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Pierwszy czerwcowy dzień upłynął jak zwykle. Słońce powoli zmierzało w stronę 

zachodu. Wydawało się jakby nic nie miało się już wydarzyć. Na zegarze pojawiła się 

godzina dwudziesta. Usiadłszy w fotelu z filiżanką gorącej kawy, Patrycja oddała się 

wspomnieniom. Na jej twarzy w mgnieniu oka pojawiła się radość. 

Dokładnie dziesięć lat temu wraz z mężem i 5-letnią córeczką przeprowadziła się na 

wieś do liczącego niespełna 400 mieszkańców Żabna w powiecie mogileńskim. „Jedynie 

przejściowo…” – pomyślała – „Później znajdziemy coś w pobliskim miasteczku i uciekniemy  

z tej popegeerowskiej wsi bez optymistycznych perspektyw rozwoju”. Dzisiaj dla 31-letniej 

Patrycji, Żabno i gmina Mogilno to najwspanialsze i najważniejsze miejsca na Ziemi. 

Niestety wtedy było zupełnie inaczej.  

 Maja, która niedawno przeszła poważne złamanie kości uda, dziś na szczęście czuje 

się już wspaniale. Wszystko za sprawą nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego, który udało 

się zakupić Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Dzięki 

projektowi „Zwiększenie jakości i dostępności ochrony rehabilitacyjnej świadczonej przez SP 

ZOZ w Mogilnie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego” dofinansowanemu 

w 65% z zasobów Unii Europejskiej Maja znów była dzieckiem pełnym radości.  

 Jednak to nie był koniec złej passy rodziny Patrycji. Przez dość długi pobyt córki  

w szpitalu a następnie skomplikowaną rehabilitację, Maja straciła wiele koleżanek. Była 

smutna, bawiła się sama na przydomowym ogródku. Po jakimś czasie Patrycja wyczytała  

w lokalnej prasie, że Unia Europejska ma dofinansować budowę placu zabaw dla dzieci oraz 

dokończenie budowy świetlicy. Od razu pomyślała: „Wspaniale! W końcu Maja znajdzie 

nowe koleżanki i nie będzie już osamotniona.” W tym wypadku gazeta nie kłamała. Plac 

zabaw powstał nie tylko w Żabnie, ale także w innych wsiach. Co więcej, w ościennej wiosce 

– Żabienku doposażono wiejską świetlicę. Maja była zachwycona. Po dzień dzisiejszy jest na 

placu zabaw kilka razy w tygodniu. Rozwija swoje umiejętności społeczne oraz 

komunikacyjne a także poprawia swoją sprawność fizyczną. Znalazła koleżanki, dzięki 

którym stała się odważniejsza i nie boi się już pojawiających się przed nią przeszkód. Maja 

stała się spełnionym, szczęśliwym dzieckiem.  



 To nie był jednak koniec super-zmian w gminie Mogilno. Dzięki projektowi „Aktywne 

kobiety ku nowej przyszłości - aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na 

terenie gminy Mogilno” także Patrycja mogła stać się spełnioną, pracującą mamą. Dzięki  

85% dofinansowaniu z Unii Europejskiej projekt ten zakończył się sukcesem, gdyż dzięki 

niemu nie tylko Patrycja zdobyła swój wymarzony zawód, lecz większa ilość kobiet mogła  

z powodzeniem znaleźć swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. 

 Patrycja i jej córka Maja uwielbiają pływać. Siatkówka plażowa to także  ich wspólne 

hobby. Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Mogilnie udało się spełnić ich marzenia 

o połączeniu tych dwóch cudownych sportów. Przy krytej pływalni zainicjowano budowę 

boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami. Cel ten został zrealizowany w ramach 

programu PROW.00.00.00. Także w niedaleko położonym Wiecanowie trwa modernizacja 

kąpieliska wraz z zapleczem. Inwestycja ta w 60% została sfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej. Dziewczyny mogą więc bez problemu realizować swoje pływacko-siatkarskie 

pasje. 

 Kolejnym bardzo ważnym projektem, któremu Patrycja zawdzięcza tak wiele jest 

projekt zrealizowany przez Fundację „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” pn. „Promocja 

produktu lokalnego – Szlaku Piastowskiego – jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu 

i przedsiębiorstw na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku 

Piastowskiego”. Projekt ten obejmował promocję walorów przyrodniczych oraz obiektów 

historycznych – zabytków gminy Mogilno, Strzelno, Dąbrowa oraz Jeziora Wielkie poprzez 

publikacje informacyjne takie jak przewodniki, broszury, strony www. Dzięki temu 

projektowi Patrycja i Maja mogły poznać swoją małą ojczyznę z innej strony, a także 

zwiedzić wiele ciekawych miejsc, które były w zasięgu ręki, a o których istnieniu nawet nie 

wiedziały. Projekt ten prawie w 70% został dofinansowany przez Unię Europejską.  

Przedstawiona historia postaci - beneficjentów projektów unijnych pokazuje różne 

sposoby wykorzystania zasobów Unii Europejskiej. Środki pozyskane dzięki członkostwu 

Polski w UE pozwalają realizować projekty niejednokrotnie niemożliwe lub trudne do 

wykonania. Działania te powinny uzmysłowić wszystkim, że dzięki wsparciu unijnych 

funduszy można podejmować się rozwiązania palących problemów najbliższego otoczenia. 


