Dzień Patrona w ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

Jest takie miejsce
U zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka
Z zachodem wschód...
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
(J. P.)

Uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy
od lat uroczyście obchodzą Dzień Patrona. W tym roku organizatorzy
przygotowali dla młodzieży oraz zaproszonych gości niezapomnianą lekcję
historii, podczas której przypomnieli losy odważnego szewca – bohatera
insurekcji kościuszkowskiej – Jana Kilińskiego. Warto pamiętać, iż 17 i 18
kwietnia 1794 roku w czasie insurekcji warszawskiej Jan Kiliński stanął
na czele ludu. Kiedy drugiego dnia walk resztki armii rosyjskiej broniły się
na ul. Miodowej, pospólstwo warszawskie pod jego dowództwem zdobyło
rosyjską ambasadę. Z piwnic budynku wypuszczono wtedy polskich więźniów
politycznych.
Uczniowie ZSO przypomnieli, iż w październiku 1794 roku Kilińskiego
wysłano do Poznania, aby tam zorganizował powstanie. Po drodze aresztowano
go,
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Warszawy,

Pietropawłowskiej w Petersburgu.
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Po wyjściu z więzienia (1796 r.) bohater nadal angażował się w działalność
konspiracyjną, za którą ponownie został pojmany i wywieziony w głąb Rosji.
Kiedy w 1798 roku wyszedł z niewoli, zrezygnował z działalności politycznej
i poświęcił się pracy szewca. Jan Kiliński zmarł 29 stycznia 1819 w Warszawie
wieku 59 lat.

Na program artystyczny w ZSO złożyły się nie tylko informacje
o charakterze historycznym, ale także piękne wiersze polskich poetów
oraz wzruszające utwory muzyczne: Taki kraj, Pytasz mnie czy Polskie kwiaty.
Po uroczystości dyrektor szkoły – p. Jolanta Tomczyk – podziękowała
młodzieży i jej opiekunom: p. Annie Haraśnej, p. Edycie Mydłowskiej,
p. Beacie Kotlarz, p. Agnieszce Cebuli, p. Natalii Załuckiej oraz p. Marioli

Kuźmie. Następnie pani dyrektor zaprosiła zebranych na piknik i zawody
sportowe przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. Wiolettę
Oziemską, p. Dagmarę Janicką, p. Iwonę Pajewską, p. Janusza Dudzińskiego,
p. Pawła Pajewskiego. Nad przebiegiem imprezy czuwały: p. dyrektor Anna
Łukaszczyk i p. dyrektor Urszula Tomala– Kujat.

Młodzież bawiła się znakomicie. Wspólne grillowanie oraz kibicowanie
reprezentantom wszystkich klas okazało się świetną rozrywką, a wata cukrowa
i popcorn dla uczniów miłą niespodzianką.

