kościele w Lubawie i ołtarz 
polichromowany w kościele św. Andrzeja w Olkuszu, 
freski i ikonostas w Rylskim Monastyrze w Bułgarii, 
a w Norwegii - stavkirke w Hedalen. W Norwegii, 
gdzie mieszka od ponad dwudziestu lat, prowadzi 
własną fi rmę konserwatorską DLD Art Restaurering.

Stowarzyszenie Kultury Woklanej Norsk-Polsk 
Kulturforening SAMHOLD tworzy innowacyjne 

w obecności Kierownika USC Justyny Jarlaczyk wręczył medale Prezydenta 
RP pięciu parom za długoletnie pożycie małżeńskie. Złote gody obchodzili 
państwo: Kazimiera i Czesław Reszelewscy z Dzierzążna, Ewa i Stefan 
Jakubowscy z Mogilna, Halina i Marian Dola z Twierdzinia, Jolanta i Jerzy 
Kwapiszewscy z Gozdanina oraz Krystyna i Leon Nowaccy z Kątna.

ZAPOCZĄTKOWALIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z NORWEGIĄ
projekty mające na celu połączenie amatorów z profesjonalistami. Zało-
żeniem współpracy w ramach projektu jest wspólne śpiewanie i tworzenie 
solistów norweskich i mogileńskich oraz warsztaty malarskie. Głównym 
jednak celem jest muzyczna i artystyczna integracja międzynarodowa. 

Gmina w I kwartale 2020 r. planuje złożenie wniosku o dofi nansowanie 
inwestycji polegającej na przeprowadzeniu remontu trzech świetlic wiejskich 
w miejscowościach Zbytowo, Wszedzień, Palędzie Dolne oraz realizacji 
cyklu warsztatów z ofertą kulturalno – edukacyjną. 
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20 LAT CHÓRU HEMANTUS
3 stycznia br. w kinie Wawrzyn w Mogilnie odbył się wyjątkowy 

jubileusz 20-lecia chóru „Hemantus” z Mogilna.
Chór „Hemantus” początkowo zwany „Chórem dorosłych” (dla 

odróżnienia od młodzieżowych grup istniejących przy MOKiR 
w Mogilnie) powstał z tęsknoty do wspólnego śpiewania jednoczą-
cego pracowników i sympatyków Młodzieżowego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Mogilnie. Próby zaczęły się w listopadzie 1998 r. 

a pierwszy występ odbył się 3.01.1999 r. w wieczorze „Spotkanie 
z kolędą” zorganizowanym w „Harcówce”. Współzałożycielami 
„Hemantusa” byli Sławomir Paluch i Włodzimierz Dobersztyn 
– jego pierwszy prezes, którego pamięć uczczono minutą ciszy. 
Pierwszymi wykonawcami byli: Sławomir Paluch (dyrygent); Alina 
Dobersztyn, Wioletta Stojek (Waszak), Elżbieta Rólska (sopran); 
Anna Sosnowska, Ewa Paluch, Iwona Wszak gościnnie (alt); Wło-
dzimierz Dobersztyn dyrektor placówki, Jarosław Michlak, Jacek 
Kurant (tenor); Andrzej Stojek, Krzysztof Grzelczak gościnnie 
(bas). Jesienią 2000 r. przeprowadzony został plebiscyt wśród chó-
rzystów podczas którego wybrano nazwę kwiatową „Hemantus”, 
zaproponowaną przez jedną z chórzystek Ewę Paluch. Początkowo 
chórzyści występowali w prywatnych strojach wieczorowych. Po 
raz pierwszy „Hemantus” otrzymał ujednolicone kostiumy w paź-
dzierniku 2000 r. Skład chóru stopniowo ulegał zmianie. Nowe 
tysiąclecie chór rozpoczął nagraniem pierwszej własnej płyty, 
druga została wydana w 2012 r. „Hemantus” występuje podczas 
świąt i uroczystości państwowych, śpiewa kolędy, jest obecny na 
uroczystościach rodzinnych członków zespołu. Prezentuje swoje 
umiejętności podczas przeglądów i festiwali chórów w Polsce 
i poza jej granicami. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez jego 
szeregi przewinęło się wiele osób. Obecnie chór liczy 28 osób 
i choć minęło 20 lat do dziś są w nim osoby, które śpiewają od 
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początku jego istnienia są to: Sławomir Paluch, Alina Dobersztyn 
i Ewa Paluch. Chór ma na swoim koncie liczne sukcesy oraz udział 
w kilkunastu konkursach i przeglądach chóralnych. Koncertował 
również w Londynie, a ostatnio w Hiszpanii w Lloret de Mar 
i w Katedrze w Barcelonie. W jego repertuarze znajdują się m.in. : 
polskie pieśni patriotyczne, opracowania chóralne polskich pieśni 
ludowych, pieśni sakralne i świeckie w opracowaniach znanych 
kompozytorów, polsko i obcojęzyczne pieśni popularne oraz kolędy.

Piątkowy koncert jubileuszowy podzielony został na dwie części. 
W pierwszej można było wysłuchać utworów „Ovos Omnes” Toma-
sa Luisa de Viktorii, „Ojcze nasz” oraz kolędy „Gdy się Chrystus 
rodzi” w wykonaniu chóru „Hamantus”. Następnie zaprezentowali 
się zaproszeni goście, czyli zaprzyjaźnione chóry: „ProNobis” 
z Janikowa pod dyrygenturą Sławomira Palucha oraz chór „Har-
monia” ze Strzelna pod dyrekcją Eweliny Boeshe-Kopczyńskiej. 
Na zakończenie pierwszej części ponownie wystąpił „Hemantus” 
prezentując utwory „Stacyjka zdrój”, „Góralu, czy ci nie żal” oraz 
„Kolęda dla nieobecnych”.

W drugiej części koncertu chórzyści zaprezentowali się w tro-
chę innym repertuarze. Publiczność mogła wysłuchać: „Piosenka 
jest dobra na wszystko”, „Głęboka studzienka” (opracowanie Piotr 
Jańczak) „Prząśniczka” (Stanisław Moniuszko) „Umówiłam się 
z nią na dziewiątą” czy utworu Stanisława Moniuszki w zupełnie 

nowej odsłonie: „Pieśń wieczorna”. Zaśpiewano także „Hymn III 
Tysiąclecia” Mirosława Gałęskiego. Uroczystość zakończyła się 
życzeniami i gratulacjami dla jubilatów, które złożyli m.in. bur-
mistrz Mogilna Leszek Duszyński z przewodniczącym RM Pawłem 
Molendą, wicestarosta Marian Mikołajczak z przewodniczącym 
Robertem Musidłowskim, Prezes Mogileńskiego Towarzystwa 
Kultury Teresa Kujawa.

20 LAT CHÓRU HEMANTUS
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ROZBUDOWA O HALĘ SPORTOWĄ 
WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM 

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W MOGILNIE 
Trwają prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych części so-

cjalnej obiektu i sali sportowej. Wykonawcą robót budowlanych w ramach 
zadania jest Firma HOSTA GROUP Spółka z o.o. Spółka komandytowa 
z Grębocina, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Prowadzone są prace 
budowlane w zakresie wykucia i zabezpieczenia wejścia do części socjalnej 
obiektu poprzez istniejący łącznik szkoły. W pomieszczeniach socjalnych 
prowadzone są prace związane z układaniem płytek ściennych oraz pod-
łogowych. Tynki w sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach socjalnych 
zostały całkowicie wykonane. Zakończył się montaż stolarki drzwiowej 
i okiennej. Montowane są parapety wewnętrzne. Całkowita wartość wydatków 
związanych z realizacją inwestycji wynosi: 6 174 816,00 zł. 

Gmina Mogilno otrzymała 1 685 200,00 zł dofi nansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infra-
struktury sportowej. Nowo powstały obiekt składał się będzie z dwóch 
kondygnacji (pierwsza kondygnacja hala sportowa, druga zaplecze szatnio-

wo-socjalne z salami lekcyjnymi). Na parterze powstaną trzy kompleksy 
szatniowo-socjalne, trzy pomieszczenia WC (jedno dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych), pokój dla nauczycieli wychowania fi zycznego z szat-
nią i toaletą, trzy pomieszczenia techniczne, magazyn na sprzęt sportowy, 
arena sportowa (z możliwością podziału na trzy odrębne boiska) oraz hall. 
Na piętrze natomiast powstaną cztery salki lekcyjne wraz z zapleczem, 
WC oraz pomieszczenie techniczne. Obie kondygnację połączy klatka 
schodowa oraz winda.

Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w celu poprawy i swobody ruchu poprzez zastosowanie w nim rozwiązania 
techniczno-funkcjonalne:

- podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- balustrady zewnętrzne,
- winda,
- parking (4 miejsca)
- WC.
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SAMOTNE WYPRAWY 
KAMILI KIELAR

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 11 marca (środa) zaprasza na 
spotkanie autorskie wraz z prezentacją multimedialną Kamili Kielar „Biało 
na czarnym. Niedźwiedzie –duchy”.

Prezentacja jest opisem samotnej wyprawy kajakiem po Pacyfiku w 
poszukiwaniu najrzadszego typu niedźwiedzi na świecie, tak zwanych 
niedźwiedzi duchów.

Rzadka mutacja sprawia, że zwierzęta te są białe nie będąc albinosami 
i żyją w zielonych północnych lasach deszczowych. Niedźwiedzie – duchy 
są pretekstem do poruszenia tematu cennego środowiska i dramatycznej 
sytuacji mórz i oceanów tego zakątka świata. Jednocześnie tematem prelekcji 
jest podróż kajakiem i codzienne zmagania z morskim żywiołem: pływami, 
prądami i sztormami i spotkania w wielorybami, lwami morskimi i przyrodą 
nad wodą, pod nią i w lesie.

Wyprawa została nagrodzona przez National Geographic Traveler oraz 
Kolosem w kategorii „Podróż Roku”.

Autorka jest zafascynowana północą, wyprawami typu adventure i 
łączeniem specjalistycznych umiejętności z mocną psychiką. W 2018 roku 
samotnie przepłynęła kajakiem 500 km wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej, w 
2017 przeszła 4700 km szlaku Pacyfic Crest Trail i również samotnie zimą 
przejechała rowerem Jukon, Alaskę i Kamczatkę. Przy temperaturach -48 
C przemierzyła na nartach terytoria północno - zachodniej Kanady. Była 
też liderem etapów wielkich sztafet rowerowych: Afryka Nowaka i Bike 
Jamborre. Zajmuje się etologią i fotografią dużych drapieżników. Z poka-
zami fotograficznymi występuje na największych scenach polskich oraz 
międzynarodowych festiwalach podróżniczych w Kanadzie, Czechach, 
Słowacji i na Ukrainie.

Początek o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mogilnie ul. Rynek 8.
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WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
  

Dzień Świąteczny w Zespole Szkół w Mogilnie
20 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Dzień 

Świąteczny. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w jasełkach przygo-
towanych pod kierunkiem księdza Tomasza Niedbalskiego i księdza 
Wojciecha Kowalskiego. Nie zabrakło też uczczenia ważnych dla 
społeczności szkolnej wydarzeń.

Gości, nauczycieli i uczniów powitał pan Zbigniew Grzechowski 
dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie. Po oficjalnym rozpoczęciu apelu 
młodzież obejrzała montaż słowno-muzyczny pt.: „Wigilijna ulica”. 
W jasełkach wystąpili: Anastazja Gibowska, Anna Lewandowska, Zuzanna 
Janus, Hubert Chmielarczyk, Jędrzej Wolski, Wiktoria Fredyk, Zuzanna 
Wańkowicz, Sandra Kupś, Maria Kowalska, Oliwia Grządzielska, Michalina 
Hałajczak, Marcelina Gernik, Mateusz Maruszak, Zuzanna Lorczak, Sara 
Skorupińska, Angelika Ciesielska, Iwona Taciak, Kamil Wilk, Aleksandra 
Ratajczak, Kacper Sielecki, Maciej Andrzejewski, Eryk Woźniak, Maciej 
Suszek i Mikołaj Wietrzykowski. Nad przygotowaniem jasełek czuwali 
ksiądz Wojciech Kowalski i ksiądz Tomasz Niedbalski.

Następnie pan Zbigniew Grzechowski wyróżnił uczniów, którzy w bie-
żącym roku szkolnym zostali docenieni przez Zarząd Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego. Dyrektor szkoły wraz z panią Agnieszką Laskowską 
zastępcą Przewodniczącej Rady Rodziców uroczyście wręczyli uczniom 
listy gratulacyjne i upominki. Beneficjentami programu „Humaniści na 
start” są Julia Kwiatkowska, Weronika Kobielska, Arkadiusz Niedziela 
i Jędrzej Wolski. Mateusz Maruszak w roku szkolnym 2019/2020 będzie 
otrzymywał stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw”. Gratulacje trafiły 
również do dwudziestu dwóch beneficjentów programu „Prymusi Zawodu 
Kujaw i Pomorza II”. Należą do nich: Dawid Kuzak, Bartosz Nowakowski, 
Barbara Rydwelska, Jakub Bień, Żaneta Brzustowska, Paweł Nawrot, 
Emilian Rosiński, Jakub Strzelecki, Weronika Tomczak, Zofia Jankow-
ska, Bartosz Kaźmierczak, Daryna Tansiura, Agata Jabłońska, Wiktoria 
Komanowska, Dariusz Wiśniewski, Marta Wiśniewska, Jakub Humański, 
Michał Kuźma, Mikołaj Zachaś, Weronika Bauza, Maciej Grzybowski 
oraz Jakub Barankiewicz.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie podziękował Filipowi Turkowi, 
który pełnił dotychczas funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniow-
skiego. Następnie pan Zbigniew Grzechowski wręczył uroczyście akty 
powołania nowych organów samorządu. Przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego została Nicola Banaszak, zastępcami Wiktoria Marczak 
oraz Aleksandra Mikulska, a Rzecznikiem Praw Ucznia Adam Marczewski.

L Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Angelika Szatkowska z Zespołu Szkół w Mogilnie zakwalifikowała 

się do drugiego, okręgowego etapu L Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego. 

Pierwszy, szkolny etap Olimpiady Literatury i Języka Polskiego po-
legał na przygotowaniu pracy, która w wyczerpujący i oryginalny sposób 
omówi wybrane przez ucznia zagadnienie. 

Angelika Szatkowska pisała pracę na temat: Im dalej w las, tym więcej 
drzew. Obraz lasu i środowiska leśnego w polszczyźnie.

Na podstawie dostępnej leksykografii pisząca wyjaśniła etymologię 
słowa (hiperonimu) las oraz przytoczyła synonimiczne i peryfrastyczne 
jego określenia (hiponimy). Wskazała różnice pomiędzy np. zagajnikiem, 
puszczą czy matecznikiem. Podała również znaczenia metaforyczne 
i symboliczne lasu w różnych tekstach kultury. 

Angelika dokonała typologii leksemu las, biorąc pod uwagę takie 
kryteria jak: cechy ilościowe: wielkość np. lasek; gęstość np. gęstwina; 
wiek np. młodniak, prastary las; cechy jakościowe: ukształtowanie tere-

nu np. bagniste lasy, las podszyty; gatunki drzew np. brzezina, olszyna; 
wysokość drzew np. niskopienny las. 

Pisząca podkreśliła również, że nazewnictwo związane z lasem jest 
wykorzystywane w przysłowiach, utartych związkach frazeologicznych 
i skonwencjonalizowanych powiedzeniach. Najpopularniejsze z nich 
poddała szczegółowej analizie, inne przytoczyła na zasadzie wyliczenia. 

Kolejną część pracy stanowiło przedstawienie bogatej symboliki lasu 
– zagadnienie ujęła autorka najpierw w pespektywie ogólnej, a później 
szczegółowej. Odwołała się do prastarych wierzeń i wyobrażeń słowiań-
skich. Swoje rozważania argumentowała nie tylko bogatym materiałem 
literackim, ale również przytoczyła „Sekretny dziennik lasu”, którego 
autorem jest przyrodnik Przemysław Barszcz.

Ze względów formalno-objętościowych językowy obraz lasu w li-
teraturze Angelika potraktowała syntetycznie. Bliżej przywołała jego 
funkcjonowanie w twórczości Jana Kochanowskiego, Elizy Orzeszkowej, 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Adama Mickiewicza. Pisząca stwierdziła 
jednoznacznie, że to właśnie w przypadku Mickiewicza najdobitniej, 
najszerzej i najprecyzyjniej realizowany jest językowy obraz lasu.

Angelika przystąpiła do drugiego okręgowego etapu L Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego, który odył się 8 lutego 2020r. w gmachu 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu językowego 
i napisaniu pracy literackiej na wybrany temat. Opiekę merytoryczną nad 
uczennicą sprawuje nauczyciel języka polskiego Piotr Perzyna.

Noc Biologów
10 stycznia 2020 roku Zespół Szkół w Mogilnie po raz kolejny brał 

udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem NOC BIOLOGÓW. W wyjeź-
dzie uczestniczyła młodzież z klas: I c LOG, 2 b LO i 3 a LO. Uczniowie 
wraz z opiekunami panią Agatą Winkiel i panią Kingą Gąską odwiedzili 
Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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Od godziny 16.00 do 22.30 młodzież uczestniczyła w następujących 
warsztatach i wykładach: Obcy w środowisku naszego ciała, czyli co 
fundujemy naszemu organizmowi podczas piercingu, Ile nóg ma zdrowie – 
warsztaty o zooterapii, Korale koloru koralowego, Myszy w laboratorium, 
Ekologiczna vs konwencjonalna, czyli którą żywność wybrać?, Czy prawo 
może uratować różnorodność biologiczną na Ziemi?, Eko-quiz. Czy wiesz jak 
możesz pomóc światu?, Immunoterapia nowotworów, CSI II –entomologia 
sądowa, CSI I – zbieranie śladów, Rak – choroba cywilizacyjna, Bezpieczna 
komunikacja pomiędzy człowiekiem a psem, Ptaszniki – ich budowa oraz 
znaczenie dla środowiska i kultury, Tajemnice seryjnych morderców.

Dzięki zajęciom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę z zakresu profi-
laktyki i innowacyjnych metod leczenia chorób nowotworowych. Poznali 
zasady bezpiecznego postępowania podczas kontaktu z agresywnym psem 
oraz przykłady zachowań człowieka, które pies odbiera jako przyjazne. 
Przy pomocy prowadzących mieli również okazję zastanowić się nad 
jakością żywności dostępnej w marketach i sklepach ekologicznych oraz 
stosowaniem rozwiązań ekologicznych w życiu codziennym. Kim jest 
seryjny morderca? Dlaczego zabija? To kolejne pytania, które nie pozostały 
bez odpowiedzi podczas NOCY BIOLOGÓW 2020. 

W przerwach pomiędzy kolejnymi zajęciami uczniowie korzystali 
z ogólnodostępnych atrakcji takich jak np. pokazy zwierząt z Poznańskiego 
Ogrodu Zoologicznego, stanowisko promocyjne Wydziału Biologii oraz inne 
pokazy i warsztaty otwarte. Dzięki wyjazdowi uczniowie znacznie posze-
rzyli swoją wiedzę oraz spektrum zainteresowań naukami biologicznymi. 

Serce Kapsuły Czasu
Aida Roksana Rogaczewska oraz Honorata Nowak 

z kl. 3 b LO z Zespołu Szkół w Mogilnie znalazły się 
w gronie Zwycięzców Wyróżnionych II edycji ogólno-
polskiego konkursu literackiego i plastycznego „Serce 
Kapsuły Czasu” organizowanego przez Fundację 
TworzyMY Kraków.

Aida Roksana Rogaczewska napisała utwór pt.: 
„Dramat w dwóch aktach niezamknięty”, natomiast 
Honorata Nowak esej, w którym przedstawiła swoje 
przemyślenia na temat wizji świata za sto lat. Teksty te 
zostaną zapisane na obecnie znanych nośnikach pamięci 
i złożone wewnątrz rzeźby pt.: „Kapsuła Czasu”. Będzie 
ona zlokalizowana w Krakowie, a zamknięte w niej prace 
uczniów mają stać się dziedzictwem przyszłych pokoleń.

Utalentowane uczennice dostały imienne certyfikaty 
potwierdzające zamknięcie ich prac w formie cyfrowej 
w „Kapsule Czasu”.

Opiekunem dydaktycznym uczennic była nauczyciel-
ka języka polskiego w Zespole Szkół w Mogilnie, pani 
Kinga Gąska, która otrzymała certyfikat Ambasadora 
Serca Kapsuły Czasu.

Szkolny Konkurs Recytatorski
15 stycznia 2020r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się Szkolny 

Konkurs Recytatorski. Swoje umiejętności zaprezentowało dziewięt-
nastu uczestników z klas pierwszych. Ich zmagania oceniało jury 
w składzie: pani Małgorzata Łaganowska, pan Piotr Perzyna, pani 
Anna Praczyk i pani Kinga Gąska.

Celem konkursu było nie tylko doskonalenie umiejętności recytator-
skich i interpretacyjnych, ale także popularyzacja poezji oraz zwrócenie 
uwagi na piękne wartości, które można odnaleźć w utworach lirycznych.

Jury, oceniając występy uczestników, brało pod uwagę: dobór tekstu 
i jego pamięciowe opanowanie, prawidłową artykulację, dykcję i emisję 
głosu, odpowiednią interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Poziom zmagań był bardzo wysoki. Po burzliwych obradach jury 
przyznało I miejsce Nikoli Kozickiej z kl. I c LO P, II miejsce ex aequo 
Klaudii Komasińskiej z kl. I b LO P oraz Jędrzejowi Wolskiemu z kl. 
I a LO G, III miejsce ex aequo Pawłowi Sparniukowi z kl. I a LO G oraz 
Kacprowi Sieleckiemu z kl. I b LO P. Natomiast wyróżnienia otrzymali 
Zuzanna Szczechowicz z kl. I b LO G, Angelika Ciesielska z kl. I b LO 
P oraz Maciej Suszek z kl. I TBD P. 
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Ponadto na scenie zaprezentowali się: Dominika Czaplicka, Amelia 
Drzazgowska, Magdalena Radojewska, Wiktoria Fredyk, Zuzanna Wi-
śniewska, Katarzyna Kozłowska, Katarzyna Zwolińska, Sandra Kupś, 
Mateusz Maruszak, Anastazja Gibowska i Jakub Kufri. 

Szkolny Konkurs Fotograficzny
15 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbyło się roz-

strzygnięcie Szkolnego Konkursu Fotograficznego. 
Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Polaków podróże małe i duże”. 

Jury w składzie: pani Dorota Kostyra, pan Piotr Perzyna i pan Przemysław 
Harędzki wyłoniło zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła Kinga Szymańska z klasy I TR G, drugie miej-
sce Dominika Konieczna z klasy I TR G, trzecie miejsce Zuzanna Janus 
z klasy I b LO P. Wyróżnienie zdobyła Julia Marczewska z klasy I TR G.

Oceniając prace, jury brało pod uwagę przede wszystkim zgodność 
zdjęcia z tematyką konkursu, technikę jego wykonania oraz ogólną war-
tość artystyczną.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w ko-
lejnej edycji.

Studniówka Zespołu Szkół w Mogilnie
18 stycznia 2020 r. w Restauracji BOSS odbył się bal studniówkowy 

Zespołu Szkół w Mogilnie. Uczestniczyło w nim sześć klas maturalnych. 
Uczniowie bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu Socho-Band.

Prowadzący uroczystość Jowita Matuszak i Filip Turek z kl. 3 a LO 
powitali przybyłych gości, rodziców, nauczycieli i głównych bohaterów 
wieczoru, czyli tegorocznych maturzystów wraz z ich osobami towarzyszą-
cymi. Studniówkę uświetniła obecność pana Bartosza Nowackiego Starosty 
Mogileńskiego, pana Mariana Mikołajczaka Wicestarosty Mogileńskiego 
i pana Leszka Duszyńskiego Burmistrza Mogilna.

Oficjalnego otwarcia balu studniówkowego dokonał pan Zbigniew 
Grzechowski Dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie. Młodzież podziękowała 
władzom, dyrekcji szkoły, wychowawcom i rodzicom za dotychczasowe 
wsparcie, okazywaną życzliwość i pomoc, a zaproszeni goście wygłosili 
okolicznościowe przemówienia. 

Grupę uczniów tańczących poloneza przygotowała pani Monika 
Knych, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Mogilnie.

W tym roku w balu uczestniczyły kl. III a LO o nachyleniu biolo-
giczno-chemicznym i trenersko-instruktorskim z elementami zarządzania 
sportem wraz z wychowawcą panem Marcinem Jaśkiewiczem, kl. III b LO 
o nachyleniu psychologicznym i politechnicznym z wychowawcą panią 
Małgorzatą Król, kl. III c LO o nachyleniu filologiczno-prawnym i Busi-
ness English z wychowawcą panią Mariolą Stochlińską, kl. IV Technikum 
Drogowego i Technikum Informatycznego z wychowawcą panią Emilią 
Jankowską, kl. IV Technikum Informatycznego z wychowawcą panem 
Szymonem Bernaciakiem oraz kl. i IV Technikum Informatycznego i Tech-
nikum Organizacji Reklamy z wychowawcą panią Małgorzatą Konieczką.

Organizacja balu byłaby niemożliwa, gdyby nie zaangażowanie ro-
dziców, którym składamy serdeczne podziękowania. 

26

ROZMAITOŚCI MOGILEŃSKIE Styczeń/Luty 2020

26



Wykłady z historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie
21 stycznia uczniowie klasy II c LO i I b LOG z Zespołu Szkół 

w Mogilnie uczestniczyli w wykładach dotyczących bezpieczeństwa 
Polski w oparciu o Organizację Paktu Północnoatlantyckiego i uwa-
runkowania geopolityczne naszego kraju. 

Zajęcia zostały przygotowane w ramach współpracy szkoły z Re-
gionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Wykład 
połączony z ciekawymi dyskusjami poprowadził koordynator RODM 
– dr Jan Wiśniewski.

O odpowiedzialności młodocianych…
11 lutego 2020 r. w auli Zespołu Szkół w Mogilnie pan Wiesław 

Juchacz Sędzia Sądu Okręgowego oraz pan Tadeusz Nawrocki prorektor 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu spotkali się z klasami 
o nachyleniu filologiczno-prawnym. 

Tematyka wystąpień dotyczyła kwestii odpowiedzialności karnej osób 
młodocianych, a także zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieci. 
Wykłady zawierały szereg przykładów oraz odnosiły się do bieżących 
sytuacji, z którymi spotyka się użytkownik sieci społecznościowych.

Uczniowie mogli zapoznać się również z bazą dydaktyczną uczelni, 
w tym także wskazano na możliwość przyszłego kształcenia się uczniów 
na kierunku kryminalistyka. 

Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon 2020
14 lutego 2020 r. uczniowie z Technikum Reklamy i Technikum 

Ekonomicznego z Zespołu Szkół w Mogilnie wzięli udział w Mię-
dzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon 2020 w ramach 
projektu unijnego ,,Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu 
Mogileńskiego III’’.

Młodzież zapoznała się z ofertą turystyczną firm krajowych i za-
granicznych. Ponadto wzięła udział w pokazach organizowanych przez 
firmy. Uczniowie zobaczyli nowe środki oraz nośniki reklamy stosowane 
w promocji branży turystycznej, a także oceniali stoiska wystawiennicze.

W tym dniu odbyły się również spotkania z podróżnikami. Pozwoliły 
one poszerzyć horyzonty i odnaleźć inspiracje do własnych podróży. Ostat-
nią atrakcją wyjazdu były warsztaty fotograficzne ,,Tips&Trick w fotografii 
podróżniczej’’ poprowadzone przez pana Przemysława Jakubczyka.

Wyjazd zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu 
Szkół w Mogilnie pani Małgorzata Konieczka i pan Marek Kwiatkowski.

Paulina Ukleja nominowana do tytułu  
Osobowość 2019 Roku

Paulina Ukleja z klasy I a LOG uzyskała nominację Kapituły 
Redakcji „Gazety Pomorskiej”, „Exspressu Bydgoskiego” i „Nowości 
Dziennika Toruńskiego” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii 
Kultura.

Kapituła doceniła wkład w życie kulturalne lokalnej społeczności 
i regionu, przyznając nominację w szczególności za zdobycie I miejsca 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Twarze II wojny” za wykonanie 
portretu Ireny Sendlerowej, która w czasie II wojny światowej ocaliła od 
Holokaustu ponad 2,5 tysiąca żydowskich dzieci.
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pod okiem animatorów publiczności. Opiekunami wycieczki byli: Edyta 
Kończal, Ewelina Kulczak oraz Przemysław Harędzki.

Literacki debiut Kingi Gąski
Jaką historię opowiedziałby hasztag, gdyby nie był tylko sposobem 

na oznaczenie zdjęcia? „Miłość aż po rozwód” autorstwa nauczycielki 
języka polskiego i filozofii Zespołu Szkół Kingi Gąski to nowatorska 
powieść wykorzystująca instagramową konwencję. Przedstawia losy 
trzech kobiet, które łączy ten sam mężczyzna. 

Dla jednej był mężem, dla drugiej jest synem, dla trzeciej bratem. Ale 
nie to jest najważniejsze. Każda z nich przeżywa rozpad swojego związku 
i staje w obliczu złowieszczego słowa na „r”, często podawanego jako 
główny powód niechęci do zawierania małżeństwa.

Walentynki w Zespole Szkół
14 lutego 2020 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się walentyn-

kowy turniej koszykówki. Wzięło w nim udział szesnaście zespołów 
mieszanych i trzy reprezentacje klas złożone z dziewcząt. W obu 
kategoriach wygrała klasa II a LO.

W kategorii żeńskiej drugie miejsce zajęła klasa I b LO G, a trzecie 
I d LO G. W kategorii drużyn mieszanych na drugim miejscu uplasowała 
się klasa IV TI/TD, a na trzecim IIIc LO.

Turniej miał na celu propagować aktywność fizyczną i zasady zdrowej 
rywalizacji. Przyczynił się do upowszechniania wśród młodzieży form 
aktywnego spędzania czasu.

Tego dnia Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała pocztę 
walentynkową oraz przygotowała specjalną ściankę, na której można 
było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Jaka to melodia?
W dniu 19 lutego 2020 r. grupa 45 uczniów Zespołu Szkół w Mogil-

nie wyjechała do studia telewizji TVP, by zgłębić tajniki powstawania 
programu telewizyjnego „Jaka to melodia?”

Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia 
społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Uczniowie z zaangażowaniem 
uczestniczyli w nagraniu audycji, dopingując zawodników teleturnieju 
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Młoda, ambitna bizneswoman, starsza bibliotekarka, instamama 
z dyplomem czeladnika fryzjerstwa w szufladzie. Trafiają na różnych męż-
czyzn, ale z żadnym z nich nie da się żyć. Książka pokazuje, w jaki sposób 
dochodzi do straty i na ile łatwo można dać się wpędzić w poczucie winy.

To trzy krótkie historie, trochę smutku, parę łez, pewien ładunek 
optymizmu. I nowatorska forma wzorowana na mechanizmach funkcjo-
nowania mediów społecznościowych. Tylko życie nie zawsze bywa tak 
piękne jak zdjęcia, które udostępniamy. Dlatego instagramową konwencję 
można traktować całkiem serio albo z przymrużeniem oka. Są stereotypy, 
przełamywanie ich, aluzje i pozornie prosty język. Pozycja obowiązkowa 
dla każdego. 

Drzwi Otwarte Zespołu Szkół w Mogilnie
21 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Mogilnie uczniowie klas 

ósmych szkół podstawowych oraz ich rodzice mogli zapoznać się 
z ofertą edukacyjną szkoły. Drzwi Otwarte to doskonała okazja do 
rozmowy z uczniami, nauczycielami i dyrekcją placówki.

Dla zainteresowanych podjęciem nauki w Zespole Szkół w Mogilnie 
przygotowano szereg atrakcji. Od prezentacji poszczególnych typów 
szkół, poprzez rozmowy, zabawy, gry dydaktyczne, quizy, konkursy, 
pokazy chemiczne, pokazy robotów, oprogramowania, zawody sportowe, 
po wystawy gazet, prac uczniowskich, słodki poczęstunek, kolorowanki 
odstresowujące, możliwość zrobienia własnej świeczki, uczestniczenia 
w rozprawie sądowej i wiele innych.

Uczniowie mieli okazję przybliżyć swoim przyszłym koleżankom 
i kolegom atmosferę panującą w szkole. Zainteresowani ofertą eduka-
cyjną Zespołu Szkół w Mogilnie mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną 
i partnerami placówki, a także dopytać o szczegóły związane z procedurą 

rekrutacyjną. Dodatkowym atutem Drzwi Otwartych jest okazja do spo-
tkania z absolwentami, którzy chętnie powracają do szkoły, by spotkać się 
z dawnymi nauczycielami i podzielić swoim doświadczeniem.

Zespół Szkół w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi nabór do nastę-
pujących typów szkół ponadpodstawowych:

Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu: 
– geograficzno-matematycznym,
– humanistycznym,
– filologiczno-prawnym,
– politechnicznym,
– Bussines English,
– psychologicznym,
– pielęgniarskim,
– biologiczno-chemicznym, 
– trenersko-instruktorskim z elementami zarządzania sportem.

Technikum:
– Technikum Budowy Dróg,
– Technikum Ekonomiczne,
– Technikum Informatyczne,
– Technikum Reklamy,
– Technikum Geodezyjne.

Branżowa Szkoła I Stopnia – kształcąca pracowników w zawodach: 
blacharz samochodowy, elektromechanik, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik 
pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, monter sieci i instalacji 
sanitarnych, elektromonter, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, operator obrabiarek 
skrawających, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, tokarz. 

Opracowanie: Kinga Gąska, Piotr Perzyna

UROCZYSTE OTWARCIE POKOIKU PATRONKI
W gorącej atmosferze karnawału, w piątkowy wieczór 24 stycznia 

2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Pokoju Patronki szkoły Marii 
Konopnickiej. Przecięcia wstęgi dokonali: 

Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński - Absolwent Dwójki,
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół SP2 - Józef Popiel, 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Joanna Majchrzak, 
Dyrektor Szkoły - Aleksandra Zielińska-Duda.

MIGAWKI Z ŻYCIA MOGILEŃSKIEJ DWÓJKI
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Patronka Dwójki Maria Konopnicka doczekała się własnego pokoju, 
zaaranżowanego w sposób przypominający epokę, w której żyła. Można 
w nim dowiedzieć się, jak i co tworzyła słynna autorka oraz obejrzeć 
prace plastyczne uczniów wykonane do jej dzieł, a także barwne wydania 
utworów dla dzieci.

Pokój Marii Konopnickiej będzie miejscem popularyzacji dorobku 
literackiego tej pieśniarki ludu polskiego również dla dzieci z pozostałych 
placówek oświatowych Gminy Mogilno.

ROZWIJAMY TALENTY I ZAINTERESOWANIA

KLASA PATRONACKA UAM
24 września uczniowie klas siódmych uczestniczyli w XIII Spotkaniu 

z Historią „ Powtórka przed....” w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. To kolejny wyjazd wynikający z podpisanego 
25 stycznia 2018 roku przez panie dyrektor Aleksandrę Zielińską – Duda 
oraz Lidię Błażejewską z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu porozumienia dotyczącego wzajemnej współpra-
cy. Opiekunem - koordynatorem projektu, mającego na celu podniesienie 
poziomu wiedzy uczniów oraz rozbudzanie ich pasji historycznych jest 
nauczyciel historii Anna Kaczmarek.

Wszyscy zostali powitani przez rektora uczelni oraz Panią dyrektor 
instytutu profesor Danutę Konieczka-Śliwińską, absolwentkę naszej 
Dwójki i profesora Józefa Dobosza. Uczniowie zasiedli w sali wykładowej 
jak prawdziwi studenci i wysłuchali 2 wykładów prezentowanych przez 
profesorów tej uczelni. Jeden dotyczył zapomnianej rewolucji, która trwa 
do dziś od XVII wieku, a drugi średniowiecznych korzeni uniwersytetów. 
Następnie brali udział w warsztatach o pierwszych Polkach na uniwersy-
tetach oraz w pracowni komputerowej poszukiwali ducha Białej Damy 
z Kórnika. Wędrowali także zawiłymi korytarzami uczelni i mogli przez 
chwilę poczuć się jak prawdziwi studenci.

PROGRAM KPCEN  
- BUDUJĘ, KODUJĘ, PROGRAMUJĘ

Kolejna grupa uczniów bierze udział w zajęciach unijnego programu 
edukacyjnego „Buduję, koduję, programuję” pod patronatem Kujawsko-
-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W tym roku 
szkolnym w zajęciach prowadzonych przez panie Alinę Dobersztyn i Lidię 
Ostrowską biorą udział uczniowie klasy I a i III a. Przez cały semestr 
uczniowie zgłębiali tajniki kodowania i programowania od najprostszych 
do najtrudniejszych informacji. Pracowali zarówno na kartach pracy, jak 
i w grach. Poznali wspaniałą grę „ Scottie Go!”, ucząc się pisać program 
do poruszania postacią Scottiego, na tablecie, samodzielnie programowali 
roboty – Ozoboty. Budowali także małe roboty z klocków LEGO i urucha-
miali je własnoręcznie, układając program w komputerze. Wiadomości, 
umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas tych zajęć z pewnością 
przydadzą się w następnych klasach na informatyce. Na zakończenie 
programu na wiosnę uczniowie wraz z wychowawcami pojadą do Aka-
demii Nauk w Toruniu.

WARSZTATY JĘZYKOWE
14 listopada 2019 roku uczniowie klasy VII b i VIII b zdobywali nowe 

doświadczenia językowe na lekcjach z mieszkańcami Wielkiej Brytanii: 
Stuartem – rodowitym Anglikiem nieznającym języka polskiego i Karo-
liną - absolwentką filologii angielskiej mieszkającą i uczącą od wielu lat 
w Anglii. Poprzez różnorodne zadania uczniowie ćwiczyli umiejętność 
słuchania i mówienia oraz sprawdzali swoje indywidualne umiejętności 
językowe. Opisywali, co widzą na tablicy, tak aby goście zgadli wyrażenie. 
Łączyli i rysowali zgodnie z instrukcjami, zadawali pytania, aby odgadnąć 
fakty z życia gości i ich kraju. Zgadywali, co opisują prowadzący lekcję 
i odpowiadali na ich pytania. Mogli także przekonać się, jak trudno jest 
Anglikowi wymówić polskie słowa, a najwięcej śmiechu wywołało czy-
tanie nazwisk uczniów przez Stuarta. Zajęcia były jednocześnie zabawą, 
nauką i nowym doświadczeniem, którego wielu uczniów do tej pory 
nie miało - możliwość prowadzenia naturalnej komunikacji na żywo 
w języku angielskim, co sprawiało problemy i było stresujące dla wielu 
z nich. Spotkanie zorganizowała nauczycielka języka angielskiego pani 
Elżbieta Burzyńska.

KIM ONI SĄ ? - WHO ARE THEY?
Nauczycielka języka angielskiego pani Elżbieta Burzyńska zorgani-

zowała szkolny quiz na rozpoznanie postaci znajdujących się na plakacie 
przedstawiającym angielski autobus z różnymi postaciami związanymi 
z Wielką Brytanią. Zamieszczenie wizerunków postaci z dalekiej i bliskiej 
przeszłości, tych bardziej rozpoznawalnych i tych mniej znanych, stano-
wiło nie lada wyzwanie. Słynnym londyńskim double decker autobusem 
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podróżowali: królowa Wiktoria, Winston Churchil, Charlie Chaplin, Agatha 
Christie, John R.R. Tolkien, John Lennon, Margaret Thatcher, król Arthur, 
Robin Hood, król Henryk VIII, królowa Elisabeth I, Wiliam Shakespeare, 
Isaak Newton, Jane Austen, Charles Dickens.

Zwyciężczynie szkolnego quizu to: Roksana Zwolanowska z VIII a, 
Amanda Centkowska z VIII a i Zosia Szarzyńska z VIII b. Gratulujemy! 

 XIV GMINNY KONKURS  
„RODZINA – OJCZYZNA - WARTOŚCI 

NAJWYŻSZE”
Etap szkolny odbył się 27 października 2019 roku. Do konkursu przy-

stąpiło 19 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. A oto nasi laureaci, 
którzy reprezentowali nas w etapie gminnym:

Kategoria klas I – III
I miejsce ex aequo : Cezary Woźniak - III a / Paweł Krakowski - III a
II miejsce Julia Januchowska - I a 
III miejsce Maciej Prugar - I a
Wyróżnienia : Oliwia Patora - III a, Oliwia Czubachowska - I b
Kategoria klas IV – VI 
I miejsce Antonina Krenc - IV 
II miejsce Antonina Wojtczak - VI b 
III miejsce Nina Śniegowska - IV
Wyróżnienie: Magdalena Kalinowska - V a
Klaudia Kijanowska - IV 
Kategoria klas VII – VIII 
II miejsce Aleksandra Burzyńska VII a
7 listopada odbył się etap gminny. Przystąpiło do niego 52 uczestni-

ków ze szkól gminy Mogilno. Poszczególne prezentacje w 3 kategoriach 

wiekowych oceniało jury w składzie: Małgorzata Małecka – wielokrotna 
laureatka konkursów recytatorskich, Stanisław Kaszyński – Honorowy 
Obywatel Miasta Mogilno, Zofia Wiśniewska - emerytowana nauczycielka 
języka polskiego i o. Tomasz Okoń - gwardian Klasztoru Braci Mniejszych 
Kapucynów i proboszcz parafii pw. Św. Jana Apostoła. Poziom recytacji 
i interpretacji utworów był bardzo wysoki, gdyż jury z trudem wyłoniło 
zwycięzców. 

Nasi laureaci to: 
Kategoria klas I – III I miejsce: Cezary Woźniak 
Kategoria klas IV – VI I miejsce ex aequo: Antonina Wojtczak 

i Antonina Krenc,
II miejsce: Nina Śniegowska 
Kategoria klas VII – VIII III miejsce Aleksandra Burzyńska 

 WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY 
Z MATEMATYKI

22 października 2019 roku odbył się szkolny etap Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. W naszej szkole przystąpiło do niego 18 uczniów 
z klas VII i VIII. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 4 z nich. 

W sobotę 14 grudnia czwórka naszych uczniów: Wiktoria Śniegowska 
– klasa VII b, Amelia Rogala, Łukasz Marciniak i Oskar Misiak – klasa 
VIII b brała udział w etapie rejonowym, który odbył się w Inowrocławiu. 
Uczennica klasy VIII b Amelia Rogala zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego, który odbędzie się 22 lutego. Uczniowie do konkursu 
są przygotowywani pod okiem pani Elżbiety Śmigielskiej. Gratulujemy 
i trzymamy kciuki !
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KONKURS PLASTYCZNY  
„PRZERWANE DZIECIŃSTWO. WOJNA I DZIECI”

Pod kierunkiem nauczyciela plastyki pani Stefanii Barańskiej uczniowie 
naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym 
przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Prace wykonali: Oliwia 
Sobkowiak, Dominika Karczmarz, Zofia Dziuba, Wiktoria Stefańska, Mar-
tyna Nestorek, Weronika Michalska, Wiktoria Szara, Wiktoria Śniegowska, 
Amelia Krzyżan, Eliza Nowak, Katarzyna Pryka, Amelia Lewandowska, 
Daria Bucholc, Julia Polak, Karolina Hibner, Adela Furmańczyk, Iga 
Halat, Marika Dziurzyńska, Katarzyna Krasicka, Antonina Wojtczak, 
Aleksandra Burzyńska, Julia Ragus, Nina Cała, Amelia Graczyk, Julia 
Sobiesiak, Amelia Guźniczak, Weronika Bednarz, Klaudia Wiśniewska, 
Agata Markiewicz, Maja Zielińska, Julianna Czerwiec, Maciej Sobczak, 
Jonasz Małecki, Norbert Cierzniewski, Kacper Krawczyk, Jan Grządziela, 
Antoni Rybicki, Oliwier Sagan, Kajetan Marciniszyn, Alan Szymaniak. 
Podziękowania dla wszystkich uczestników nadesłał dr Karol Nawrocki 
Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

XVII GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY - 
„BOŻONARODZENIOWY WIANEK”

11 grudnia został rozstrzygnięty XVII Gminny Konkurs Świąteczny 
„Bożonarodzeniowy wianek”.

Uczestniczyli w nim uczniowie z ośmiu szkół naszej gminy, którzy 
przygotowali aż 99 prac, które oceniała komisja konkursowa w składzie 
- pani Lidia Dembińska i pan Radosław Trepiński.

Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca :
Kategoria klasy I-III: II miejsce - Amelia Wahl - I a
Kategoria klasy IV-VI: I miejsce - Małgorzata Bukowska - V b, II 

miejsce - Lena Gorgoń - V a

III miejsce - Bartosz Wojtkowiak - IV 
kategoria klasy VII – VIII: I miejsce - Piotr Lewandowski - VIII b, 

miejsce II - Zuzanna Grobelska - VIII a 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

KONKURS PLASTYCZNY – NAJPIĘKNIEJSZA 
KARTKA ŚWIĄTECZNA

Dnia 10 grudnia nasze uczennice Iga Polak, Jagna Horożaniecka z klasy 
II a oraz Weronika Bednarz z klasy VI c i Martyna Nestorek z klasy VII 
b pod kierunkiem nauczyciela plastyki pani Stefanii Barańskiej brały 
udział w konkursie międzyszkolnym na najpiękniejszą kartkę bożona-
rodzeniową w ZPS w Szerzawach. Dziewczynki wykonały w różnych 
technikach plastycznych piękne prace. 21 grudnia 2019 roku wszystkie 
nasze artystki otrzymały nagrody za Najpiękniejszą Kartkę. W kategorii 
klas 1-3 II miejsce zdobyła Jagna Horożaniecka II a, a wyróżnienie 
Iga Polak - II a. W klasach starszych Martyna Nestorek - VII b zdobyła 
I miejsce, a Weronika Bednarz VI c - III miejsce. Serdeczne gratulacje!

 ZAWODY PŁYWACKIE
MISTRZOSTWA POWIATU MOGILEŃSKIEGO odbyły się 6 

listopada 2019 roku. Uczniowie Dwójki wywalczyli niemal wszystkie 
trofea! GRATULUJEMY!

I miejsce drużynowo dziewcząt
I miejsce drużynowo chłopców
I miejsce w Sztafecie dziewcząt 2005-2006
I miejsce w Sztafecie chłopców 2005-2006
I miejsce w Sztafecie dziewcząt 2007 i młodszych
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27 listopada odbył się wojewódzki finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Szkolnego Związku Sportowego w pływaniu drużynowym dziewcząt 
i chłopców w Toruniu. Reprezentacja dziewcząt zdobyła VII miejsce 
natomiast reprezentacja chłopców miejsce XIII. W kategorii indywi-
dualnej Weronika Michalska z klasy VII b na dystansie 50 m stylem 
motylkowym uzyskała II miejsce. Gratulujemy!!!

 DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE

BOHATERON
Uczniowie klas V - VIII brali udział w akcji „BOHATERON” - włącz 

historię. Była to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję 
historii Polski XX wieku. Za pośrednictwem kampanii uczniowie poznali 
różne patriotyczne postawy i tożsamość narodową, a także tworzyli wspól-
notę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach. W tym 
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celu każdy uczeń tworzył pocztówkę i pisał wiadomość do wybranego 
przez siebie bohatera powstania warszawskiego. Wszystkie wykonane 
przez uczniów pocztówki zostały wysłane do fundacji „SENSORIA”, 
która przekazała je dalej do konkretnych powstańców.

Oto niektóre prace naszych uczniów.

SZKOŁA PAMIĘTA
Ostatni tydzień października to dni, w których w szczególny sposób 

pamięta się o zmarłych. Porządkuje groby, zapala znicze. Wspomina się 
bliskich, którzy odeszli. Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 
ważnych dla Polski wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego miała na celu uwrażli-
wienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bo-
haterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z 
historią danego miejsca, regionu, społeczności. W naszej szkole 
taka tradycja istnieje już od wielu lat, dlatego cała społeczność 
uczniowska aktywnie włączyła się w tę akcję. Uczniowie wraz 
z wychowawcami odwiedzili lokalne miejsca pamięci i zapa-
lili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi. Odwiedzili także groby zmarłych nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz udekorowali groby kwiatami czy zapalili 
znicze. Pamięć o tych wszystkich osobach jest wyrazem naszego 
szacunku dla ich życia i dokonań.

DBAMY O KOTY
Z inicjatywy Norberta Cierzniewskiego, ucznia klasy VII 

a przez cały październik trwała zbiórka karmy dla kotów. Ko-

legę wspierały Iga Halat i Anna Brzustowska - wszyscy z klasy VII a. 
Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Zebrano około 40 kg suchej 
karmy, 150 sztuk różnych saszetek, 30 puszek. Pani Stefania Barańska 
przekazała zebrane produkty miłośniczce kotów - pani Marii Witczak, 
która rozdzieli ją osobom dbającym o bezpańskie koty na terenie gminy 
Mogilno. Dziękujemy wszystkim, którym nie jest obojętny los kociaków. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Roczny kalendarz pełen jest fantastycznych dat i dni do świętowania 

- wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Dzień Pluszowego Misia, 
który co roku obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo 
właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto 
nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kie-
dy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. Dziś pluszowy miś 
to kultowa zabawka na całym świecie i mimo upływającego czasu oraz 
pojawiania się coraz bardziej nowoczesnych rozrywek dla dzieci, bywa 
największym przyjacielem dużego i małego dziecka. 

Miś, który kojarzy się z ciepłem i dobrocią, inspiruje do przeprowa-
dzania akcji dobroczynnych na rzecz dzieci chorych i potrzebujących. 
Dlatego w naszej szkole w dniach od 13 do 21 listopada uczniowie z koła 
wolontariatu prowadzili zbiórkę pluszowych niedźwiadków i innych 
maskotek, które trafiły do dzieci chorych z oddziału dziecięcego w ino-
wrocławskim szpitalu oraz do Fundacji Mam Marzenie, która przekaże 
je na oddział onkologii dziecięcej w Bydgoszczy. Dla małych pacjentów 
zostało przekazanych ponad 70 pluszowych maskotek. Misiaki wywołały 
uśmiech radości nie tylko na twarzach chorych dzieci, ale także sprawiły 
przyjemność wolantariuszkom, które przekazały maskotki chorym.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom z klas, które 
włączyły się w tę piękną akcję i podzieliły się swą wrażliwością i empatią 
na drugiego człowieka.

OTWARTE SERCE – POMOCNA DŁOŃ
W dniach 02-16 grudnia 2019 roku uczniowie z koła wolontariatu 

działającego przy naszej szkole pod kierunkiem pań Wiolety Michalak 
i Agnieszki Kruszka przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych. 
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W akcję włączyły się chętne klasy, które przekazały wolontariuszom 
artykuły spożywcze z dłuższym terminem ważności, artykuły chemiczne 
i odzież. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z zebranych 
darów przygotowano paczki „Od juniora do seniora”. Akcja ta jest prze-
prowadzana już od wielu lat. Jak co roku towarzyszą nam słowa Edmunda 
Bojanowskiego „Być dobrym jak chleb”, co oznacza, że nasi uczniowie 
potrafią otworzyć swoje serce na potrzeby osób w trudnej sytuacji ży-
ciowej. W paczkach znalazły się cukier, mąka, olej, pierniki, czekolady, 
ryż, makaron, mak, groch, rodzynki, puszki z owocami, kawa, herbata… 
Słowem wszystko co potrzebne jest do przygotowania wieczerzy wigilijnej. 
Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na naszych uczniów i ich rodzi-
ców. Wolontariusze w tym tygodniu część paczek rozniosą do seniorów, 
a pozostałe paczki trafią do podopiecznych M-GOPS w Mogilnie. Nasi 
wolontariusze to : Ania Brzustowska, Kalina Hibner, Julia Polak, Jagoda 
Jarlaczyk, Zuzia Jarlaczyk, Wiktoria Stefańska, Ola Burzyńska, Marika 
Dziurzyńska, Iga Halat, Weronika Bednarz, Marysia Superczyńska, Mar-
celina Lewandowska, Norbert Cierzniewski, Igor Bednarz. 

„TAK POMAGAM” – ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
W dniach 6-7 grudnia 2019 roku wolontariusze z naszej 

szkoły wzięli również udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności 
dla osób potrzebujących „Tak pomagam”. Uczniowie w sklepie 
Biedronka przy ul. Powstańców Wlkp. informowali klientów 
o możliwości złożenia zakupionych produktów żywnościowych 
w koszach przygotowanych przez Caritas. Czynili to z dużym 
taktem i uśmiechem. Klienci z wielką życzliwością dzielili 
się zakupami świątecznymi, z których zostały przygotowane 
paczki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Tegoroczna zbiórka przeszła wszelkie oczekiwania Caritasu 
– głównego organizatora akcji. Wszyscy wolontariusze mieli 
ogromną satysfakcję, że swym dobrym sercem mogli wesprzeć 
to piękne dzieło.

A oto uczniowie, którzy pomagali przy zbiórce żywności: 
- Jessica Glebkowicz, Amelia Graczyk, Oliwia Siedlecka, Olga 
Oborska, Miłosz Gładych, Wiktoria Szulerecka, Aleksandra Bu-
rzyńska, Iga Halat, Amanda Bentkowska, Zofia Fischer, Roksana 
Wolanowska, Anita Malińska, Nikola Liczbińska, Kacper Jur-
kowski, Weronika Bednarz, Igor Bednarz, Jakub Sośnicki, Zofia 
Dziuba, Alicja Kozerska, Martyna Nurska, Zuzanna Jurkowska, 
Oliwia Sobkowiak, Wiktoria Szymkowiak, Klaudia Wiśniewska, Martyna 
Bień, Anna Brzustowska, Julia Czarnecka, Dobrosława Wierzbińska.

WOLONTARIUSZ ROKU
W sobotę 7 grudnia 2019 roku w kinie „Wawrzyn” miała miejsce 

niecodzienna uroczystość – rozstrzygnięcie plebiscytu „Wolontariusz 
Roku”, adresowanego do dzieci i młodzieży, którzy w szczególny i bez-

interesowny sposób angażują się w niesienie pomocy różnym grupom 
społecznym, a zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
włączają się w przedsięwzięcia non profit. Tytuł i statuetka „Wolontariusz 
Roku” przypadł uczniom z naszej szkoły należącym do koła „Otwarte 
serce – pomocna dłoń”. Ponadto Julka Polak i Kalina Hibner otrzymały 
pamiątkowe grawertony. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy !

NASZE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

TEMATYCZNE SPOTKANA Z POLICJĄ
26 września 2019 roku klasy II a i II b spotkały się z policjantem 

panem Marcinem Horożanieckim. Uczniowie przypomnieli sobie zasady 
ruchu drogowego, poruszania się po drogach i zaprezentowali nie tylko 
swoją wiedzę, ale i samodzielnie wykonane znaki drogowe.

5 listopada 2019 roku uczniowie klas VIII brali udział w spotkaniu 
z pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie Panem To-
maszem Barteckim, który przybliżył im tajniki pracy policjanta, a także 
przeprowadził lekcję profilaktyczną na temat dopalaczy.

 TEMATYCZNE SPOTKANIA  
ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Nasi uczniowie skorzystali z szeregu zajęć profilaktycznych przepro-
wadzonych przez strażników miejskich pana Mirosława Kussa i panią 
Darię Nowakowską. Łącznie odbyło się 38 spotkań w I semestrze.
Tematyka spotkań Straży Miejskiej z młodzieżą naszej szkoły:
Klasy I - III
Jestem wesoły, bezpiecznie idę do szkoły 

35

247(259) MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

35



Jak nie mówię o przemocy, to nie uzyskam pomocy
Kto śmieci segreguje, ten nasz świat ratuje 
Zimowe szaleństwa z nutą bezpieczeństwa – bezpieczne ferie zimowe
Nie każdy pies godny zaufania jest 
Wystrzałowe zabawy bez utraty głowy
Klasy IV - VIII
Z ekologią za pan brat
Bezpieczeństwo zachowuję, gdy po Internecie surfuję
Konflikty rówieśnicze – jak sobie z nimi radzić 
Pojęcie czynu karalnego oraz zachowania będące przejawem demoralizacji 
Stop agresji i przemocy
Na straży trzeźwości 

POZNAWAJEMY ZIEMIĘ OJCZYSTĄ

BISKUPIN
16 września 2019 roku uczniowie klasy IV wraz z paniami : Anną 

Kaczmarek i Ewą Półtoranos, udali się do Biskupina na XXV Jubileuszowy 
Festyn Archeologiczny. W 2019 roku minęło 85 lat od rozpoczęcia badań 
w Biskupinie, gdyż historia tego miejsca została odkryta w 1934 roku. 
Festyn był wyjątkowy. Z okazji jubileuszu połączono wątki tematyczne 
z poprzednich edycji. Na scenie zaprezentowano elementy związane ze 
starożytnym Egiptem, Grecją i Rzymem. Można było podziwiać stroje 
Dalekiego Wschodu, jak również wczesnośredniowiecznych ludów. Nie 
zabrakło prezentacji codziennego życia Indian. Uczniowie uczestniczyli 
w lekcji historii Biskupina prowadzonej przez panią przewodnik. Wszystkim 
towarzyszył dobry humor i piosenki śpiewane w autokarze.

TRÓJMIASTO - MALBORK
16 – 17 września uczniowie klasy V d i V e wraz nauczycielami : 

Katarzyną Konieczka, Joanną Woźniak i Stefanią Barańską wybrali się 
w dalszą wycieczkę na Pomorze. Pomimo deszczowej pogody humory 
im dopisywały. W pierwszy dzień zwiedzili najciekawsze miejsca Trój-
miasta. Następnego dnia zdobyli Malbork. Przewodnik przekazał wiele 
ciekawych informacji dotyczących historii zamku oraz wystaw, które 
zwiedzali w jego komnatach. Po pysznym obiedzie i innych atrakcjach 
nastał czas powrotu do domu.
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KOTLINA KŁODZKA,  
GÓRY STOŁOWE

W dniach 25 – 27 września 2019 roku uczniowie 
klas VI b, VI c i VI d poznawali Kotlinę Kłodzką 
z biurem podroży Lech Poznań Football Academy. 
Zwiedzili Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Kopalnię 
Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” oraz Podziemne 
Miasto „Osówka”. Błądzili również w skalnych 
labiryntach w Błędnych Skałach. W drodze do 
Mogilna odwiedzili jeszcze Wrocław, gdzie na 
jednym z największych rynków staromiejskich 
w Europie bawili się w chowanego z uroczymi 
Krasnalami. Czas wolny między zwiedzaniem na 
zdrowo i sportowo zagospodarowali im trenerzy 
z Lecha Poznań.

GĄSAWA
1 października uczniowie klas III a i III b wraz 

z wychowawcami Aliną Dobersztyn i Bogumi-
łą Wojciechowską odwiedzili Zagrodę Pałucką 
w Gąsawie. Uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych. Poznawali rośliny 
zbożowe i okopowe. Wykonali własnoręcznie ziemniaczane stworki oraz 
uczestniczyli w zbieraniu ziemniaków - wykopkach.

GOLUB – DOBRZYŃ
15 października 2019 roku uczniowie klasy IV i klasy V b wraz 

z wychowawcami : Ewą Półtoranos i Agnieszką Małolepszą wzięli udział 
w wycieczce do Golubia-Dobrzynia i Szafarni. Poznali historię zamku oraz 
zwiedzili salę tortur. W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni uczestniczyli 

w zajęciach edukacyjnych o życiu i twórczości kompozytora oraz wysłuchali 
koncertu fortepianowego. W tamtejszej kawiarni spróbowali pysznego 
ciasta i aromatycznej herbaty. Na zakończenie pobytu uczniowie space-
rowali malowniczymi alejkami parku otaczającego chopinowski dworek.

MIRADZ
16 października 2019 roku uczniowie klasy II a i II b pod opieką pań 

Małgorzaty Jakóbiak, Doroty Szypury i Bogumiły Wojciechowskiej odwie-

dzili Nadleśnictwo 
Miradz. Pan leśni-
czy oprowadził ich 
ścieżką przyrodni-
czo-dydaktyczną, na 
której rozpoznawali 
rośliny i zwierzęta le-
śne, grzyby, warstwy 
lasu. Dzieci poznały 
też pracę leśnika oraz 
dowiedziały się, ja-
kie znaczenie ma las 
dla ludzi i zwierząt 
. Wycieczka zakoń-
czyła się wspólnym 
ogniskiem i pałaszo-
waniem upieczonych 
kiełbasek.
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BYDGOSZCZ 
29 października uczniowie klas VII 

a, b i c pod opieką wychowawców oraz 
nauczyciela muzyki pani Ewy Półtoranos 
wybrali się na koncert do filharmonii 
w Bydgoszczy.

KONIN
22 listopada 2019 roku uczniowie 

klasy V a i V b wzięli udział w wycieczce 
do Centrum Edukacji i Rozrywki Mi-
kroskala w Koninie. Zwiedzili Park 
Makiet, który przedstawia wydarzenia 
historyczne, zjawiska przyrodnicze oraz 
sceny filmowe popularnych produkcji. 

Korzystali również z gier manualnych oraz zabawek kon-
strukcyjnych. Uczestniczyli także w warsztatach 3D, podczas 
których zapoznali się z technologią druku 3D, tworzyli własne 
modele za pomocą niskotemperaturowych długopisów 3D 
z wykorzystaniem kolorowych szablonów. Ponadto obejrzeli 
serię filmów w kinie 6D. Wizyta w Mikroskali była doskonałą 
okazją do pobudzania wyobraźni i zachęcała do tworzenia.

 WARSZAWA
13 grudnia uczniowie klas VII a, VIII 

a i VIII b wraz z nauczycielami – Katarzyną 
Nowakowską, Beatą Nowak, Anną Kaczmarek, 
Renatą Rybicką i Aliną Dobersztyn pojechali na 
wycieczkę do Warszawy. Najpierw dowiedzieli 
się dużo i jeszcze więcej o powstaniu warszaw-
skim, potem zapalili znicze na grobach bohaterów 
„Kamieni na szaniec” - Alka, Rudego i Zośki. 
Na koniec poszaleli w Centrum Nauki Kopernik, 
więc fizyka, chemia i nauki przyrodnicze nie 
mają dla nich tajemnic. Warszawa pożegnała ich 
przepięknymi dekoracjami świątecznym, prawie 
tak ładnymi jak w Mogilnie. 
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 TORUŃ
18 grudnia 2019 roku uczniowie klas VII a, b i c wraz z wychowaw-

cami: Stefanią Barańską, Małgorzatą Stawicką i Elżbietą Burzyńską oraz 
nauczycielami języka polskiego Danutą Draheim i Katarzyną Nowakowską 
gościli w teatrze Baj Pomorski w Toruniu. Obejrzeli „Opowieść wigilijną” 
Karola Dickensa w reżyserii Czesława Sieńko. Piękne przedstawienie 
wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój. Po spektaklu podziwiali 
piękno Starego Miasta i dekoracje świąteczne.

 WARSZAWA

BYDGOSZCZ
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