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Z inicjatywy Zastępcy Burmistrza
Barcina Lidii Kowal 13 października br.
w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego zorganizowano gminną
uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Miejskiej Krystyny
Barteckiej i Burmistrza Michała
Pęziaka w najlepszej polskiej bibliotece gościli samorządowcy, dyrektorzy, wicedyrektorzy, związkowcy,
nagrodzeni nauczyciele i pracownicy
placówek oświatowych. Po powitaniu i złożeniu okolicznościowych
życzeń, Wiktoria Kowalska z barcińskiej jedynki zaśpiewała „Piosenkę
dla nauczyciela”. Prowadząca galę

poinformowała o przyznanych w tym
roku odznaczeniach państwowych i
resortowych. Medalami Złotymi za
Długoletnią Służbę odznaczono Elżbietę Antoniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w
Barcinie, Urszulę Antoniak z Przedszkola nr 1 w Barcinie, Zoﬁę Czyżewską i Elżbietę Dolatowską ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie, Ewarysta Tomiczaka –
Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Mamliczu oraz Danutę Kusal Mariolę
Męczyńską-Konieczka z Przedszkola
w Piechcinie. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały Ewa Gościńska z Gimnazjum nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Barcinie, Barbara
dokończenie na str. 2

Dokończenie ze str. 1
Krause, Urszula Osuch i Małgorzata
Wiland ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie, Mariola Szumska ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie
i Hanna Michalska z Przedszkola nr 1
w Barcinie. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę odebrały Agnieszka
Mielcarek, Ewa Zajączkowska i Anna
Zielińska ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie
oraz Arleta Nowak, Anna RucińskaNiesyn i Iwona Szkopiak ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie. Wokalistki z Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie Zoﬁa Drzewiecka,
Olga Gwizdała, Julia Bronk i Amelia
Woźniak wykonały piosenkę „Biegnij
przed siebie”. Medal Komisji Edukacji
Narodowej nadawany za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania otrzymały Marta Bortko i Ewa Słowińska z Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w
Piechcinie. Oliwia Szczepaniak ze
Szkoły Podstawowej nr 2 zaśpiewała
utwór pt.: „I see ﬁre”. W 2016 roku
nagrody Burmistrza Barcina Michała
Pęziaka za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze otrzymali Joanna
Trawińska i Janusz Krause ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie, Sylwia Gwizdała i
Urszula Osuch ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie, Jacek Jordanowski, Iwona
Zbieranek i Małgorzata Hulisz Spychalska z Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie,
Dyrektor Katarzyna Marciniak i Jolanta Słomowicz z Zespołu Publicznych
Szkół nr 1 w Piechcinie, Urszula Antoniak z Przedszkola nr 1 w Barcinie i
Dyrektor Lidia Szałkowska z Przedszkola nr 3 w Barcinie.
Jarosław Drozdowski
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Obcy z Mons
„Vot takaya zhizn”, czyli „Takie
jest życie” to tytuł pierwszego spektaklu jaki nie tak dawno publiczność
w Barcinie mogła oglądać w ramach
programu Teatr Polska, który jest
realizowany właśnie między innymi u
nas.
Tym razem na licznie zebraną
publiczność czekali „Obcy z Mons”
Spektakl, w którym wystąpili aktorzy
z teatru „Ad Spectatores” z Wrocławia.
Podczas I Wojny Światowej doszło
do bardzo zagadkowej bitwy pod
belgijskim miastem Mons. Przeważające siły niemieckie zostały pokonane przez nielicznych Anglików.
Legenda głosi, że stało się tak za
sprawą boskiej interwencji. Byli i tacy,
którzy podejrzewali, że Brytyjczykom
pomogli kosmici.
Obcy z Mons to luźna opowieść o

tej tajemniczej bitwie. Opowieść
zrealizowana niezwykłą techniką, bowiem aktorzy zamiast stać leżą wraz
ze scenograﬁą na podłodze. Bohaterów spektaklu ﬁlmuje kamera
zawieszona na suﬁcie, z której obraz
wyświetlany jest na ekranie tworząc
na żywo komediowy, niemy ﬁlm w
stylu Charliego Chaplina.
Obcy z Mons to kino w teatrze. To
niezwykła zabawa ale i historia I Wojny Światowej w pigułce.
Spektakl wystawiany został w ramach programu T E AT R P O L S K A.
Program ten organizowany jest przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dodatkowo przed spektaklem
młodzież uczęszczająca do Zespołu
szkół w Barcinie wzięła udział w
warsztatach teatralnych przygotowanych przez aktorów.
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100 LAT 1 WODNEJ DRUŻYNY
HARCERSKIEJ Z BARCINA

10 listopada 2016 roku zakończą
się obchody 100 – lecia istnienia 1
Wo d n e j D r u ż y n y H a r c e r s k i e j w
Barcinie. Z tej okazji odbędzie się
uroczystość, podczas której nastąpi
kilka kolejnych zdarzeń takich jak:
nadanie nazwy Alei Harcerskiej – jest
to trakt spacerowy przy stadionie
lekkoatletycznym w Barcinie, Msza
święta w Kościele pw. św. Jakuba
Większego w Barcinie, – podczas,
której zostanie poświęcona replika
historycznego sztandaru drużyny z
1916 roku. Następnie przy Stanicy
Żeglarskiej w Barcinie zostanie
odsłonięty kamień pamiątkowy z
okazji 100 – lecia drużyny i na koniec
odbędzie się na Sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie
wieczornica, w której udział wezmą
zaproszeni goście, harcerze z Hufca
„Pałuki”, zaproszone drużyny wodne
Bydgoskiej Chorągwi ZHP, władze
harcerskie i samorządowe gminy i
powiatu. Podczas tej wieczornicy
zostanie: przekazana 1 Wodnej
4

Drużyny Harcerskiej replika sztandaru ich drużyny.
Harcerze z 1 WDH przedstawią
zarys historii drużyny oraz sylwetki
druhów. W części oﬁcjalnej zostaną
wręczone podziękowania i głos
zabiorą goście. Uczestnicy wieczornicy wysłuchają koncertu szantowego przygotowanego przez
harcerzy 1 W D H , oraz zwiedzą i
obejrzą wystawę pamiątek, kronik,
dokumentów. Na koniec wszyscy
wymienią się wzajemnie wspomnieniami przy przygotowanym
poczęstunku.
Rok 2016 jest rokiem obchodów
100 – lecia istnienia 1 WDH w Barcinie,
która wywodzi się i kontynuuje tradycję 1 Drużyny Skautowej im. Adama
Mickiewicza. 1 Drużyna Skautowa
została powołana w 1916 roku z
inicjatywy dh. Smenta z Pakości a jej
pierwszym drużynowym został dh
Janiszewski. Na podstawie zachowanych dokumentów udało się
odtworzyć historię istnienia drużyny,

która zainicjowała harcerstwo na
terenie obecnej gminy Barcin.
Druhowie 1 WDH przy współudziale
władz hufcowych i instruktorów ZHP
– opracowali książkę, która opisuje
100 lat harcerstwa w Barcinie. Jeden z
rozdziałów to historia 1 WDH, opracowana przez instruktorów tej
drużyny na podstawie zachowanej,
bogatej dokumentacji w postaci
kronik, książek pracy drużyny, książek rozkazów, protokołów itp.
Książka ta ma się ukazać w 2017
roku, ponieważ wystąpiły trudności
ze zgromadzeniem odpowiednich
środków ﬁnansowych. Za pośrednictwem prasy i mediów pragniemy
zaprosić osoby zainteresowane,
bądź związane z działalnością
drużyny na uroczyste obchody 100lecia 10 listopada, które o godz. 16:00
rozpoczną się zbiórką przy stadionie
u zbiegu ulic Pakoskiej i Jakuba Wojciechowskiego.
Elżbieta Pałka

Wystawa
„Pielgrzym”
Na ekspozycję „Pielgrzym” składa
się 58 prac poświęconych św. Janowi
Pawłowi II, które zostały wykonane
techniką retrorytu, polegającą na
wydrapywaniu igłą linii na zamalowanej czarnym tuszem płaszczyźnie
kartonu, co w efekcie daje powstanie
rysunku „odwróconego”.
Wystawa powstała z potrzeby
oddania hołdu wielkiemu Polakowi i
podzielona jest na 4 części - „białą”,
„żółtą”, „szarą” i „czarno-białą”.
Pierwsza z nich nawiązuje do czasu,
gdy Jan Paweł II pielgrzymował po
świecie. Ostatnia, czarno-biała,
nosząca tytuł „Przez krzyż”, obrazuje
czas choroby i umierania papieża.
Cykl powstawał w latach 2000-2005.
W noc śmierci Jana Pawła II, spontanicznie powstał czysty biało-czarny
retroryt zatytułowany „Odchodzę do
domu Ojca”. Tylko ten jeden opatrzony jest tytułem, pozostałe, choć
tytuły mają, nie są podpisane, by
odbiorcy mogli bez sugestii interpretować dzieła. Dwa retroryty
powstały także po pogrzebie papieża
Polaka.O swoich przemyśleniach,
inspiracjach oraz technice podczas
wernisażu opowiadał autor. Roman
Terzyk, urodzony w 1943 roku, jest
absolwentem A S P Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu i
członkiem Żnińskiego Towarzystwa
Kulturalnego. Tworzył w tradycyjnych technikach plastycznych, a
od kilku lat poświęcił się właśnie
retrorytowi. Artysta brał udział w
wielu wystawach, plenerach i konkursach w Polsce oraz w ośrodkach
kultury polskiej na Litwie, w Czechach
i Rosji. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów, m. in.: „Polska i jej osiągnięcia”, „Moja Ojczyzna”, „Wojsko Polskie” i „Bank
440”. Jego prace znajdują się w
zbiorach placówek kulturalnooświatowych, muzeach i kolekcjach
prywatnych w Żninie, Bydgoszczy,
Warszawie, Toruniu, Ostrowie

Wielkopolskim, na Majdanku, jak
również w Austrii, Kanadzie, Holandii, Portugalii, Czechach i na
Litwie. Za swoją twórczość i działalność kulturalno-oświatową był
wielokrotnie nagradzany i odznaczany, również Złotym Krzyżem
Zasługi.
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Weseli Galicjanie
Zespół pochodzi z Tarnopola w
zachodniej Ukrainie, gdzie na co
dzień jego członkowie koncertują w
tamtejszej ﬁlharmonii. Do Barcina
przyjechał w ośmioosobowym składzie, złożonym z dwóch skrzypaczek,
kontrabasisty oraz Wasyla Jakowiaka, który gra na cymbałach. W roli
konferansjerki wystąpiła natomiast
Natalia Bojko, czarująca także swoim
śpiewem. A towarzyszył im duet
tancerzy. Barciński koncert był podzielony na dwie części. W pierwszej nazwanej klasyczną - widownia
wysłuchała kilku mniej lub bardziej
znanych utworów z różnych stron
świata. W programie znalazły się
między innymi kunsztownie odegrane i zaśpiewane kompozycje najważniejszych kompozytorów. Druga
część miała zaś charakter zdecydowanie bardziej rozrywkowy. Stąd
wziął się jej tytuł: "Biesiada kresowa". Zespół zaprezentował w niej
zarówno utwory zaczerpnięte z
bogatego ukraińskiego folkloru, jak i
te nieobce uczestnikom polskich zabaw jak "Szła dzieweczka do laseczka" oraz "Hej, sokoły". Co więcej,
artyści pokazali, że nieobce im jest
wielkie poczucie humoru. Pomysłowe i dowcipne układy taneczne
wywoływały na widowni salwy
śmiechu. Dodatkowym atutem była
dobra znajomość języka polskiego
przez gości z Ukrainy, co wpłynęło na
jeszcze lepszy ich kontakt z publicznością. A ta po zakończonym
koncercie jak i zresztą w trakcie nagradzała ukraińskich artystów
zasłużoną burzą oklasków.
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Spotkanie
z Małgorzatą
Kalicińską
W środę 19 października 2016 roku
o godz. 16:00 w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie odbyło się
spotkanie autorskie zorganizowane
w ramach projektu Dyskusyjne Kluby
Książki realizowanego we współpracy z Instytutem Książki. Tym razem w murach barcińskiej biblioteki
gościła Małgorzata Kalicińska autorka zekranizowanej powieści Dom nad
Rozlewiskiem oraz książek takich jak:
Fikołki na trzepaku; Widok z mojego
okna; Co, Gocha; Zwyczajny facet;
Lilka.
Podczas spotkania z barcińską
publicznością Pani Małgorzata promowała swoją najnowszą książkę,
którą napisała wspólnie z mężem
Vladem Millerem „Dom w Ulssan.
Korea Południowa oczami ekspata”.
Jest to fabularyzowany przewodnik
po Korei Południowej widziany
oczami pani Małgorzaty i pana Vlada.
On mieszkał tam jedenaście lat pracując w stoczni. Ona latała do Korei
kilka lat z rzędu i mieszkała tam – jak
sama pisze – „pół roku w roku o
różnych porach jesienią, latem,
wiosną i zimą”.

Autorzy zabrali zebranych w ciekawą
podróż do Korei Południowej. Kraju,
który w Polsce obecny jest dzięki
lodówkom, telewizorom Samsung,
samochodom Hyundai czy Kia,
tabletom i smartfonom marki Galaxy.
Spotkanie przebiegało w formie
dyskusji. Publiczność zadawała
pytania a prelegenci udzielali na nie
wyczerpujących odpowiedzi. Pani
Małgorzata i pan Włodzimierz opowiadali czytelnikom o kuchni, tradycjach, kulturze, edukacji dzieci,
strukturze rodzinnej, opiece zdrowotnej, pracy w stoczni, uprawie
ryżu, piśmie koreańskim, zachowaniach i codziennym życiu Koreańczyków. Podkreślali ich wielką
uczciwość, życzliwość i uprzejmość.
Chwilę uwagi Małgorzata Kalicińska
poświęciła także swojej książce
„Kochana moja”, którą napisała
wspólnie z córką Basią Grabowską.
Spotkanie bardzo podobało się
barcińskim czytelnikom, którzy
wychodząc wypowiadali się „coś
pięknego, można by było ich słuchać i
słuchać”.
W wieczorze autorskim zorganizowanym w ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki we współpracy z
Instytutem Książki oraz Wojewódzką
i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy uczestniczyło 68 osób.
Renata Grabowska

O SZTUCE
KLASYCYZMU I
ROMANTYZMU
5 października 2016 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin odbyło się kolejne spotkanie z
cyklu „Ale sztuka!”, prowadzonego
przez Olgę Gralak-Ćwikła, który poświęcony jest historii sztuki poszczególnych epok. Tym razem goście zebrani w czytelni biblioteki wysłuchali
prelekcji na temat sztuki klasycyzmu i
romantyzmu. Klasycyzm to ostatni w
„wielkich” stylów w nowożytnej
sztuce europejskiej. Trwał od początków XVIII wieku do lat 30 tych XIX
wieku. Romantyzm zaś to pierwszy z
kierunków sztuki modernistycznej;
zakres czasowy romantyzmu w sztuce to okres od lat 90tych XVIII wieku
do lat 40tych XIX wieku. Sztuka klasycyzmu był artystycznym wyrazem
Oświecenia, czyli nurtu kulturalnego
głoszącego supremację nauki i rozumu. Jak wiele innych dziedzin
działalności ludzkiej w tej epoce,
klasycyzm odwoływał się do antyku –
architektury, rzeźby i malarstwa
dokończenie na str.8
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O SZTUCE KLASYCYZMU I ROMANTYZMU
starożytnej Grecji i Rzymu. Budowle,
obrazy i rzeźby cechowały się harmonią, oszczędnością wyrazu, wręcz
surowością. W architekturze nastąpił
ogromny rozwój budownictwa użyteczności publicznej. W malarstwie
barokowa ekspresja, żywe kolory i
tematyka religijna ustąpiły miejsca
dominacji konturu, wyciszonym
barwom oraz scenom mitologicznym bądź nawiązującym to
współczesnych wydarzeń. Rzeźby
powstawały na podstawie antycznych wzorców, bardzo popularne
było przedstawianie osób żyjących
ówcześnie jako postaci mitologicznych. Romantyzm był kierunkiem zupełnie odmiennym. Powstał
jako reakcja na zmiany społeczne i
polityczne wywołane rewolucją
przemysłową i rewolucją francuską z
1789 roku; był formą buntu przeciwko ustalonym regułom społecznym, które rządziły społeczeństwami epoki Oświecenia. Rozum i nauka zostały tu odrzucone
jako środki służące poznawaniu
świata – w miejsce tego romantycy
wprowadzili wiarę, intuicję i
duchowość. Zwrócono uwagę na
życie wewnętrzne człowieka – jego
uczucia i emocje, jak również na
odrębność jednostki ludzkiej, jej
odmienność i indywidualność. Zauważono potęgę natury, sięgnięto do
legend i podań ludowych, zafascynowano się średniowieczem. W architekturze romantycznej panował historyzm – kopiowanie dawnych stylów.
Wznoszono budowle w stylu neogotyckim, neoromańskim, neorenesansowym, nawet neoegipskim. Malarstwo epoki jest niejednolite, można
jednak wyróżnić kilka ogólnych cech
takich jak żywy koloryt, kontrastowy
światłocień, bogata faktura płótna i
dynamika kompozycji. W obrazach
częste są nawiązywania do legend,
podań, eksplorowana jest emocjonalność człowieka, pokazywana jest
potęga żywiołów. Na prelekcji, mimo
niesprzyjającej aury, obecnych było
8

cd.

kilkadziesiąt osób, w tym młodzież.
Cieszymy się, że wykłady z cyklu „Ale
sztuka” gromadzą spore grono
odbiorców; już teraz zapraszamy na
następny wykład, poświęcony
kierunkom sztuki modernistycznej,
który będzie miał miejsce w grudniu.

Olga Gralak-Ćwikła

OPOWIEŚĆ O
KRESACH
7 października na ekrany polskich
kin wszedł ﬁlm w reżyserii Wojciecha
Smarzowskiego pt. „Wołyń”,
opowiadający o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na mniejszości polskiej podczas
okupacji terenów II Rzeczypospolitej
przez III Rzeszę na ternach dawnego
województwa wołyńskiego w latach
1943-1944. Scenariusz ﬁlmu powstał
na podstawie opowiadania „Nienawiść” autorstwa Stanisława Srokowskiego, pochodzącego z Kresów
pisarza i publicysty. Pan Stanisław 11

października 2016 roku gościł w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin na spotkaniu autorskim, zorganizowanym we współpracy ze
Żnińskim Towarzystwem Kultury,
dzięki pomocy ﬁnansowej udzielonej
przez ﬁrmę Novago Sp. z o.o.. Pan
Stanisław urodził się w miejscowości
Hnlicze w województwie tarnopolskim. Był świadkiem mordów
dokonywanych na Polakach przez
nacjonalistów ukraińskich. Wysiedlony wraz z rodziną w 1945 roku,
przeniósł się do Mieszkowic w województwie szczecińskim. Kresy na
zawsze pozostały dla niego sprawą
niezwykle ważną. Jako jeden z pierw s zy ch pol s k ich pis arzy pod e jmował tematykę kresową. Zajmuje
dokończenie na str. 9

ona poczesne miejsce w twórczości
pisarskiej Pana Srokowskiego, obejmującej prócz tego także biograﬁe,
poezję, książki dla dzieci i młodzieży
oraz sztuki teatralne. Wśród książek
poświęconych tematyce kresowej
oraz zagadnieniu rzezi wołyńskiej
wymienić można „Repatriantów”,
„Strach. Zbiór opowiadań”, „Ukraiński kochanek”, „Nienawiść”. Jak to
zostało już wspominane, ta ostatnia
pozycja stała się kanwą dla ﬁlmu,
który można obecnie oglądać w
kinach. Na spotkaniu w barcińskiej
bibliotece Pan Stanisław opowiadał
nie tylko o współpracy z Wojciechem
Smarzowskim. Swoją wypowiedź
rozpoczął od nakreślenia historii
Kresów, sporo mówił także o kulturze kresowej, podkreślając, jakie
znaczenie ma ona dla ogólnej kultury
polskiej. Wszystko to było dobrą
podstawą dla późniejszej opowieści

o rzeziach dokonywanych na ludności polskiej, z których ludobójstwo
wołyńskie jest najbardziej znanym
epizodem. Pan Stanisław wyjaśnił,
jakie było podłoże polityczne i społeczne tych tragicznych wydarzeń;
przywoływał także swoje własne
wspomnienia z tego czasu. Zebrani
na czytelni biblioteki goście słuchali
opowieści Pana Stanisława z zapartym tchem. Po tym jak pisarz zakończył swoją wypowiedź posypał się
grad pytań. Pan Srokowski zaciekawił
się, czy ktoś z widowni widział już ﬁlm
„Wołyń”; gdy okazało się że są takie
osoby, poprosił je o podzielenie się
wrażeniami. Na spotkaniu była
możliwość zakupu książek pisarza, z
czego skorzystało wiele osób, prosząc przy okazji o autograf.
Olga Gralak-Ćwikła
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TAJNIKI OBRÓBKI ZDJĘĆ
19 października 2016 roku w
czytelni internetowej Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyły się ostatnie już warsztaty w
cyklu „Projekt fotograﬁa” prowadzonego przez Pana Krzysztofa Piaseckiego, nauczyciela Zespołu Szkół
Chemicznych w Bydgoszczy, podczas
którego użytkownicy biblioteki mieli
okazję zgłębić tajniki fotograﬁi
cyfrowej. Pierwsze spotkanie poświęcone było historii i podstawom
fotograﬁi, na drugim odbył się plener
fotograﬁczny – teraz nadszedł czas
na naukę obróbki zdjęć.
Każdy uczestnik miał do dyspozycji sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. Pan Krzysztof rozpoczął zajęcia od podstaw ob-

FILCOWE
CUDA
Spotkania z cyklu „Artyści gminy
prezentują” organizowane w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Barcin cieszą się wśród użytkowników biblioteki niesłabnącym
powodzeniem. W cyklu prezentowane są prace artystów znanych i
cenionych w gminie Barcin, także
tych, którzy w swej artystycznej działalności stawiają pierwsze kroki. Na
kolejne wydarzenie z cyklu, wernisaż
prac wykonanych z ﬁlcu Pani Wioletty
Wróbel przybyło kilkadziesiąt osób
zaciekawionych jej talentem. Wydarzenie miało miejsce 12 października
2016 roku.
Artystka, urodzona w Łabiszynie,
od ponad 30 lat mieszka w Barcinie.
Jest znaną i cenioną wśród mieszkanek Barcina krawcową; od kilku lat
jednak jej głównym zajęciem jest
wykonywanie prac z ﬁlcu. To właśnie
takie prace zaprezentowane zostały
podczas wernisażu, budząc podziw
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róbki zdjęć – kadrowania, ustawiania
jasności i kontrastu oraz balansu
kolorów; następnie pokazał, w jaki
sposób zmienić kolor oczu, włosów
oraz usunąć niedoskonałości skóry.
Wyjaśnił różnice pomiędzy różnymi
sposobami zapisu zdjęć oraz
możliwości, jeśli chodzi o ich edycję w
programach graﬁcznych. Każdą
czynność uczestnicy spotk ania
wykonywali osobiście, przerabiając
zdjęcia własne, bądź przygotowane
wcześniej przez Pana Krzysztofa na
po-trzeby warsztatów.
Mamy nadzieję, że wiedza
wyniesiona ze spotkań organizowanych w cyklu „Projekt fotograﬁa”
przyda się ich uczestnikom i przyczyni
się do powstania wielu pięknych
zdjęć.
Olga Gralak-Ćwikła

wśród zgromadzonych.
Pani Wioletta interesowała się
różnymi dziedzinami twórczości
artystycznej od najmłodszych lat.
Zawirowania życiowe uniemożliwiły
jej uczęszczanie do szkoły plastycznej; zamiast tego rozpoczęła naukę
w Szkole Kroju i Szycia w Bydgoszczy.
Krawiectwo stało się jej zawodem,
nie było jednak jej jedynym zajęciem.
Artystka interesowała się także
modą, malarstwem, rękodziełem.
Kilka lat temu na orbicie jej zainteresowań pojawiło się ﬁlcowanie, czyli
znana od starożytności sztuka spilśniania wełny owczej. Pani Wróbel
poświęcała temu zajęciu coraz więcej
czasu. Zaczynała od drobnych przedmiotów; w miarę nabierania doświadczenia zaczęła wykonywać z ﬁlcu
większe rzeczy – czapki, berety, torebki. Obecnie ﬁlcowanie jest głównym zajęciem artystki, która tworzy z
tego materiału sztuki odzieży – płaszcze, suknie, bluzki itd., przeznaczone
dla indywidualnego klienta. Swoje
prace tworzy nie tylko na zamówienie; gotowe przedmioty sprzedaje w galeriach sztuki.

Artystka pracuje na naturalnych
surowcach, tj. na 100 % jedwabiu i
wełnie o grubości 19.5 mikrona (jedna tysięczna milimetra] pozyskiwanej
z australijskich owiec rasy merynos.
Każdą sztukę odzieży Pani Wioletta
wykonuje własnoręcznie, począwszy
od projektu, przez zrobienie szablonu, nałożenie i wykonanie wzorów na podszewkę z jedwabiu, po
ﬁlcowanie. Sam proces ﬁlcowania
wełny jest długi i skomplikowany,
wymaga cierpliwości i samozaparcia
– odzież i akcesoria powstałe w ten
sposób warte są jednak włożonej w
nie pracy. Jak powiedziała sama
artystka - ﬁlcowanie pozwala jej na
artystyczne „wyżycie się”, na realizację własnych wizji - czego nie mogła robić przy precyzyjnym i podporządkowanym klientowi krawiectwie.
Prace Pani Wioletty można oglądać w czytelni biblioteki.

Olga Gralak-Ćwikła

Dorota Schrammek w piechcińskiej książnicy
W środę 21 września 2016 r. w
piechcińskiej książnicy odbyło się
spotkanie autorskie z panią Dorota
Schrammek, autorką książek
obyczajowych, m.in. „Stojąc pod
tęczą” oraz trylogii pobierowskiej:
„Horyzonty uczuć”, „Na brzegu
życia”, „Wiatr wspomnień”. Pisarka
w trakcie spotkania opowiedziała o
swojej twórczości literackiej. Na
uwagę zasługuje fakt, iż przygodę z
literaturą rozpoczęła pisząc opowiadania do prasy kobiecej. To umożliwiło jej doskonalenie warsztatu
literackiego. Z czasem zaczęła pisać
powieści, które czyta się dość szybko,
niecierpliwie oczekując dalszego
ciągu wydarzeń, a jednocześnie,
które długo nie opuszczają pamięci
czytelnika. Pani Schrammek mieszka
w Pobierowie i niemieckim miasteczku Ueckermünde wraz z mężem i
trójką dzieci. Fakt, że akcja trylogii
pobierowskiej rozgrywa się właśnie
w Pobierowie jest jednym z atutów
twórczości tejże pisarki, gdyż niewiele jest książek, których akcja osadzona jest w północno-zachodniej

Polsce. Warto podkreślić, iż podczas
spotkania czytelnicy chętnie włączyli
się do rozmowy. Najczęściej pytali o
postacie autentyczne i ﬁkcyjne w
książkach autorki. W spotkaniu autorskim, które przebiegło w sympatycznej atmosferze, uczestniczyło 18
osób – panie z Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych, a także wszyscy zainteresowani.
Dorota Witkowska
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Wiara w siebie się opłaca
Dnia 16 września 2016 r. w piechcińskiej bibliotece odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne pn. „Wiara w
siebie się opłaca”, w ramach cyklu
„Biblioterapia dla Dużych i Małych”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
klasy II b miejscowej Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą, panią
Justyną Michalak. W pierwszej części
spotkania drugoklasiści wzięli udział
w zabawach integracyjnych („Złap
piłkę”, „Wejdź do środka kręgu, jeśli
lubisz tę rzecz lub czynność”, zabawa
z chustą Klanzy). Następnie dzieci
wysłuchały bajki pt. „Admiralskie
saboty” Cezarego Harasimowicza, po
czym uczestniczyły w pogadance na
temat wiary w siebie (deﬁnicja, kiedy
wierzymy w siebie, co powoduje, że
nie wierzymy w siebie, czy można to
zmienić). W części podsumowującej
zajęcia uczniowie szukali wyrazów z
rozsypanki wyrazowej, które kojarzą
są z wyrażeniem „wiara w siebie”.
Kolejne zadanie polegało na opisaniu
i dopasowaniu odpowiednich minek
do obrazków przedstawiających bałagan i porządek w pokoju. Drugoklasiści bawili się również w „Głuchy
telefon”.
Dorota Witkowska
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Dobre maniery
17 października 2017 roku do
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Barcin zawitały dzieci i młodzież z
Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w
Piechcinie, aby wysłuchać krótkiego
wykładu Pani Olgi Gralak-Ćwikła na
temat historii dobrych manier. Spotkanie zostało zorganizowane w
ramach projektu „Cooltura na topie”
- cyklu spotkań i warsztatów promujących dobre wychowanie wśród
dzieci i młodzieży, przeprowadzonych dzięki wsparciu Fundacji Banku
Zachodniego WBK. Pani Gralak-Ćwikła opowiedziała dzieciom o tym, jak
kształtowały się zasady dobrego
zachowania na przestrzeni wieków;
począwszy od starożytnej Grecji do
czasów współczesnych. Następnie
grupa zwiedziła bibliotekę, poznając
jej zbiory – wśród których, między
innymi, znajduje się sporo pozycji o
dobrych manierach.
Olga Gralak-Ćwikła

Obrona przed
wirusem
Kolejne zajęcia I grupy Lokalnego
Klubu Kodowania odbyły się 4 października 2016 roku w @-czytelni barcińskiej książnicy. Zajęcia pt. „Obrona
przed wirusem” rozpoczął informatyk Maciej Gawroński, który zapoznał
dzieci z tematyką spotkania. Głównym celem zajęć było przypomnienie
poznanych wcześniej poleceń języka
Scratch oraz opracowanie projektu
prostej gry i jej implementacja w
środowisku Scratch. Dzięki zajęciom
z kodowania dzieci rozumieją i potraﬁą stosować instrukcję warunkową,
potraﬁą konstruować proste skrypty
sterujące duszkami.

Justyna Pałka
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Zrób to sam
7 i 22 października 2016 roku w
Oddziale dla dzieci i młodzieży odbyły
się kolejne zajęcia plastyczne, które
przeprowadziła Pani Justyna Pałka.
Podczas zajęć 7 października zaproponowałyśmy dzieciom wykonanie
liści z papieru metodą origami. Pani
Justyna, pokazała dzieciom jak prosto składa się kartki kolorowego papieru. Każde dziecko było mocno zaangażowane w jak najładniejsze wykonanie pracy. Kolejne zajęcia odbyły
się 22 października. Podczas zajęć
dzieci tworzyły własnoręcznie jesienną grę planszową. Najpierw wyrysowana została trasa z polami do gry.
Następnie dziewczynki podzieliły się
pracą nad tworzeniem tła gry. Główną tematyką gry stałą się jesień w
lesie, na polu i łące. Na koniec zajęć
dziewczynki zagrały dwukrotnie w
własnoręcznie wykonaną grę. Emocji
było co nie miara. Ostatecznie zwyciężyła Martyna Wiśniewska i Zoﬁa
Drozdowska.
Justyna Pałka

Kot ucieka
przed piorunami
11 października 2016 roku odbyły
się kolejne zajęcia II grupy Lokalnego
Klubu Kodowania. Zadaniem dzieci
podczas warsztatów było stworzenie
prostej gry z jednym głównym bohaterem. Dzieci miały zaprogramować
grę w której kotek – główny bohater,
stara się uniknąć porażenia piorunami. Lecące z nieba pioruny odbierają kotkowi moc i ostatecznie życie.
Dodatkowo w grze wzrasta poziom
trudności, poprzez lecące coraz szybciej pioruny. Całą grę uczestnicy zajęć
kodowali w programie Scratch za
pomocą szczegółowych instrukcji.
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Tydzień
kodowania
18 października 2016 roku
odbyły się kolejne zajęcia I grupy
klubu kodowania. Tym razem nie
były to zwykłe zajęcia tematyczne. Dzieci biorące udział w tych
zajęciach miały ogromne szczęście wziąć udział w zajęciach w
ramach Europejskiego Tygodnia
Kodowania. Zajęcia związane były
oczywiście z nauką programowania, ale wyszliśmy tematycznie
poza obszar działalności Lokalnego Klubu Kodowania. Chłopcy
biorący udział w zajęciach mieli
możliwość nauki programowania
gry Mario. Dzieci pojęły trudną
próbę stworzenia gry pt. „Zróbmy
sobie Mario”. Dodatkowe zajęcia
w ramach Tygodnia Kodowania w
Polsce, poprowadził informatyk
Pan Maciej Gawroński.
Justyna Pałka

Jesienne
warsztaty
plastyczne
18 października 2016 roku w
czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyło się kolejne
spotkanie dla dzieci biorących udział
w projekcie „Edukowanie przez
czytanie”. W październiku uczestnicy
projektu wraz z rodzicami i opiekunami wzięli udział w zajęciach pt.
„Jesienne warsztaty plastyczne”,
które przygotowała dla najmłodszych bibliotekarka Pani Justyna
Pałka. Na początku zajęć całe
rodziny wzięły udział w jesiennej
zabawie ruchowej pn. „Liściasty
spacer”. Każda osoba z rodziny

musiała wybrać sobie naklejkę z
kolorowym liściem. Na podłodze w
czytelni biblioteki zostały rozrzucone
duże kolorowe liście. Zdaniem
członków rodziny było spacerowanie
z dziećmi po sali w rytm puszczonej
przez bibliotekarkę muzyki, gdy
muzyka ucichła należało zatrzymać
się przy liściu w kolorze swojej
naklejki. Dzieciom zabawa bardzo
przypadła do gustu dlatego też na
koniec warsztatów bawiliśmy się
jeszcze kilka razy w „Liściasty
spacer”. Kolejnym wyzwaniem dla
całych rodzin były jesienne wyklejanki. Każda rodzina otrzymała gotowe szablony kojarzące się z jesienią,
czyli różne gatunki liści, owoce
kasztanu i dębu oraz grzyby i
zwierzątka kojarzące się z tą porą
roku. Zadaniem rodzin było wspólne
wyklejenie szablonów kolorowymi
skrawkami papieru. Dzieci bardzo

chętnie rozdzierały kolorowe papiery
na drobne kawałeczki z założeniem,
że ich szablon będzie najdokładniej
wyklejony. Na koniec Pani Justyna
Pałka przeczytała dzieciom wiersz o
jesieni, ale najpierw dzieci ułożyły się
wygodnie na podłodze między kolorowymi liśćmi i zamknęły oczy aby
podczas czytania wiersza wyciszyć
się po emocjonującej zabawie w „Liściasty spacer” i podjąć próbę wyobrażenia sobie jak wygląda Pani
Jesień. Kolejne spotkanie dla rodzin
biorących udział w projekcie „Edukowanie przez czytanie” odbędzie siew
drugiej połowie listopada.

Justyna Pałka
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Dyskusyjny
Klub
Książki
30 września 2016 roku w Oddziale
dla dzieci i młodzieży został reaktywowany Dyskusyjny Klub Książki.
Było to spotkanie organizacyjne na
którym dzieci opowiadały co czytają,
a także co chciałyby przeczytać.
Wspólnie ustaliliśmy tytuły książek,
które będziemy omawiać w tym
sezonie. Dziewczynki zaproponowały, aby zajęcia odbywały się w
formie warsztatowej. Wspólnie
stworzyliśmy okładki wymarzonych
książek. Na zakończenie rozdane
zostały dzieciom książki. Tym razem
będziemy czytali: „Życie według
Duni” - Rose Lagencrantz . Uczestnicy zajęć mają miesiąc na przeczytanie wyżej wymienionej pozycji. W
spotkaniu wzięło udział 6 osób.
Kolejne spotkanie w ramach D K K
odbędzie się 28 października, na
które już dziś serdecznie zapraszamy.
Żaneta Kubera
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Święto ziemniaka w Mamliczu
W sobotnie popołudnie w dniu 15
października 2016 r. w Mamliczu
odbyło się „Święto ziemniaka”.
Uroczystość dla mieszkańców
Mamlicza zorganizowała Świetlica
MDK w Mamliczu wspólnie z Biblioteką Publiczną ﬁlia Mamlicz, Radą
Sołecką Mamlicz, Kołem Gospodyń
Wiejskich Mamlicz oraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Mamliczu. Tego
dnia pogoda nie rozpieszczała, było
zimno i deszczowo, dlatego też
impreza odbyła się w siedzibie
świetlicy wiejskiej. Dzieci wspólnie z
Teatrem „Frajda” z Torunia uczestniczyły w wesołej zabawie. Przygotowanych było wiele konkursów
m.in. poszukiwanie ziemniaków,
taniec z hula-hop, „Balonowe wariacje” czy „Wirujące talerze”. Wszystkie dzieci zostały obdarowane
„górą” słodyczy. W przerwach
konkursów Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich Mamlicz serwowały
przepyszne dania z ziemniaków.
Ziemniaczki zostały oﬁarowane
przez Panią Genowefę Grześkowiak
oraz sołtysa Mamlicza Pana Jakuba
Jurka. Spotkanie zakończyło się
przejażdżką wozem strażackim po
najbliższej okolicy. Sponsorami
„Święta ziemniaka” była Rada
Sołecka Mamlicz, Koło Gospodyń
Wiejskich Mamlicz, ﬁrma „Kapral –
Car” Mamlicz, gospodarstwo Cerwit Anna i Andrzej Raﬁńscy oraz Alior
Bank oddział w Barcinie.
Edyta Dypolt
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Moja mała ojczyzna
12 października w bibliotece w
Mamliczu odbyły się zajęcia edukacyjne „Moja mała ojczyzna”. Uczestnicy zajęć wzięli udział w „burzy
mózgów”, dyskutowali na temat
ojczyzny i jej symboli narodowych.
Szczególną uwagę poświęcili naszemu regionowi. Wykorzystując
literaturę znajdującą się w bibliotece
przedstawili najpopularniejsze atrakcje turystyczne powiatu żnińskiego.
Nie zabrakło legend pałuckich oraz
ciekawostek o pobliskich miejscowościach. Poruszone były tematy:
haftu, kuchni i gwary wywodzącej się
z Pałuk. Następnie dzieci zastanawiały się jaki symbol może reprezentować Mamlicz. Okolica słynie z
przepięknej przyrody, okolicznych
lasów i pól. Dlatego też dzieci wykonując herb Mamlicza przedstawili
przede wszystkim drzewa, zboża i
ziemię. Podczas części plastycznej
bibliotekarz Edyta Dypolt czytała
dzieciom fragmenty książki napisanej
gwarą pałucką - „Kupa śmiychu po
pałucku” Mirosława Binkowskiego.
Na bieżąco wyjaśniane były „słówka”
gwary pałuckiej np. borcheć, guła,
rejwach. Po wykonaniu pracy wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali drobne
upominki. Dodatkowo trzy osoby,
które najciekawiej przedstawiły herb
Mamlicza otrzymały nagrody książkowe.
Edyta Dypolt

Papierowe
kwiaty
W ramach cyklu zajęć „Pasja łączy
pokolenia” ﬁlia z Mamlicza wspólnie
z świetlicą wiejską, w piątkowe popołudnie zorganizowały spotkanie dla
okolicznych mieszkańców. Warsztaty
„Papierowe kwiaty” przeprowadziła
Pani Daria Słomkowska, której pasją
jest rękodzieło i malarstwo. Szczególną uwagę poświęca trudnej
18

technice quillingu, wywodzącej się z
papieroplastyki. Quilling polega na
specjalnym uformowaniu wąskich
pasków papieru w określony wzór. W
siedzibie mamlickiej świetlicy Pani
Daria przedstawiła jeden ze sposobów wykonania papierowych kwiatów. Do pracy wykorzystano specjalne narzędzie - igły do quillingu. Przy
dużym wsparciu Pani Darii, uczestnicy zajęć bez problemu poradzili
sobie z wykonaniem zadania. W piątkowych warsztatach uczestniczyło 19
osób.
Edyta Dypolt

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie
Wyzwania
współczesnego
świata
20 października 2016r. odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 dla słuchaczy
UTW w Barcinie. Gościem był pan
profesor Roman Ossowski, który z tej
okazji wygłosil swój wykład na
powyższy temat. We współczesnym
świecie nastąpiło niebywałe
przyspieszenie zmian cywilizacyjnych, niosące za sobą ogromny
postęp naukowo- techniczny, na
które miały wpływ trzy rewolucje
przemysłowe .W nowoczesnych
społeczeństwach demokratycznych
rownolegle powinny rozwijać się
sektory społeczne i państwowe. W
obliczu tych zmian, głębokiego sensu
nabierają słowa papieża Piusa XI z
1931r., zawarte w jego encyklice;
„Tyle społeczeństwa ile można, tyle
państwa ile konieczne”. Zasada ta
wspłócześnie partonuje życiu
demokratycznemu w Unii Europejskiej, gdyż tu wykształciło się społeczeństwo obywatelskie, które w
ramach integracji w różnych obszarach aktywności ludzkiej, utrwala
solidarność społeczną. Współczesne

zdobycze naukowo- techniczne, np.
internet, nie zastąpi w tym obszarze
bezpośrednie integracji ludzkiej w
działaniach społecznych. Jednocześnie obserwujemy odchodzenie
od wartości, którymi są; rodzina,
kościół, ojczyzna, praca i zmianę
priorytetów w tym obszarze, więc
zaczynamy doceniać konieczność
rozwoju małych wspólnot samopomocowych i wolontariatu w
realizacji i utrzymaniu dotychczasowych, sprawdzonych wartości. W
podtrzymywaniu tych priorytetów
potrzebne są wartości witalne
(materialne) i wartości duchowe(
intelektualne, moralne, estetyczne i
etyczne).

wolne zmiany społeczno- ekonomiczne
- wola polityczna
- zmiany rewolucyjne
W procesie tych zmian duże znaczenie mają takie czynniki jak; starzenie
się społeczeństwa i niski przyrost
naturalny.
Według badań wiek życia ludzi osiąga
coraz wyższy pułap i tak;
- w XVIII w. ludzie dożywali
przeciętnie do 28 lat
-w latach 60-tych było to 65- 71 lat
- w 2011 – 73- 81
przy czym rośnie wiek społeczeństw
starzejących się np.; w 2002r – 13% społeczeństwa europejskiego stanowili
ludzie starsi.

PROBLEMY ETYCZNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, ETYKA AUTORYTARNA A DEMOKRATYCZNA

DZIETNOŚĆ
Według demografów ideałem byłaby
rodzina składająca się z rodziców i
trojga dzieci, (2+3), co gwarantowałoby zastępczość pokoleniową,
niestety wskaźnik dzietności maleje
systematycznie i tak np.; w 1990 roku,
w Polsce, średnia dzietności wynosiła
2,O, w 2012r – 1,3, zaś w Europie 1,6.

Łatwiej żyje się kierując się autorytetem niż bez niego. Wielu z nas,
żyjących współcześnie za swój autorytet uznaje polskiego papieża Jana
Pawła I I . Bywają też autorytety
obrzydliwe jak; Lenin czy Stalin i
wynaturzenia idące w kierunku wyzysku, braku godności, biedy i jej dziedziczenia, nierówności. Istnieją trzy
koncepcje zmiany ;
- demokracja liberalna, zakładająca

DUŻA RODZINA
Optymalna jej wielkość to 2+3. W
takiej rodzinie procesy rozwojowe
przebiegają w sposób naturalny z
aktywnością własną na odpowiedokończenie na str. 20
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dnim poziomie, system wartości
członków rodziny i najważniejsze
kompetencje życiowe kształtują się
w sposób naturalny.
GLOBALIZACJA
Jej zasięg obejmuje obecnie wiele
sfer i dziedzin naszego życia. Najbardziej popularny jest internet, telefonia komórkowa, sieci popularnych
restauracji, marketów, drogerii itp.
Z dystansu minionego czasu zaczynamy dostrzegać ujemne cechy tego
procesu i konieczność ograniczeń na
rzecz wspólnot i społeczeńśtw obywatelskich .
GLOBALNE SPOŁECZEŃSTWO
Ze względu na fakt, iż w społeczeństwie traktowanym globalnie nie
dostrzega się wielu problemów
lokalnych, problemu nacjonalizmu,
ksenofobii, własnej tożsamości,
migracji, emigracji, imigracji, problemów wielokulturowości, wskazuje się na konieczność budowania organizacji i stowarzyszeń działających
oddolnie.
Według badań Eurostatu zwiększa
się obszar ubóstwa w Europie, które
na ten rok obejmuje 125 mln.ludzi. W
tym kontekście zadziwia fakt, że 4%
społeczeństwa zawłaszcza 96%
zasobów naturalnych .
Na świecie nie ma równości w dostępie do zasobów, takich jak; woda,
edukacja, praca, systemy prawne. Nie
wolno odbierać człowiekowi dostępu i wolności w dążeniu do samodzielności. Trzeba wspierać biedę i
walczyć z bezrobociem, zapewniać
minimum socjalne.
UBÓSTWO DUCHOWE
Obserwujemy poszerzanie się tej
sfery ponieważ;
- maleje tradycjonalizm i znaczenie
obrzędowości
- istnieje większa orientacja na karierę
zawodową niż prokreację i życie
rodzinne
- dominacja pracy nad życiem oso20

bistym i rodzinnym
- brak pracy, odraczanie decyzji o
małżeństwie i rodzicielstwie
- liberalizacja seksu i wczesny wiek
inicjacji
- brak skutecznej ochrony instytucji
rodziny w wielu demokracjach
europejskich
WALKA O RÓWNE SZANSE
W tej walce powinno się dążyć do;
- normalizacji
- podnoszenia godności ( bez nadopiekuńczości, która jest formą
przemocy)
- dezinstytucjonalizacji ( podejmowania decyzji spontanicznych,
przedsiębiorczych, oddolnych)

PAŃSTWO OPIEKUŃCZE
Powinno funkcjonować w oparciu o
liberalizm. Naczelną ideą takiego
państwa powinna być troska o
potrzebujących. Zbyt mało czasu i
uwagi poświęca się pięknu i niepowtarzalności okresu płodowego
człowieka. Jakość życia społeczeństwa mierzy się szacunkiem
okazanym najsłabszym jej członkom.
Źródłem szczęścia jest wykonywanie
ulubionej pracy i egzystencja człowieka w rolach przez siebie wybranych.
Zoﬁa Jesionowska

ROLA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYLUDZKA
W obszarze solidarności ważne są
dwie kotwice;
- ubezpieczenia zdrowotne, emerytury, renty
- szacunek, powinności, wspólnota
zainteresowań, częstość i głębokość
relacji
JA K O Ś Ć R E L A C J I M I Ę D Z Y L U D ZKICH
- zmiana więzi rodzinnych
-rozwój indywidualizmu
- dyskryminacja wszelkiej inności;
religijnej, rasowej
- stygmatyzacja
- etykietowanie
- agresja
- faworyzacja subiektywna
- deprecjacja interpersonalna(
obniżanie wartości człowieka, całych
społeczności, narodów)
FEMINIZM SPOŁECZNY
Kobiety są w pozycji i w sytuacji
upośledzonej, bo państwo jeszcze w
wielu obszarach nie działa wspierająco i prawnie na ich rzecz.
Ze względu na różnie pojmowane
kontekstu ideologii (gender)- ról
kobiecych i męskich może być
zagrożona etyka demokratyczna, a
co się z tym wiąże prawa człowieka .
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Z NASZEJ POCZTY

Moje zaduszki
Dni zmarłych nasuwają wspomnienia, reﬂeksje i przywodzą na
myśl Tych, z którymi dane nam było
żyć w rodzinie, w pracy czy w sąsiedztwie. Wielu z Nich spoczywa na
bliskich nam cmentarzach, inni swe
miejsca spoczynku mają dalej od nas.
Każdy z nas wraca przede wszystkim
pamięcią do tych, którzy zostawili po
sobie dobre imię dzięki okazywanej
życzliwości, świadczeniu nam pomocy w chwilach trudnych, okazywaniu radości gdy radowaliśmy się
my.
I dlatego wtedy wołamy do Boga,
Panie wspomnij u Nich na to co było
dobre, a co złe (bo któż jest bez winy)
zatop w Nieskończonym Miłosierdziu
Swoim.
Osobiście z wdzięczną pamięcią
wracam do Tych, którzy pomogli mi w
niełatwym codziennym życiu. I to
zarówno wsparciem duchowym i w

razie potrzeby świadczeniem
medycznym i pomocą materialną.
Być może dzięki nim mając 85 lat
jestem jeszcze wśród żywych, by dać
o Nich świadectwo. Do osób tych
należą proboszczowie paraﬁi św.
Jakuba Większego w Barcinie: ks.
Bogdan Pelc, ks. Feliks Siebers, ks.
Leon Plutowski. A wśród osób
świeckich: dr Stanisław Krzyś, mgr
Maksymilian Chirek, lek. stomatol.
Cecylia Okońska i dr Izabela Romanowska - Dyrektor Przychodni
Przeciwgruźliczej w Bydgoszczy. Najwięcej jednak zawdzięczam ks.
Bogdanowi Pelcowi i dr Stanislawowi
Krzysiowi, którzy w pewnym okresie
działali na moją korzyść wspólnie.
Drodzy zmarli pozostając wdzięczny żegnam was Was słowami modlitwy.
„Dobry Jezu a nasz Panie daj Im
wieczne spoczywanie”.
Czesław Cieślak
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Happening na rzecz profilaktyki

27 września 2016 r. we wtorek,
wczesną porą, bo już o godzinie 7.30
wyruszyliśmy do Torunia. W pierwszej kolejności udaliśmy się do
Centrum Nowoczesności :Młyn
Wiedzy” Toruń. Byliśmy pod wrażeniem wystaw i ciekawostek, które
mogliśmy tam podziwiać. Dużo
radości sprawiało nam doświadczanie - składaliśmy model ludzkiego ciała, obserwowaliśmy ciecze,
słuchaliśmy bicia naszych serc,
słuchaliśmy muzyki przygryzając
22

zębami pręcik. Dowiedzieliśmy się
mnóstwa nowych, ciekawych i
zaskakujących rzeczy. Połączyliśmy
przyjemne z pożytecznym. Po kilku
godzinach zwiedzania wystaw przyszedł czas na większą aktywność.
Przemieściliśmy się do Zespołu Szkół
Przemysłu Spożywczego i VIII LO
w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej,
skąd ruszył zainicjowany przez tę
placówkę marsz edukacyjno - proﬁlaktyczny społeczności obu szkół wraz
z SymPaTykami grupy PaT. Około

2000 młodych ludzi, którzy
przyjechali z całego województwa, w
tym także nasz barciński PaTPORT,
wzięło udział w projekcie pt.
„Bezpieczny rok szkolny 2016/2017 z
p r o ﬁl a k t y k ą r ó w i e ś n i c z ą " .
Maszerowaliśmy z transparentami i
ﬂagami aż na toruński rynek. Tam
czekali na nas zaproszeni goście,
wokaliści, zespoły muzyczne, aktorzy
i tancerze. Nowy Rynek stał się tego
dnia miejscem integracji młodzieży
przeciw używkom, takim jak dopadokończenie na str.23

lacze, narkotyki, papierosy i alkohol.
Była muzyka, śpiew i radosny taniec,
w którym bardzo chętnie wszyscy
wzięli udział. Nie zabrakło Prezydenta Miasta Torunia pana Michała
Zaleskiego, Dyrektora Wydziału Oświaty UMT pani Anny Łukaszewskiej i
przedstawicieli Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy
objęli patronatem tę inicjatywę Była
również okazja do wspólnego
odtańczenia „beligijki” i „wygłupiaczki”. Organizatorami całego
przedsięwzięcia byli: Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Torunia,
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Stowarzyszenie na
rzecz Edukacji i Proﬁlaktyki „SYMPATYCY" w Toruniu. Podczas spotkania
towarzyszyła nam także Komenda
Główna Policji - Impresariat PaT,
K o m e n d a Wo j e w ó d z k a P o l i c j i ,
Komenda Miejska Policji, Ognisko
Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".
Po zakończeniu happeningu udaliśmy się na zasłużony posiłek do
pobliskiej jadłodajni. Jeszcze długo
nie opuszczały nas dobre nastroje,
które uwieczniliśmy na zdjęciach.
Razem z naszymi opiekunkami p.
Marleną Korgul i p. Magdaleną
Forgiel bezpiecznie wróciliśmy do
Barcina.

Gimnazjaliści
na koncercie
28 września 2016 r. w Bibliotece
Miejskiej w Barcinie odbył się koncert
Pana Remigiusza Kuźmińskiego pt.
„Muzyka mową duszy”, w którym
uczestniczyła grupa uczniów naszej
s z k o ł y . Wo k a l i s t a u r o d z i ł s i ę w
Szubinie, czyli można powiedzieć, że
mamy swojego regionalnego
przedstawiciela w świece muzyki na
rynku polskim. Studiował wokalistykę i dyrygenturę na Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy. Pan Remigiusz muzykę ma w genach. Jego
pradziadek był założycielem i

dyrygentem orkiestry dętej, a ojciec
jest doświadczonym muzykiem. Na
koncercie mieliśmy okazję usłyszeć
piosenki w stylu popu, jazzu, soul'u i
rocka - po polsku, ale również po
angielsku, które nawiązywały do
tematów miłości, przyjaźni i wrażliwości duszy. W moje pamięci najbardziej zapadła piosenka Czesława
Niemena „Dziwny jest ten świat”,
oczywiście w wykonaniu pana Remigiusza. Ciarki nie schodziły długo po
zakończeniu koncertu. Po ﬁnałowej
piosence śpiewak otrzymał zasłużone brawa. Myślę, że koncert był
skierowany do każdego, kto jest
wrażliwy na piękno ludzkiej duszy i
jest fanem niebanalnych, wyszukanych piosenek.
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Mesco Dux Polonie Baptizatur

24 września 2016 r. o godzinie 15.30
na placu przy Kościele pw. Św. Jakuba
Większego w Barcinie odbyło się
widowisko o charakterze historycznym pt. „Mesco Dux Polonie Baptizatur” (Mieszko książę Polski ochrzcił
się) przygotowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy
Barcin, Paraﬁę pw. Św. Jakuba Większego, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Dom Kultury w Barcinie oraz uczniów i nauczycieli
barcińskich szkół. Kolejny już raz
mieliśmy okazję oglądać widowisko
nawiązujące do czasów średniowiecznych - tym razem do roku 966,
w którym książę Mieszko został
ochrzczony, a tym samym plemię

Polan weszło do rodziny państw
chrześcijańskich. Wydarzenie to
miało zmienić dzieje Polski. W tym
roku obchodzimy okrągłą 1050
rocznicę tego wydarzenia i jest to
okazja do przypomnienia tego
doniosłego faktu z historii Polski.
O godzinie 15.30 orszak składający się
z aktorów, tancerzy, a także mieszkańców Barcina na czele ze wspaniałym zespołem muzyki średniowiecznej - KliMagJa, wyruszył pod
Kościół pw. Św. Jakuba Większego w
Barcinie. Przybyli goście mieli okazję
zobaczyć walkę rycerską, średniowieczny taniec „Kender”, sam
chrzest oraz ślub Mieszka i Dobrawy.
Oprócz tego zebrani na placu mogli
się przekonać, jak księżniczka czeska
zmieniła dworską modę, skosztować
pysznej drożdżówki, czy chleba ze
smalcem oraz napić się świeżego
soku jabłkowego. Oczywiście, to
przedsięwzięcie nie odbyłoby się, bez
bacznego oka pań reżyserek: p.
Teresy Wilk i p. Marzeny Wolskiej. W
tworzeniu spektaklu pomagali
uczniowie barcińskich szkół, pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy ,

Świetlicy Gąsienica oraz Biblioteki
Miasta i Gminy Barcin. Z naszej szkoły
wzięło udział 21 uczniów. To sobotnie
popołudnie - inne niż zwykłe - było
jednocześnie nauką i zabawą,
dlatego każdy
mógł tam znaleźć coś dla siebie.

Maria Wolska kl. III c
Podczas widowiska historycznego
„Mesco Dux Poloniae Baptizatur"
wręczono nagrod za prace plastyczne na temat „Mieszko I i Chrzest
Polski". W kategorii Gimnazjum uczniowie
naszej szkoły zajęli następujące
miejsca:
 miejsce - Kacper Ławiński z klasy
II b
 II miejsce - Adrianna Bartoś z
klasy II e
 III miejsce - Justyna Kruzel z klasy
II c
 IV miejsce - Agnieszka Butowt z
klasy III d.
W kategorii Open IV miejsce zajęła
Aleksandra Kowalczyk z klasy I LO.

Nasze dziewczyny pierwsze w powiecie
14 października w I Liceum
Ogólnokształcącym w Żninie odbył
się zorganizowany przez Wydział
Zdrowia, Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Żninie, konkurs z
zakresu pierwszej pomocy pn.
„Uratuj życie". Wybór terminu nie był
przypadkowy. Z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji i w ramach
podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK), dzień
14 października został uznany jako
„Europejski Dzień Przywracania
Czynności Serca". Celem inicjatywy
jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej
pomocy osobie, u której wystąpiło
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N Z K. Adresatami tej kampanii są
przede wszystkimi młode osoby,
gdyż to w nich jest w przyszłości
nadzieja na poprawę przeżywalności
w pozaszpitalnym NZK.
W tegorocznych zmaganiach
uczestniczyło 16 trzyosobowych
zespołów, w tym siedem ze szkół
ponadgimnazjalnych oraz dziewięć
ze szkół gimnazjalnych powiatu
żnińskiego. Komisja Konkursowa
pracowała w składzie powołanym
Zarządzeniem Starosty Żnińskiego:
Izabela Gronet - przewodnicząca oraz
członkowie: Joanna Szymańska przedstawiciel Żnińskiego Sanepidu i
Roman Rzyszkowski - ratownik
medyczny z Pałuckiego Centrum
Zdrowia w Żninie. Konkurs składał się

z 2 etapów - części teoretycznej i praktycznej. Do etapu drugiego przeszły
4 szkoły ponadgimnazjalne oraz 4
szkoły gimnazjalne z najwyższą liczba
punktów z etapu pierwszego.
Nasza reprezentacja w składzie:
Julia Maciejewska, Maria Wolska i
Martyna Wypijewska zajęła pierwsze
miejsce w zmaganiach wykazując się
duża wiedzą nt. udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej - teoretycznie jak i praktycznie.
Do konkursy nasz zespół przygotował p. Hubert Łukomski. Gratulujemy!

Spotkanie integracyjne
klas pierwszych
29 września 2016 r. około godziny
14 uczniowie klas pierwszych wraz z
wychowawcami zgromadzili się w
nowej sali gimnastycznej. Od samego
początku było gwarno i radośnie.
Każda klasa przygotowała jedną
konkurencję, w której udział brały
pozostałe klasy. Rywalizację oceniało
jury w składzie: p. Małgorzata
Kwapisz - Brokos, p. Gniewomir
Rydlewski i nasz nowy przewodniczący szkoły - Wiktor Ratajczak.
Zabawę, która polegała na
rzucaniu przez dwie minuty piłkami
do kosza, przeprowadziła klasa I a.
Wygrała klasa z największą ilością
rzutów. Konkurencją klasy I b była
wykreślanka. Dostaliśmy po dwie
kartki i już po chwili zorientowaliśmy
się, że są one identyczne i trzeba
współpracować, żeby wykonać
zadanie w jak najszybszym tempie.
Klasa I c wymyśliła karaoke. Wszyscy
bardzo zaangażowali się w tę
konkurencję. Wśród wylosowanych
piosenek były „Kolorowe kredki", czy
„Przez twe oczy zielone". W
śpiewanie tej ostatniej włączyli się
wszyscy. Potem nadeszła kolej na
zadanie przygotowane przez I d.
Uczestnicy musieli zatańczyć układ
do piosenki Pharella Williamsa
„Happy". Było dużo śmiechu oraz
zabawy. Natomiast I e przygotowała
rzuty piłką do bramki z zawiązanymi
oczyma. To była jedna z najtrudniejszych konkurencji. Na koniec
przewodniczący wylosowali dla
swoich kolegów i koleżanek nagrody
w postaci owoców oraz słodyczy,
które wcześniej każda klasa przekazała do tajemnych pudeł. Cała
impreza zakończyła się około godziny 15.00. Myślę, że będziemy mile
wspominać ten dzień, ponieważ
panowała wspaniała atmosfera
i wszyscy mogli się bardziej poznać.

Marta Wiśniewska kl. I c

Zajęcia terenowe
w kamieniołomach

We wtorek 4 października grupa
uczniów z klasy II d i III c wraz z p.
Iwoną Zbieranek i p. Dominiką Wysocką wybrała się na popołudniowe
zajęcia terenowe na kamieniołomy
do Piechcina. Na miejscu czekali na
nas uczniowie tamtejszego gimnazjum ze swoimi nauczycielami: p.
Małgorzatą Kuc, p. Barbarą Mróz Lampką, p. Elżbietą Baran-Lubawą
i p. Jolantą Słomowicz. Pogoda nie
napawała optymizmem, mimo to
podjęliśmy wyzwanie. Zostaliśmy
losowo podzieleni na grupy, dzięki
czemu mieliśmy okazję współpracy z
nowo poznanymi rówieśnikami.
Przystąpiliśmy do rozwiązywania
zadań - najpierw z geograﬁ - określaliśmy przy pomocy kompasu kierunki
świata, nanosiliśmy punkty na mapę,
wyznaczaliśmy azymut. Potem biologia - w parku i po drodze na kamieniołomy zbieraliśmy liście różnych
drzew, aby na miejscu przy pomocy
atlasów szczegółowo je opisać .
Następnie chemia - samodzielnie

wykonaliśmy i opisaliśmy proste doświadczenia pozwalające rozpoznać
skały wapienne oraz ocenić czystość
wody z kamieniołomu. I na koniec
ﬁzyka - kilka obliczeń odnoszących się
do objętości i masy wody wypełniającej kamieniołom. Było wietrznie
i zimno, ale Panie nie pozwoliły nam
zmarznąć (nawet pożyczały nam
kurtki). Ciągle coś się działo, cały czas
byliśmy w ruchu. Po ponad 2 godzinach wyczerpujących zajęć zadowoleni wróciliśmy do Barcina.

I.Z.
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Dary natury
10 października już po raz piąty
odbyły się Warsztaty Jesienne "Dary
Natury". Spotkanie składało się z
dwóch części: kulinarnej i plastycznej.
Na początku wydrążyliśmy jabłka i
wypełniliśmy je konﬁturą wiśniową
żurawiną. Kiedy jabłka były w
piekarniku, my zajęliśmy się pracami
plastycznymi. Tworzyliśmy różne
kompozycje z liści. W ten sposób
powstały cztery kolorowe plakaty.
Na koniec ze smakiem pałaszowaliśmy nasze desery i cieszyliśmy się
z otrzymanych nagród.
Piotr Pietruszewski kl. I c

VIII Wojewódzki Festiwal Teatralny poPaTrz
Zespół teatralny „Lucarna",
działający przy Zespole Szkół nr 1 w
Barcinie, po raz kolejny został zakwaliﬁkowany do Wojewódzkiego Proﬁlaktycznego Festiwalu Teatralnego
„ p o P a Tr z " , k t ó r y o d b y ł s i ę 2 3
września 2016 r. w Inowrocławiu, pod
patronatem Kujawsko - Pomorskiego
Kuratora Oświaty Pana Marka
Gralika, Starosty Inowrocławskiego
Pana Tadeusza Majewskiego oraz
Impresariatu Programu Proﬁlaktyka a
Ty. Teatralne zmagania rozpoczęły
się o godzinie 8.30 na deskach
Młodzieżowego Domu Kultury
„Pszczółka" w Inowrocławiu. Swoje
spektakle zaprezentowało siedem
zespołów z województwa kujawsko pomorskiego, m.in. z Kruszwicy,
Sławęcinka, Włocławka, Torunia,
Złotnik Kujawskich i Strzelna.
Wszystkie zespoły przekazywały ze
sceny bardzo ważne treści, dotyczące proﬁlaktyki uzależnień. A co
przygotował Barcin? Wszyscy wiedzą, że patronem Gimnazjum nr 1 w
Barcinie jest Henryk Sienkiewicz.
Sienkiewicz wielkim pisarzem był,
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dlatego rok 2016 ustanowiony został
rokiem Sienkiewiczowskim, a 3
września przedstawiciele lokalnej
społeczności uczestniczyli w akcji
Narodowego Czytania powieści „Qvo
vadis". No właśnie, ale jak zaangażować taką personę, patrona szkoły,
w d z i a ł a l n o ś ć p r o ﬁl a k t y c z n ą ?
Niemożliwe? A jednak! Wystarczyła
jedna noc z udziałem „Lucarny" i
barcińskiego PaTPORTu, by powstał
scenariusz, niepowtarzalny, niedostępny w Internecie, jedyny w swoim
rodzaju! Ostateczne szlify należały do
p. Marleny Korgul i tak zrodził się
spektakl „Hendrix show”, który
„Lucarna" zaprezentowała na
Festiwalu. Po części konkursowej, o
godzinie 14.15 rozpoczęła się Gala,
którą zainaugurował rewelacyjny
spektakl „Zielona Gęś" w reżyserii
Tomasza Bielińskiego w wykonaniu
Teatru Azyl z II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. W dalszej
części swoje słowa uznania i gratulacje skierował do młodzieży p. Marek Gralik – Kujawsko - Pomorski
Kurator Oświaty. Również Pani Anna

Łukaszewska - ambasadorka PaTu w
naszym województwie przekazała
uczestnikom w liście bardzo ciepłe
słowa i aprobatę dla tak pięknej i
potrzebnej inicjatywy. Stowarzyszenie SYMPATYCY przygotowało
niespodziankę - ﬂagi z logo SYMPATYKÓW i „WSPIERA NAS PaT" dla
PaT P O R T Ó W uczestniczących w
przedsięwzięciu, działających już w
10 szkołach województwa, w tym
także w Zespole Szkół nr 1 w Barcinie.
Oczywiście na Festiwalu nie zabrakło
wspólnych tańców – „wygłupiaczki" i
„belgijki” oraz hymnu PaTu – „Nie
wracajmy jeszcze na ziemię".
Część oﬁcjalną Gali zakończyło ogłoszenie wyników. Spektakle oceniało
jury w składzie: przewodniczący
Grzegorz Jach - twórca akcji Proﬁlaktyka a Ty, Tomasz Bieliński – aktor
iluzjonista z Warszawy, sierż. sztab.
Anna Grecman z K P P w Inowrocławiu, Monika Dziwnik - terapeuta z
Ośrodka Proﬁlaktyki, Marta Kruszyna
- absolwentka II LO, azylantka. Spektakl „Hendrix show” w wykonaniu
„Lucarny” - Wiktorii Karbowiak,

Justyny Kruzel, Emilii Grądek, Małgorzaty Forgiel, Karoliny Śmigielskiej,
Adriana Staszaka, Piotra Marczaka,
Bartka Halika, Marii Wolskiej, Julii Maciejewskiej, Klaudiusza Ciesielskiego,
Olgi Gwizdały i Agnieszki Butowt,
zdobył na Festiwalu „popatrz” wyróżnienie za wartości humanistyczne.
Nagroda dla najlepszego aktora
powędrowała do Jakuba Czuby,
absolwenta klasy III b, zaś najlepszą
aktorką została Agata Michalak,
absolwentka klasy III e. Pani Marlena
Korgul - opiekunka naszego zespołu
teatralnego, otrzymała tytuł najlepszego reżysera. Tak wspaniałe
wyróżnienia uczciliśmy pysznym
tortem, ozdobionym maskami
teatralnymi oraz logo „popatrz”,
który serwowany był w foye przez
organizatorów.

Zdrowe środy
Chrupanie bez wyrzutów sumienia - czyli zdrowe przekąski. Takie
hasło przyświecało spotkaniu, które
miało miejsce w środę, 28 września w
świetlicy szkolnej. Dzięki pozyskanym funduszom w ramach programu
Te s c o - d e c y d u j e s z , p o m a g a m y
mogliśmy zaprosić przedstawicieli
uczniów klas IV - V , wszystkich szkół
podstawowych, aby wyrazić wdzięczność, za wsparcie w głosowaniu na
nasz projekt. Podczas tego spotkania, uczniowie, postępując zgodnie z instrukcją przygotowywali
propozycje drugiego śniadania. Były
to warzywa pokrojone w słupki
zanurzone w jogurtowym dipie, oraz
owocowo - jogurtowa przekąska z

dodatkiem miodu i płatków owsianych. Zaproszeni goście chętnie
przystąpili do działania. Po skończonej pracy wszyscy z apetytem
konsumowali przygotowane
specjały. Następnie uczniowie
przystąpili do quizu, aby pracując w
parach sprawdzić swoją wiedzę na
temat zdrowia. Układali również
jadłospisy na cały dzień. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że
każde menu musiało składać się z dań
tylko w jednym, określonym kolorze.
Bogatsi o nowe doświadczenia i
smaki, wyposażeni w nową wiedzę, o
11.30 zakończyliśmy spotkanie.
Kolejne planowane jest w październiku.
Nad przygotowaniem tych spotkań czuwają: psycholog Magdalena
Forgiel i pedagog Małgorzata Kwapisz- Brokos.

Kolejne sukcesy
naszych
sportowców
18.10.2016 r. odbyły się w Żninie
Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego
Szkół Gimnazjalnych w Sztafetowych
Biegach Przełajowych. Dziewczęta
biegły 10 x 800 metrów, a chłopcy
10 x 1000 metrów. Zespół Szkół nr 1 w
Barcinie reprezentowały dwie
drużyny: dziewcząt i chłopców. Ekipa
żeńska startowała w tych zawodach
po kilkuletniej przerwie i zaprezentowała się bardzo dobrze, zajmując
po zaciętej rywalizacji 2 miejsce.
Skład sztafety dziewcząt: Katarzyna
Cudo, Joanna Lisiecka, Monika
Nowicka, Wiktoria Tomczyk, Martyna
Szulc, Natalia Orłowska, Martyna
A n t k o w i a k , I z a b e l a To m i c z a k ,
Karolina Małodzińska, Julia Łącka,
Oliwia Gajda, Wiktoria Tarnowska.
Dziewczęta przygotowała do
zawodów p. Żaneta Kopydłowska.
Natomiast zespół chłopców dwa lata
z rzędu wygrywał zawody powiatowe (zajmując kolejno 4 i 1 miejsce w
dokończenie na str. 28
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województwie), to też nie bez przyczyny zaliczany był do faworytów.
Chłopcy nie zawiedli i zajęli 1 miejsce,
awansując tym samym do ﬁnału
wojewódzkiego, który odbędzie się
27.10.2016 r.
Skład sztafety męskiej: Kacper
Broniszewski, Mikołaj Jabłkowski,
Mikołaj Mórawski, Michał Pilarski,
Dariusz Kruszyna, Borys Skowroński,
Przemysław Kurek, Michał Najsztub,
Jakub Grzegrzółka, Jacek Zakrzewski, Mateusz Tafelski, Wiktor Piątkowski, Mateusz Zabłocki. Chłopców
przygotował do zawodów p. Jacek
Jordanowski.

Mistrzostwa
Gminy Barcin
w piłce nożnej
05.10.2016 r. w Barcinie odbyły się
Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej
chłopców. Nasi uczniowie rywalizowali z gimnazjalistami z Piechcina.
Mecz zakończył się zwycięstwem
zespołu Zespołu Szkół nr 1 w Barcinie
wynikiem 7 : 0. Skład reprezentacji
szkoły z Barcina: Filip Gaczkowski,
Michał Najsztub, Jakub Grzegrzółka,
Mikołaj Jabłkowski, Borys Skowroński, Hubert Ciszewski, Michał
Pilarski, Dariusz Kruszyna, Mikołaj
Mórawski, Filip Kujawa, Kacper
Broniszewski. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w zawodach
powiatowych.
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Nasi wicemistrzami powiatu
10.10.2016 r. odbyły się w Żninie
Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej
chłopców. W turnieju uczestniczyło
pięć zespołów. Uczniowie naszej
szkoły po bardzo ładnej grze zajęli II
miejsce ulegając jedynie w pierwszym meczu drużynie z Gimnazjum
nr 3 w Żninie 0 : 1. Pozostałe potyczki
chłopcy zdecydowanie wygrali.
Oto wyniki turnieju:
ZS nr 1 w Barcinie - Gimnazjum nr 3 w
Żninie 0 : 1
Gimnazjum w Janowcu – Gimnazjum
w Gościeszynie 1 : 3
Gimnazjum w Łabiszynie - ZS nr 1 w
Barcinie 1 : 3
Gimnazjum nr 3 w Żninie - Gimnazjum
w Janowcu 4 : 0
Gimnazjum w Gościeszynie Gimnazjum w Łabiszynie 2 : 0
Z S nr 1 w Barcinie - Gimnazjum w
Janowcu 4 : 0
Gimnazjum nr 3 w Żninie - Gimnazjum
w Gościeszynie 2 : 1
Gimnazjum w Łabiszynie - Gimnazjum
w Janowcu 1 : 2
Z S nr 1 w Barcinie - Gimnazjum w
Gościeszynie 5 : 0
Gimnazjum nr 3 w Żninie - Gimnazjum
w Łabiszynie 3 : 0

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie reprezentowali następujący uczniowie:
Filip Gaczkowski, Michał Najsztub,
Jakub Grzegrzółka, Mikołaj Jabłkowski, Borys Skowroński, Hubert
Ciszewski, Michał Pilarski, Dariusz
Kruszyna, Mikołaj Mórawski, Filip
Kujawa. Gratulujemy!

/ SPORT
Powiatowe Biegi Przełajowe 2016
30.09.2016 r. odbyły się w Żninie
Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego
Szkół Gimnazjalnych w indywidualnych biegach przełajowych.
Pięciu najlepszych zawodników i
zawodniczek uzyskało kwaliﬁkację
na zawody wojewódzkie. Zespół
Szkół nr 1 w Barcinie reprezentowały
dwie dziewczyny (Katarzyna Cudo i
Joanna Lisiecka) i czternastu chłopców (Kacper Broniszewski, Mikołaj
Jabłkowski, Mikołaj Mórawski,
Michał Pilarski, Dariusz Kruszyna,
Borys Skowroński, Mateusz Tafelski,
Przemysław Kurek, Michał Najsztub,
Jakub Grzegrzółka, Wiktor Piątkowski, Mateusz Zabłocki, Jacek Zakrzewski i Jakub Maciejewski). W
kategorii dziewcząt Katarzyna Cudo
zajęła III miejsce, a Joanna Lisiecka IV
miejsce i obie awansowały do ﬁnału
wojewódzkiego. Wśród chłopców, aż
pięciu z naszej szkoły uplasowało się

w pierwszej dziesiątce. Dariusz Kruszyna zajął I I I miejsce, a Kacper
Broni-szewski był na IV pozycji. Obaj
z a k w a l i ﬁk o w a l i s i ę n a z a w o d y
wojewódzkie. Pozostali nasi
uczniowie, którzy zajęli wysokie
miejsca to: Michał Pilarski - V I I I,
Przemysław Kurek - I X , Mikołaj
Mórawski - XI i Borys Skowroński XII). Finał Wojewódzkiej Gimnazjady
w Indywidualnych Biegach Przełajowych odbędzie się 7.10.2016 r. w
Bydgoszczy.

Zespół redakcyjny:
Szymon Bartoś,
Zuzanna Jaskuła,
Iwona Kaczmarczyk,
Wiktoria Kozieł,
Agata Michalak,
ulia Mielcarek,
Dominika Skibińska, J
agoda Śledzik,
Małgorzata Trawińska,
Marek Wróblewski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Hanna Robaczewska,
Jacek Grobelniak

Od małego na całego z Dębem Barcin

W dniach 11-12 października 2016
gościliśmy na naszym stadionie
cztery grupy przedszkolaków z
Przedszkola nr 3 w Barcinie i Niepublicznego Przedszkola Kraina Zabawy. Dzieci z okazji zbliżających się
urodzin Stadionu Lekkoatletycznego
zwiedziły obiekt, między innymi kasę
biletową, szatnie, gabinet masażu,
szatnię klubową oraz salę konferencyjną, w której spotkały się z Prezesem Dębu Barcin Marcinem Kaśków,
który opowiedział krótko o działalności klubu i przedstawił kilka gadżetów związanych z klubem: kroniki,
sprzęt sportowy, prezentację multimedialną. Dodatkowymi atrakcjami
były bilety wstępu - naklejki, układanie puzzli związanych ze stadionem i
klubem oraz możliwość przymierzenia koszulek przez dzieci. Spotkanie odbyło się w ramach akcji "Od
małego na całego z Dębem Barcin",
która była wspólną inicjatywą BOSiR i
Dębu Barcin i miała na celu promocję
klubu i sportu wśród najmłodszych
mieszkańców naszej Gminy.
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Puchar Prezesa
Dnia 16 października 2016r. (w
niedzielę) na Stadionie Lekkoatletycznym w Barcinie odbył się
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
Barcińskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji - Pani Beaty Gaik-Mazurek.
Impreza ta była zwieńczeniem tygodniowych obchodów 1. Urodzin
Barcińskiego Stadionu LA! W zawodach koordynowanych przez Animatora Sportu - Damiana Kaśków, udział
wzięły następujące drużyny.. TransLis, Tele-Strop System, Mapei oraz
Lafarge. Zmagania piłkarskie przeprowadzono w systemie „każdy z
każdym”, po wcześniejszym losowaniu kolejności gier. Celem gry była
przede wszystkim sportowa rywalizacja zaprzyjaźnionych ze sobą ﬁrm,
wyłonienie najlepszej drużyny w piłce
nożnej oraz wspólna integracja przy
kiełbasce z grilla i okolicznościowym
urodzinowym torcie. Łącząc przyjemne z pożytecznym blisko trzydziesto pięcioosobowa grupa uczestników przystąpiła do gry! Od godziny 10:00 na murawie, toczyły się
pierwsze mecze pod czujnym okiem
sędziego Patryka Radzikowskiego.
Obejrzelismy łącznie sześć ciekawych
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spotkań, w trakcie których padło w
sumie dwadzieścia goli! Zacięta
rywalizacja do samego końca trwała
między trzema ekipami - Trans-Lisem,
Mapei oraz Tele-Stropem. Lafarge z
racji osłabionego składu przegrała
wszystkie trzy mecze i straciła szanse
nawet na trzecie miejsce.. Między
pozostałymi była bardzo niewielka
różnica, wynikająca z faktu, że
zgromadzili oni tę samą, równą ilość
"oczek". Pozostało rozstrzygnięcie
poprzez przeliczenie bramek w
bezpośrednich meczach. Tutaj.. najlepiej wypadli kopacze Marcina Olszanowskiego - Mapei, tuż za nimi
uplasowali się gracze Tele-Stropu, a
na trzecim miejscu pozostali Kazimierz Roszak i jego banda - Trans-Lis!
W tej właśnie kolejności zakończył się
turniej. Nagrody indywidualne z rąk
koordynatora rozgrywek - Damiana
Kaśków oraz Prezes spółki BOSiR Beaty Gaik-Mazurek otrzymali..
K r z y s z t o f S z a c h t a ( Tr a n s - L i s ) najlepszy strzelec turnieju, Krzysztof
Gałuszka (Lafarge) - najlepszy
zawodnik turnieju oraz Mieczysław
Figas (Mapei)- najlepszy bramkarz
turnieju.
Damian Kaśków

Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i
usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Sąsiaduje
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie,
Pakość, Dąbrowa i Żnin.
Barcin, stanowiący siedzibę władz
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym
ośrodkiem administracyjno-usługowym i
mieszkaniowym. Charakterystycznym
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu
przestrzennego na dwie odmienne jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska,
Gulczewo, Józeﬁnka, Julianowo, Kania,
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin,
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice,
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo,
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest
na 14 sołectw. Trzy największe wsie Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej.
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000
osób. Największym skupiskiem ludności
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób.
Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%),
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione 1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
skupiających ludzi aktywnych.

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin

Przedszkole nr 1 w Barcinie
ul. 4.Stycznia 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Lotników 13, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

Przedszkole nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 3, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 54

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92

Przedszkole nr 3 w Barcinie
ul. Artylerzystów 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 20 93

Ośrodek Zdrowia
ul. 11 Listopada, 88 – 192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 98

Przedszkole w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 7, 88-192 Piechcin
tel. + 48 52 383 72 78

Pogotowie Ratunkowe
ul. Mogileńska 5, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 09, 999

Szkoła Podstawowa nr 1
im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie
ul. Plac 1.Maja 8, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 22 69

Gminna Straż Pożarna w Barcinie
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90
Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
tel. +48 52 383 70 86
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 34 48
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a
88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

Straż Miejska w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
pokój nr 11a i 11b
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl
Komisariat Policji
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 303 33 30
Dom Pomocy Społecznej
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 21 40
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79
Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170
Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 64 03
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 32 67

nowy internetowy
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Spółka Wodbar – Gepardem Biznesu
Instytut Europejskiego Biznesu
przyznał Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „WODBAR”
spółka z o.o. tytuł Gepard Biznesu
2015 Branży Energetyka i Ciepłownictwo według wzrostu wartości
r y n k o w e j . Z e s t a w i e n i e 1 9 1 ﬁr m
powstało na bazie danych ﬁnansowych dostarczonych przez wywiadownię biznesową InfoCredit z
Krajowego Rejestru Sądowego. W
tegorocznej edycji konkursu wyróżniono przedsiębiorstwa, które w
latach 2013 – 2014 miały każdego roku
ponad pół miliona zł przychodów,
więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a
wartość ich kapitału własnego była
dodatnia.
Na początku XXII Sesji Rady Miejskiej w Barcinie Przewodnicząca
Krystyna Bartecka i Burmistrz Michał
Pęziak pogratulowali Prezesowi
Zarządu PPU „WODBAR” sp. z o.o.
Stefanowi Firsztowi osiągnięcia
ekonomicznego i wizerunkowego
sukcesu w zestawieniu liderów
branżowych.
Misją konkursu Gepardy Biznesu
jest wspieranie rozwoju polskich ﬁrm
i banków oraz przekonywanie ich do
tego, by same siebie nawzajem

wspierały. Cele obejmują m.in. wyłonienie i promowanie najdynamiczniej
rozwijających się ﬁrm oraz banków
spółdzielczych, promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu oraz
możliwości, jakie daje giełda i rynek
kapitałowy, umożliwienie bankom
spółdzielczym i sponsorom konkursu
nawiązania bezpośrednich kontaktów z najlepszymi przedsiębiorstwami w Polsce.
PPU „WODBAR” Spółka z o.o. z

siedzibą w Barcinie jest spółką
jednoosobową ze 100 % udziałem
Gminy Barcin. Od 1992 roku spółka
realizuje zadania własne gminy w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz produkcji i dystrybucji
energii cieplnej, eksploatując obiekty
i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze na terenie
miasta i gminy Barcin.
Jarosław Drozdowski

Oświetlenie stadionu
w Barcinie
Gmina Barcin i ﬁrma B U L L A I T
Andrzej Ciuchta z Elbląga zawarły
umowę dotyczącą wykonania robót
polegających na budowie oświetlenia
płyty stadionu w Barcinie przy ul.
Wojciechowskiego 10. Przekazanie
placu budowy nastąpiło 24 paździer-

nika br., a termin zakończenia prac
ustalono na 28 listopada 2016 roku.
Inwestycja o wartość 350.000,00 zł
obejmuje budowę dwóch obwodów
linii zasilającej n.n., montaż sza i
oświetleniowej wraz z zasilaniem
oraz montaż 6 kompletów fundamentów prefabrykowanych wraz
masztami oświetleniowymi, projektorami i urządzeniami rozdzielczymi
- sza i SP (po 3 komplety dla

każdego z obwodów). Wykonawca
musi prowadzić prace w taki sposób,
aby możliwe było przeprowadzenie
rozgrywek sportowych i ewentualnych wcześniej zaplanowanych
imprez. Dokumentację projektowokosztorysową inwestycji wraz z
uzyskaniem wszelkich niezbędnych
uzgodnień, zgód i decyzji sporządziła
za 9225,00 zł Firma ProjektowoWykonawcza Marek Połeć z Bydgodokończenie na stronie 2

szczy. Funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego za 2900 zł pełni Artur
Pietruszewski z Barcina. Firma BULL A I T zajmuje się kompleksowym
wykonawstwem skateparków,
obiektów sportowych, rewitalizacji
terenów parkowych oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji oświetleniowej.
Jarosław Drozdowski

4 nowych policjantów
w Barcinie
Od 19 października 2016 roku w
Komisariacie Policji w Barcinie pracuje czterech dodatkowych policjantów, dzięki którym zwiększy się
liczba patroli w gminach Barcin i
Łabiszyn. Dwóch nowych policjantów to doświadczeni funkcjonariusze sierż. sztab. Jarosław
Cyganek – wcześniej służbę pełnił w
Oddziałach Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz sierż. Dawid Łukomski
z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Żninie. Dwaj pozostali
post. Damian Wypychowicz i post.
Marcin Niewolski są tegorocznymi
absolwentami Szkoły Policyjnej w
Słupsku. Decyzją Komendanta
Powiatowego Policji w Żninie podinsp. Artura Krajewskiego trzech z
nich w październiku rozpoczęło
służbę w Komisariacie Policji w Barcinie, a czwarty w Posterunku Policji
w Łabiszynie. Przeniesienie policjantów do Barcina wynika z
konieczności wzmocnienia komisariatu oraz podległego posterunku.
Obecnie w K P w Barcinie służy 24
funkcjonariuszy. Burmistrz Michał
Pęziak i Komendant Straży Miejskiej
Waldemar Polanowski spotkali się
Komendantem Komisariatu Policji w
Barcinie kom. Jackiem Adamczykiem
oraz nowymi funkcjonariuszami.
Policjantom rozpoczynającym służbę
w Barcinie życzono sukcesów i wytrwałości oraz wręczono samorządowe zestawy promocyjne.
2

Dwa lata z kartą „Duża Rodzina z Barcina”
W październiku 2016 roku mijają
dwa lata od wydania pierwszych kart
samorządowego programu „Duża
Rodzina z Barcina”, którego cele
obejmują wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży
wychowującej się w tych rodzinach,
promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji
demograﬁcznej w gminie Barcin. Od
2014 do 2016 roku 111 rodzinom
wydano 566 kart. Doceniając korzyści
płynące z samorządowego

programu, pierwsze rodziny wystąpiły z wnioskami o wydanie nowych
kart na kolejny okres. W programie
„Duża Rodzina z Barcina” uczestniczą: Barciński Ośrodek Sportu i
Rekreacji sp. z o.o. i Miejski Dom
Kultury oraz ﬁrmy SPRINT-TRANS
Michała Pipina, F O T O N I K A Wiesława Szafraniaka, Sklep obuwniczy
„R O X I” Arlety Grzempczyńskiej,
Zakład fryzjerski Lidii Kawczyńskiej w
Piechcinie.

Jarosław Drozdowski

Upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej
Z inicjatywy pani Janiny Drążek,
Zasłużonego dla Gminy Barcin, którą
poparły władze samorządowe, przy
ul. Ludowego Wojska Polskiego
powstało miejsce upamiętnienia
oﬁar Zbrodni Katyńskiej por. Floriana
Nowickiego, por. Edwarda Hoppe i
por. Zdzisława Antoniego Gierlińskiego. 17 września 2016 roku społeczność lokalna uczestniczyła w
uroczystości odsłonięcia tablicy i
posadzeniu dębów poświęconych
pamięci bohaterów. Po Mszy Świętej
w kościele pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego i przemarszu ulicami
Barcina z Regionalną Orkiestrą
„Kujawy”, Burmistrz Michał Pęziak
powitał zebranych i przypomniał
genezę oraz konsekwencje agresji
ZSRR na Polskę w 1939 roku. Pani
Janina Drążek, nie kryjąc wzruszenia,
przedstawiła ideę patriotycznej
uroczystości, a referat o Zbrodni
Katyńskiej wygłosił dr Przemysław
Wójtowicz z Delegatury Instytutu
Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Sylwetki bohaterów przywołali Jacek
Sowiński (siostrzeniec Floriana
Nowickiego), Mariusz Klucz Prezes
To w a r z y s t w a G i m n a s t y c z n e g o
„Sokół” i Bogdana Pieczyńska
Członek Zarządu Stowarzyszenia
Ekologicznego. Pamiątkową tablicę
odsłonili Hanna i Jacek Sowińscy, a jej
poświęcenia dokonał ks. Stanisław
Talaczyński. Przy pomniku honorową
wartę zaciągnęli Amelia i Klaudiusz
Ciesielscy, Agnieszka Butowt i Bruno
Maciejewski z I Wodnej Drużyny
Harcerskiej im. Adama Mickiewicza w
Barcinie. Dęby pamięci zasadzili
Hanna i Jacek Sowińscy, Zasłużeni dla
Gminy Barcin Janina Drążek i Leonard
Palka oraz Karolina Śmigielska, Jacek
Zakrzewski, Piotr Marczak i Oskar
Falkowski z Barcińskiej Drużyny
Harcerskiej. Uroczystość zakończyło
składanie kwiatów przez delegacje i
mieszkańców przy odsłoniętym
pomniku upamiętniającym Oﬁcerów
Wojska Polskiego zamordowanych w
1940 roku w Katyniu.
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Wiata
i parking
We wrześniu 2015 roku mieszkańcy Barcina i sołectwa Piechcin
zdecydowali na co przeznaczyć
370.000 zł w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Na liście
tegorocznych zadań inwestycyjnych
ujęto trzy projekty obywatelskie z
Barcina i dwa z Piechcina, w tym
budowę parkingu wraz z oświetleniem na działce nr 81/28 przy ulicy
Artylerzystów w Barcinie oraz wykonanie wiaty przystankowej wraz z
kamerą monitoringu przy ulicy Dworcowej w Piechcinie. We wrześniu 2016
roku odebrano prace związane z
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budową przyłącza światłowodowego do punktu kamerowego,
montażem kamery i włączeniem jej
do istniejącego systemu monitoringu
wizyjnego, dostawą i montażem
wiaty przystankowej o wymiarach 5,3
mb x 1,4 mb oraz wykonaniem prac
brukarskich wokół nowo zamontowanej wiaty przestankowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
31.118,00 zł. 21 października 2016 roku
komisja odbiorowa odebrała roboty
polegające na budowie parkingu
wraz z oświetleniem na działce nr
81/28 przy ul. Artylerzystów w Barcinie. Zakres zadania o wartości
199.720,00 zł obejmował budowę
parkingu z kostki betonowej szarej o
grubości 8 cm pomiędzy ulicami
Artylerzystów i Dra Stanisława
Krzysia w Barcinie, łącznie z

z odwodnieniem i oświetleniem. W
ramach inwestycji powstała droga
manewrowa (444 m2), chodnik (11
m2) i miejsca postojowe (595 m2).
Jarosław Drozdowski

Komitet Rewitalizacji
W połowie września 2016 roku
Burmistrz Barcina Michał Pęziak
wyznaczył skład Komitetu Rewitalizacji – Grzegorz Smoliński, Justyna
Lewandowska, Beata Wyszyńska,
Teresa Grabowska, Dorota Dokładna,
Grażyna Szafraniak, Paweł Ratajczak,
Witold Antosik, Sylwia Butowt –
Koniszewska, Włodzimierz Osuch,
Jarosław Drozdowski i Agnieszka
Wołkiewicz. Komitet Rewitalizacji
Miasta i Gminy Barcin stanowi forum
współpracy i dialogu interesariuszy z
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz
pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Barcina, w sprawach

dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata
2016-2023 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. W trakcie inauguracyjnego posiedzenia w dniu 5 października br. wybrano Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Pracami
zespołu urzędników, radnych,
przedsiębiorców, społeczników i
mieszkańców pokieruje Grzegorz
Smoliński – Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji wspierany przez
Dorotę Dokładną – Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie. W dalszej
części posiedzenia członkowie

komitetu omówili rolę, zadania i
zasady pracy nowego forum współpracy i dialogu. Rewitalizacja stanowi
proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji.
Jarosław Drozdowski
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