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Za nami kolejny ﬁnał Wielkoorkiestrowego grania. 14 stycznia
cała Polska kwestowała dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Jak co roku Gmina Barcin
towarzyszyła tej szlachetnej akcji.
W niedziele wzorem lat poprzednich
pierwsi wolontariusze pojawili się na
ulicach skoro świt. Mimo przejmującego zimna dzielnie kwestowali na
rzecz orkiestry.
Od godziny 10:00 pierwsze dźwięki
26 ﬁnału orkiestry rozległy się
w Barcińskiej jedynce. Szkoła grała
razem z przedszkolem nr 1 i Niepublicznym Przedszkolem ,,Kraina Zabawy ”. Na przysłowiowej scenie mogliśmy podziwiać umiejętności
wokalne, taneczne i recytatorskie

uczniów oraz przedszkolaków. Nie
obyło się bez licytacji. Dodatkowo
działała kawiarenka. Wolontariusze
malowali także twarze najmłodszym.
Szkoła podstawowa nr 1 zebrała 6 tyś
471zł i 67 groszy. W szkole podstawowej nr 2 emocji jak co roku również
nie brakowało. Zapach przepysznego
ciasta unosił się po całej szkole.
Rodzice z Rady Rodziców przygotowali chleb ze smalcem, uczniowie
i nauczyciele stoiska pełne oﬁarowanych już wcześniej fantów na
licytację. Najmłodsi malowali sobie
twarze w kolorowe wzorki, mogli
spędzić także czas w kąciku zabaw
plastycznych, starsi mogli zmierzyć
sobie ciśnienie, a po holu grasował
kot w worku. Nie brakowało
Dokończenie na str. 2
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występów uczniów oraz przedszkolaków. Zwieńczeniem orkiestrowego grania w dwójce było przedstawienie "Krismas Szoł - Świąteczny
zakład" w wykonaniu nauczycieli
i uczniów liceum. Nie brakowało
chętnych do licytowania ciekawych
fantów. Licytacje prowadziły jak co
roku panie Renata Dziurzyńska oraz
Zoﬁa Czyżewska a wśród gadżetów
znalazły się te z logiem Wielkiej
Orkiestry jak i te przekazane przez
sponsorów prywatnych. Kwota jaka
popłynie z barcińskiej dwójki na
konto fundacji to 15 tys. 704 złote i 86
groszy. Kolejny nieodłączny element
Wielkoorkiestrowego grania w Barcinie to bieg „Policz się z cukrzycą”,
w tym roku po wcześniejszej rejestracji z terenu Stadionu Miejskiego
wystartowało blisko 40 biegaczy,
trasa tradycyjnie miała nieco ponad 2,
5 kilometra. Na biegaczy czekały
pamiątkowe numery startowe
i oryginalne koszulki. Skoro jesteśmy
już przy sportowej odsłonie orkiestry, to od kilku ﬁnałów na rzecz
fundacji gra także basen organizując
tzw. Nocną sztafetę, która trwała od
godziny 22:00 do godziny 6:00.
Trzydziestu trzech pływaków pokonało łącznie ponad 161 kilometrów.
Na konto głównego sztabu WOŚP, ze
strony Barcińskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji wpłynęły 3.000 złotych.
Wracamy do niedzielnego grania,
a dokładniej do Piechcina, gdzie
tradycyjnie o godzinie szesnastej
wszystkie drogi prowadziły do hali
sportowej. Na mieszkańców czekały
takie atrakcje jak koncert muzyków
z zespołu „Baader Meinhof”, „Sierżant Baker”. Wystąpił raper „Eni”
oraz zespół harcerski Iskierki. Śpiewały i tańczyły także dzieci z przedszkola. Kiedy scena w hali powoli się
rozgrzewała najmłodsi mogli hasać
do woli w specjalnie dla nich przygotowanym parku zabaw. Oczywiście
tutaj także nie obyło się bez licytacji,
które poprowadziła pani Magdalena
Mikuła - Szweda. Wśród gadżetów
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znalazły się wielkoorkiestrowe
koszulki, kalendarze, maskotki, kubki, czy chociażby piłka z autografami
zawodników Lecha Poznań. Tak jak
i w pozostałych miejscach tutaj także
przygotowany był kiermasz najrozmaitszych gadżetów oraz wypieków. Piechcin zebrał 14 tys. 606 zł.
i 24 grosze. Ostatni punkt na mapie
ﬁnałowych akcji to zawsze jest Hala
Widowiskowo sportowa w Barcinie.
Na środku scena a na niej między
innymi wokaliści z Miejskiego Domu
Kultury. Sekcje wokalną prowadzi
Michał Maciudzińki. Podczas ﬁnału
w hali wystąpiło 10 młodych wykonawców. Ponownie do wspólnej
kwesty włączyła się biblioteka
miejska, która proponowała
każdemu książkę za symboliczną
złotówkę, w tym roku także pomagali
jej kwestować strażnicy Kurhanu.
Nieodłącznym elementem wielkoorkiestrowego grania są także
warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy. W tym roku odbywało się to
nieco inaczej, albowiem w jednej ze
sal ośrodka sportu miała miejsce
akademia młodego ratownika.
Młodych ludzi szkolili specjaliści
Jacek Maciąg oraz Maciej Olszówka.
No i oczywiście licytacje. Tego
popołudnia licytowano, koszulki,
torby, kalendarze, książki oczywiście
z logiem orkiestry, z autografami
znanych ludzi, ogromne pluszaki,
karnety na naukę nurkowania,
pierwszy bilet do budowanego
właśnie kina w Barcinie oraz wiele
innych ciekawych gadżetów. Niezwykłe taneczne show zafundowały
publiczności podopieczne Natalii
Kopydłowskiej młodej i utalentowanej tancerki - instruktorki tańca
z Domu Kultury. Co roku do energetycznego tańca zagrzewa także Paulina
Kluczyńska. I tym razem nie było
inaczej. Zumba dała czadu. 26 ﬁnał
swoją obecnością uświetnili także
Emeryci, tancerze z sekcji tanecznej
którą prowadzi Arek Milarski
a gwiazdą ﬁnału w Barcinie był
Zespół Sama River Blues. Kapela
koncert rozpoczęła o godzinie 19:00

Tradycyjnie wszystko zakończyło
światełko do nieba, czyli pokaz fajerwerków. Za liczenie każdego grosza
podobnie jak w roku ubiegłym
odpowiadali pracownicy Banku
Spółdzielczego, którzy od samego
rana ciężko pracowali aby każdy
spływający na bieżąco grosz został
policzony. W sumie podczas wszystkich niedzielnych akcji w Barcinie
uzbierano 40 tys. 738 zł i 78 groszy.

Zdjęcia na str. 3
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Polowanie na bizony i indiańskie tańce

W piątek 19 stycznia 2018 r.
grupa uczestników projektu
„Edukowanie przez czytanie” w strojach indiańskich spotkała się na balu
karnawałowym w bibliotece. Animatorzy „Kubuś – Dziecięca kraina”
z Włocławka przygotowali moc
atrakcyjnych zabaw dla uczestników
balu. Dzieci przebrane za indiańskie
wojowniczki i wojowników bawiły się

doskonale. Nadawanie imion indiańskich i znakowanie „plemion” na
niebiesko i czerwono, oraz polowanie na bizony to super zabawa.
Ostatni złapany bizon w nagrodę
zostaje Indianinem w kolejnej
zabawie, tym razem z chustą Klanza.
Nie zabrakło tańców indiańskich
wywołujący deszcz i śnieg. Tworzenie
totemu w obrazkach pozwoliło

uczestnikom zabawy na chwilę
odpoczynku i wyzwoliło inspiracje
twórcze u dzieci. Inne zabawy
zręcznościowe grupowe z wykorzystaniem rekwizytów animacyjnych, a także sprawdzone i cieszące się zawsze dużą popularnością
modelowanie ﬁgurek z balonów
i malowanie buziek, sprawiły, że
dzieci z niechęcią opuszczały bibliotekę po 2 godzinnej zabawie.
W kolejnym balu karnawałowym
w bibliotece, tym razem z Indianami
bawiło się ok. 60 uczestników.
Stanisława Ciesielska
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O zawiłościach damsko - męskich
Poprzez wieki
– dzień z życia
kobiety

Niemal tradycją stało się już, że
jedną z pierwszych imprez organizowanych w nowym roku
w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Barcin jest spotkanie
z Państwem Wandą Dolman - Rzyską
i Eugeniuszem Rzyskim, aktorską
parą z Bydgoszczy. Nie inaczej było
w 2018 roku - 10 stycznia goście
biblioteki mogli ponownie spotkać
się z Państwem Rzyskimi na spektaklu pt. „Ławeczka” wg. sztuki
Aleksandra Gelmana.
Spektakl zaaranżowany został w formie „Teatru przy stoliku”. Założeniem tego rodzaju występów jest
prezentowanie widzom krótkich
form teatralnych przy minimalnej
scenograﬁi , w tym przypadku –
parkowej ławki. To na niej zasiedli
bohaterowie słodko –gorzkiej

opowieści o odwiecznych ludzkich
tęsknotach i obawach. Spotykają się
oni przez przypadek w parku. On –
mężczyzna z przeszłością, szuka
przygody na jedną noc, ona – kobieta
po przejściach, pragnie miłości
i stabilizacji. Wydawałoby się, że tych
dwojga nic nie łączy, lecz wraz
z rozwojem fabuły przestaje to być
tak oczywiste.
Opowieść, jednocześnie zabawna
i liryczna, została odegrana przez
Państwa Rzyskich z werwą i polotem.
Aktorzy z powodzeniem wciągnęli
widzów w historię, udowadniając, że
prawdziwe są słowa Kazimierza
Korda: „ Dobry teatr to nie tylko
kwestia środków, ale przede wszystkim zapału twórców”. Za swój
występ zebrali gromkie brawa,
całkowicie zasłużone.

24 stycznia w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się pierwsze spotkane w cyklu
„Poprzez wieki” prowadzonego
przez pracownicę biblioteki Olgę
Gralak-Ćwikła. Celem cyklu jest
przedstawienie życia codziennego
w dawnych wiekach; pierwsze wydarzenie z serii było poświęcone życiu
kobiet. Następne spotkania dotyczyć będą życia mężczyzn, dzieci,
wsi, miasta itd.
Prelekcja poświęcona kobietom
podzielona została na kilka bloków
tematycznych: małżeństwo, macierzyństwo, gospodarstwo domowe,
moda i uroda, higiena i zdrowie, praca
i nauka, prawa obywatelskie. Prowadząca prelekcję starała się przybliżyć
zebranym, jak wyglądało życie kobiet
w zakresie wspomnianych tematów
w dawnych czasach, posługując się
bogato ilustrowaną prezentacją
multimedialną oraz klipami ﬁlmowymi.
Za najważniejsze wydarzenia w życiu
kobiety uważane było niegdyś
małżeństwo, zaś jej głównym społecznym zadaniem wydanie na świat
dzieci oraz zajmowanie się domem;
jeszcze na początku XX wieku powszechne było przekonanie, że
kobiety nie nadają się do niczego
innego. Uważano je za istoty gorsze
pod każdym względem od mężczyzn.
Skutkiem takiego sposobu myślenia
o życiu kobiet niemal w całości
decydowali mężczyźni – najpierw
ojciec, potem mąż, w przypadku
osierocenia lub wdowieństwa brat
lub inny męski opiekun. Uważano, że
kobieta winna jest swoim męskim
opiekunom posłuszeństwo – nie
sprzeciwiać się decyzji ojca w kwestii

Dokończenie na str. 6
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Młodzi artyści gminy Barcin

wyboru małżonka, w małżeństwie
zaś służyć oraz doradzać mężczyźnie,
któremu ją oddano, i czynić to
lojalnie, bez kłamstw. Cudzołóstwo
kobiet było surowo karane – publicznym napiętnowaniem, rozwodem
i pozbawieniem prawa do widywania
dzieci, czasem nawet karą śmierci.
Wykształcenie kobiet było ograniczone – powszechnym było przekonanie, że kobieta powinna
posiadać jedynie wiedzę wystarczającą do efektywnego prowadzenia gospodarstwa domowego
(rachunki w podstawowym zakresie
oraz prace gospodarskie - lub
w przypadku kobiet z wyższych
warstw społecznych – umiejętność
zarządzania służbą). Czytanie książek
uchodziło za czynność , która przynosi kobiecie więcej szkód niż pożytku.
Pracowały kobiety z klasy robotniczej
(za znacznie mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni), a także chłopki.
Pracę kobiet z rodzin szlacheckich
tolerowano jedynie wtedy, kiedy
rodzina była mocno zubożała
i dziewczyna musiała sama zarobić na
swój posag bądź utrzymać rodzinę,
tylko na wybranych stanowiskach
(guwernantka, nauczycielka, stenotypistka) i tylko do momentu
wyjścia za mąż. Kobiety do XX wieku
nie posiadały praw wyborczych, a ich
podmiotowość

prawna była silnie ograniczona przykładowo Napoleoński kodeks
cywilny (kopiowany przez wiele
państw europejskich) całkowicie
pozbawiał kobietę prawa do
dysponowania majątkiem, nie dawał
żadnych szans rozwodu (nawet
w przypadku zdrady męża lub
stosowania przez niego przemocy
wobec żony), kobieta nie mogła
wystąpić samodzielnie do sądu itd.
Sytuacja kobiet zaczęła powoli
zmieniać się od przełomu XIX i XX
wieku. Dopuszczono wtedy kobiety
do nauki na uniwersytetach, w siłę
urosły ruchy sufrażystek, domagających się większych praw obywatelskich dla kobiet, rozwijała się
ginekologia (wcześniej negowana
jako nieobyczajna) poprawiała się
także sytuacja prawna kobiet. Wielkie
zmiany społeczne i obyczajowe
wprowadziła I wojna światowa –
kobiety odrzuciły gorsety, masowo
poszły do pracy i uświadomiły sobie,
że da się żyć bez oparcia na męskim
ramieniu. Powojenne ruchy kobiece
dążyły do znoszenia dalszych nierówności i ograniczeń, zwłaszcza
w dostępie do edukacji, pracy
i w wysokości wynagrodzenia za
pracę.
Do dzisiaj, pomimo wprowadzenia
w niemal całej Europie i Ameryce
Północnej, prawnych regulacji,
w większości państw nie udało się do
końca zwalczyć tych nierówności.

16 stycznia 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbyło się pierwsze w tym roku
spotkanie z cyklu „Artystyczne
prezentacje”. Cykl ten, znany do tej
pory pod nazwą „Artyści gminy
prezentują” zmienia nieco format; od
tego roku w ramach serii wystaw,
poza twórczością lokalną, prezentowane będą prace artystów wywodzących się spoza gminy Barcin.
Styczniowe spotkanie było okazją do
pokazania prac dzieci i młodzieży
skupionej w sekcji plastycznej
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie
pod kierownictwem Pani Agnieszki
Tylinskiej - Sopolińskiej. Na wystawie
pokazano prace 14 uczestników
sekcji: Marceliny Boroch, Julii Kluczewskiej, Emilii Kolińskiej, Justyny
Kruzel, Joanny Lisieckiej, Oliwii
Maciny, Magdaleny Magdziarz,
Kariny Motławskiej, Kingi Nowickiej,
Jagody Pawlak , Oliwii Taraski,
Małgorzaty Trawińskiej, Agaty
Witkowskiej i Oliwii Wyziny. Od
niedawna członkiem sekcji jest także
Grzegorz Tański.
Sekcja działa prężnie od 2008 roku.
Uczestnicy, pod czujnym okiem Pani
Agnieszki, absolwentki Wydziału
Sztuk Pięknych w Toruniu, malują,
rysują, lepią w glinie. Nie tylko
zajmują się tematami zaproponowanymi przez Panią Agnieszkę czy
czerpią natchnienie z dzieł sztuki,
lecz także inicjują własne pomysły
które następnie realizują. Poprzez
twórczość artystyczną rozwijają się,
zyskują na pewności siebie, pokonują
własne słabości. Są zgraną grupą,
pracują inspirując się wzajemnie.
Prace prezentowane na wystawie to
zarówno wyroby z gliny, jak i obrazy
i rysunki wykonane przez uczestników sekcji; można ponadto obejrzeć
kilka prac Pani Agnieszki, nawiązujących do jednego z jej zainteresowań - wczesnego średniowiecza.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy.
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IV Barciński Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018r. czwarty raz
ulicami Barcina przeszedł Orszak
Trzech Króli. Został on zorganizowany wspólnymi siłami przez
barcińskie instytucje i stowarzyszenia: Paraﬁę pw. św. Maksymiliana Kolbego, paraﬁę pw. św.
Jakuba Większego, Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy, Klub
Żeglarski „Neptun”, Miejski Dom
Kultury, Szkołę Podstawową nr 1,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Towarzystwo Miłośników Miasta
i Gminy Barcin, Zespół Szkół nr 1
w Barcinie oraz drużyny harcerskie
z gminy Barcin. Tegoroczny orszak
odbywał się pod hasłem „Bóg jest dla

wszystkich”.
Wydarzenie zgromadziło kilkuset
mieszkańców Barcina oraz innych
miejscowości. Przeszli oni ulicami
miasta w orszakach trzech biblijnych
królów: Kacpra, Melchiora i Baltazara, symbolizujących trzy kontynenty - Europę, Azję i Afrykę, a także
trzy pokolenia mężczyzn - młodzieńca, mężczyznę w sile wieku
i starca. Orszaki przeszły w pochodach z trzech różnych części miasta,
by spotkać się przed obliczem
Heroda na parkingu przed marketem
Biedronka. Orszak króla Kacpra (w tej
roli Robert Robaczewski), wyróżniający się kolorem czerwonym,

wyruszył z rynku starego miasta,
odznaczająca się barwą niebieską
świta króla Melchiora (Marek Koliński) przeszła Aleją Harcerską
wzdłuż ul. Pakoskiej, zaś zielony
orszak króla Baltazara (Wojciech
Wojciechowski) przywędrował spod
świetlicy w Wolicach. Uczestnicy
orszaków nieśli ﬂagi w odpowiednich
kolorach, na głowach mieli korony,
wznosili okrzyki i śpiewali pieśni.
Monarchowie spotkali się w siedzibie
Heroda. Tu po krótkiej rozmowie
z władcą (w tej roli Krzysztof Leśniewski), królowie wraz ze swymi
orszakami w połączonym pochodzie
przemaszerowali do kościoła pw. św.
Maksymiliana Kolbego. Tu zebrani
w świątyni widzowie mieli okazję
zobaczyć jasełka w wykonaniu
zespołu podopiecznych i terapeutów
ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. Wzruszającą
pantomimę nagrodzono gromkimi
oklaskami. Śpiewano także kolędy
i pieśni świąteczne. Smacznym
podsumowaniem wydarzenia był
poczęstunek gorącymi napojami
serwowanymi na zewnątrz kościoła.
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Czytelnicy roku 2017

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Barcin co roku wyłania spośród swoich użytkowników Czytelnika Roku oraz Młodego Czytelnika
Roku biblioteki głównej oraz Filii nr 1
i Filii w Mamliczu. Aby otrzymać ten
zaszczytny tytuł, należy nie tylko
regularnie wypożyczać książki, lecz
także aktywnie uczestniczyć w życiu
biblioteki i promować czytelnictwo –
słowem, być wzorem do naśladowania.
Rozstrzygniecie konkursu za rok 2017
miało miejsce 16 stycznia 2018 roku.
Czytelnikiem Roku 2017 biblioteki
głównej została Pani Renata Rybacka
ze Złotowa, która przeczytała w zeszłym roku 337 książek, co jest liczbą
imponującą. Pani Renata preferuje
literaturę obcą, szczególnie wielotomowe obyczajowe sagi autorów
skandynawskich i islandzkich; chętnie
sięga także po literaturę popularnonaukową dotyczącą parapsychologii
i zjawisk paranormalnych. Uczestniczy w wydarzeniach organizowanych
przez bibliotekę, jest aktywnym
członkiem Towarzystwa Miłośników
Miasta i Gminy Barcin.
Młodym Czytelnikiem Roku został
Jakub Rochowiak, mieszkaniec
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Szczepanowa. W 2017 roku wypożyczył 176 pozycji. Lubi książki o Bobie
Budowniczym i zwierzętach; rozwija
umiejętność czytania przez wybieranie książek z dużymi literami.
W Filii nr 1 tytuł Czytelnika Roku 2017
nadano Pani Grażynie Wilczyńskiej,
która zamknęła swój czytelniczy rok
liczbą 150 książek. Najczęściej wybiera powieści obyczajowe. O przeczytanych książkach potraﬁ mówić
dużo i z zapałem – bardzo wczuwa się
w losy bohaterów. Młodym Czytelnikiem Roku Filii nr 1 została natomiast
Amelia Rydlewska, uczennica Szkoły
Podstawowej nr 1. Mimo młodego
wieku jest czytelniczką bardzo dojrzałą, starannie wybierającą lekturę.
W 2017 roku wypożyczyła 180
książek. Regularnie uczestniczy także
w warsztatach plastycznych organizowanych w bibliotece.
W ﬁlii w Mamliczu Czytelnikiem Roku
2017 została Pani Małgorzata Kaczmarek, miłośniczka polskiej literatury obyczajowej. O przeczytanych
przez siebie książkach opowiada
znajomym, namawiając ich do
zapisania się do biblioteki i sięgnięcia
po wskazane pozycje. W 2017 roku
przeczytała 125 książek. Młodym

Czytelnikiem Roku została, drugi rok
z rzędu, Sandra Plewka - uczennica
klasy Szkoły Podstawowej w Mamliczu. Z biblioteki wychodzi z książkami o kucykach, księżniczkach oraz
zwierzętach, szczególnie kotach w roku 2017 wypożyczyła 243 pozycje
. Ze względu na niepełnosprawność
intelektualną Sandra nie czyta książek sama – robi to dla niej mama.
Wspólne czytanie jest ich codziennym, ulubionym rytuałem. Oprócz
wypożyczania książek dziewczynka
chętnie uczestniczy w zajęciach
wakacyjnych i wyjazdach integracyjnych organizowanych przez
bibliotekę.
Nagrodzeni w konkursie otrzymali
z rąk dyrektor biblioteki Pani Grażyny
Szafraniak pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe. Wszystkim
laureatom serdecznie gratulujemy
i życzymy wielu ciekawych lektur
w 2018 roku!

Koncert
Noworoczny
Rok 2018 w Miejskim Domu
Kultury został zainaugurowany
koncertem noworocznym. Była to
druga odsłona tego przedsięwzięcia
i jak widać chętnych nie brakowało
aby odwiedzić gościnne mury szkoły
podstawowej nr 2 20 stycznia i wysłuchać najpiękniejszych arii operowych i operetkowych w doskonałym
wykonaniu. W tym roku gościliśmy
troje artystów. Śpiewającą sopranem
Aleksandrę Pliszkę, tenora Macieja
Musiała oraz akompaniującą na
pianinie Tatianę Kujawską Tubiszewską. Godzinny koncert rozpoczął się punktualnie o godzinie 17:00.

Zdjęcia na str. 9

9

Z NASZEJ POCZTY

Pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego
Zoﬁa Drzewiecka z Gimnazjum
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie realizuje projekt upamiętnienia
mieszkańców gminy uczestniczących
w Powstaniu Wielkopolskim 19181919, którzy spoczywają na cmentarzu paraﬁalnym w Barcinie. Zoﬁa
Drzewiecka z Gimnazjum nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Barcinie od
najmłodszych lat interesuje się
historią Polski, przeszłością Barcina
i jego mieszkańców, lubi słuchać opowieści o swoich przodkach, minionych wydarzeniach i ciekawostkach
dotyczących miasta. Gimnazjalistka
rozwijając swoją pasję na zajęciach
kółka historycznego prowadzonego
przez panią Grażynę Sudoł, zajęła się
tematyką Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Po sukcesach w Powiatowym konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, gdzie
przypomniała sylwetki Edmunda
Reinke i Józefa Zdzisława Czendefu,
postanowiła przygotować tablicę
informacyjną na cmentarzu paraﬁalnym w Barcinie. Celem jest upamiętnienie mieszkańców gminy uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919, których pochowano na
cmentarzu paraﬁalnym w Barcinie,
poprzez montaż tablicy z lokalizacją
miejsc pochówku i imiennych
tabliczek na płytach nagrobnych. Na
chwilę obecną Zoﬁi Drzewieckiej
udało się zweryﬁkować informacje
o 39 powstańcach spoczywających
w Barcinie i uzyskać zgody rodzin na
oznakowanie grobów. Inicjatywę
uczennicy poparli ks. Edmund Napierała proboszcz paraﬁi pw. św. Jakuba
Większego w Barcinie, administrator
cmentarza paraﬁalnego i Młodzieżowa Rada Gminy Barcin. Burmistrz
Barcina Michał Pęziak objął przedsięwzięcie patronatem, a wykonanie
i montaż tablicy informacyjnej sﬁnansowano z budżetu Gminy Barcin.
Proszę, to są słowa Zosi na temat jej
zainteresowań:
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> Historia interesowała mnie od
zawsze. Pamiętam, że już jako mała
dziewczynka uwielbiałam słuchać
o moich przodkach i wydarzeniach
sprzed kilkudziesięciu lat. Historię
Polski zaczęłam zgłębiać w szkole
podstawowej. W gimnazjum moje
zainteresowania zaczęły rozwijać się
jeszcze bardziej. Właśnie wtedy
pojawił się temat powstania
wielkopolskiego, które z każdym
dniem "wciągało" mnie jeszcze
bardziej. Myślę, że to dlatego, że
toczyło się na "naszym" terenie, brali
w nim udział nasi rodacy i jako
pierwsze przyniosło oczekiwany
rezultat - przyłączenie Wielkopolski
do Polski. Z czasem co raz bardziej
zaczęła mnie interesować przeszłość
naszego miasta i jego mieszkańców.
Od początku bieżącego roku uczęszczam na spotkania do biblioteki, na
których starsi barciniacy opowiadają
o tym, co kiedyś działo się w Barcinie,
kto w nim mieszkał, jak wyglądało
wtedy życie kulturowe oraz przekazują wiele interesujących ciekawostek.
Odpowiadając na wniosek z dnia
04.05.2017 r. dotyczący upamiętnienia mieszkańców Gminy Barcin
uczestniczących w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919 i pochowanych na cmentarzu w Barcinie
poprzez ustawienie tablicy pamiątkowej i oznaczenia nagrobków tabliczkami z krzyżami powstańczymi,
uprzejmie informuję, że Gmina Barcin
podejmie działania zmierzające do
realizacji ww. inicjatywy popartej
przez administratora cmentarza,
paraﬁę, młodzież i nauczycieli.
Od kilku lat interesuję się powstaniem wielkopolskim. Przygotowując
się do powiatowego konkursu
zgłębiającego wiedzę na ten temat,
wykonałam prezentację o powstańcu z Barcina – Panu Edmundzie
Reinke. Pamiętam, jakby to było
wczoraj, jak w zimny i deszczowy
dzień szukałam jego grobu. Zajęło mi
to trochę czasu. Dlatego w grudniu

2016 roku zrodził się pomysł upamiętnienia Powstańców Wielkopolskich
spoczywających na cmentarzu
w Barcinie. Ustawiona tam będzie
tablica informująca, gdzie dany
powstaniec jest pochowany, a na
jego płycie nagrobnej zostanie
umieszczona imienna tabliczka.
W maju bieżącego roku udałam się na
spotkanie do Pana Burmistrza,
poparł mój pomysł i obiecał pomoc.
Wtedy prace zaczęły nabierać tempa.
Wraz z początkiem wakacji, rozpoczęły się poszukiwania grobów
bohaterów tegoż powstania . Ku
mojemu zdziwieniu, osób, które
mogłyby brać udział w tamtych
wydarzeniach było ok. 500. Pozostała więc weryﬁkacja z różnych
źródeł: barcińskich książek, listy
odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Archiwum
Wojskowym w Poznaniu, czy Centralnym Archiwum Państwowym
w Warszawie.
Kolejnym etapem było odnalezienie
rodzin Powstańców Wielkopolskich.
W tym celu pojawiły się ogłoszenia
w tygodniku Pałuki, Gazecie Pomorskiej, barcińskich paraﬁach, Telewizji
Lokalnej i Radiu Żnin. Dużą pomoc
otrzymałam także od starszych
mieszkańców Barcina, którzy zawsze
chętnie pomagali mi odszukiwać
kolejnych członków rodzin powstańców. To był najdłuższy etap
pracy, który trwał ponad dwa miesiące. Przez ten okres spotykałam się
z różnymi osobami, które zawsze
z uśmiechem na twarzy, często też ze
łzami w oczach opowiadali o swoich
przodkach, przekazywali kopie zdjęć
rodzinnych, dokumentów, a także
pokazywali pamiątki , np. Wielkopolski Krzyż Powstańczy, czy pas,
który powstaniec miał przy sobie
podczas walk. Kilka dni temu, ten
etap, dobiegł końca. Okazało się, że
na cmentarzu w Barcinie spoczywa
39 zweryﬁkowanych Powstańców
Wielkopolskich. Możliwe, że z czasem będzie ich więcej, np. gdy znajdą
się dodatkowe, potwierdzone
Dokończenie na str. 11
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w źródłach informacje . Wszelkie materiały złożyłam do Urzędu Miejskiego w Barcinie. Wiem, że już trwają
rozmowy z przedstawicielami różnych ﬁrm, którym zlecono wykonanie
tablicy. Przez cały czas motywuje
mnie do działania i wspiera merytorycznie p. Grażyna Sudoł - opiekun
projektu. Teraz pozostało czekać do
stycznia - wtedy odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy. Trzymam
kciuki, żeby wszystko przebiegło
pomyślnie!
Zosia Drzewiecka kl. III b gimnazjum

POMOC DLA
POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
W kolejną rocznicę wybuchu
powstania styczniowego 1863 roku,
warto przypomnieć, zupełnie zapomnianą, działalność patriotyczną polskich mieszkańców rejonu Barcina. Bo
przecież i oni pomagali walczącym
rodakom w Królestwie Polskim w różny
sposób, jak tylko mogli. Nie ograniczali
się tylko do pochwał, miłych słów,
modlitwy, ale starali się czynem włączyć
się do walki ze znienawidzonym zaborcą
rosyjskim, choć Prusacy pomagali Rosjanom.
W tym czasie ostoją polskości w Wielkim
Księstwie Poznańskim były głównie
dwory szlacheckie, jak Krotoszyn,
Lubostroń, Mamlicz, Młodocin czy
Sadłogoszcz. Stały się one wkrótce
„bazami tyłowymi” powstania jako
ośrodki ﬁnansowania, rekrutacji
ochotników, punktami ich szkolenia i zaopatrzenia, miejscami zbiórki oraz
wysyłki materiałów wojennych, a nawet
leczenia rannych itp. Ważną rzeczą była
zbiórka ustalonych rat podatku „narodowego”, które były dość wysokie.
Zbierał je powiatowy komisarz cywilny
Heliodor Golcz z Mamlicza, który wpłacił
216 talarów, a dodatkowo Amilkar
Brzeski z Krotoszyna dał 72 talary. Za
uzyskane kwoty kupowano broń i amunicję u wyspecjalizowanych handlarzy,
a nawet sprowadzano ją z belgijskich
fabryk. Zakupy przemycano potem
różnymi tajnymi drogami lądowymi

i wodnymi za granice Królestwa do
walczących oddziałów. A ta była
niedaleko od Barcina, gdyż przebiegała
na południe od Gniewkowa. Kruszwicy,
Strzelna czy Mogilna. Policja pruska
i wojsko starało się przechwytywać owe
transporty. Mnożyły się więc kontrole po
drogach i rzekach, rewizje, aresztowania
podejrzanych, denuncjacje itp. Na
szosach pojawiały się niespodziewanie
„lotne kolumny” piechoty i kawalerii,
które przemieszczały się z Pakości do
Barcina, a dalej do Łabiszyna i Żnina
(i z powrotem), wszystko sprawdzając.
Nic na pomogło, broń przemycano stale
pod eskortą ochotników, spieszących
z pomocą do powstania.
Wymieńmy i zapamiętajmy imiona
i nazwiska tych gorących i odważnych
patriotów:
- Najwięcej ochotników zgłosiło się
z Lubostronia. Byli to: inspektorzy
gospodarczy Feliks H A G A R O W S K I
i WA L K O W S K I, pisarz gospodarczy
Antoni MIECZKOWSKI, służący Łukasz
W I A T R O W S K I , p a r o b e k To m a s z
GOŁOWICZ, terminarze ogrodniczy
Teoﬁl LISIECKI i Stanisław OLSZATA
oraz przodownik Kazimierz SKORACZEWSKI.
- Z samego Barcina przystąpili do
powstania: kowal Wilhelm PALIŃSKI,
szewc Ksawery PRZYBYLSKI, czeladnicy
szewscy Apolinary SCHEWENRO CK
i Karol LEWANDOWSKI, oraz Antoni
BIGORADZKI i parobek Józef STRZYŻEWSKI.
- Z miejscowości Sadłogoszcz zgłosił się
ekonom Marian WYCZYŃSKI, z Młodocina Nepomucen M AT C Z Y Ń S K I,
a z Mamlicza Józef WOŹNIAK.
Powyższe wszystkie nazwiska wyszukał
w ówczesnych dokumentach i utrwalił
w swojej publikacji dr Stanisław
Myśliborski – Wołowski z Grudziądza.
Niestety, kilku ochotników jak S. OLSZATA, Ł. WIATROWSKI, K. LEWANDOW S K I i M. W Y C Z Y Ń S K I, zostało
zaaresztowanych przez pruską policję
i swoją wolę walki zakończyli we więzieniu w Inowrocławiu. Mimo wszystko
większość powstańców dotarła na
miejsce skrytymi drogami przerzutowymi przez strzeżoną granicę. A w drugą stronę przemycano Polaków zdekonspirowanych i rannych powstańców
na dłuższą kurację. Dla nich to zorganizowano we folwarku hrabiny Melanii
Skórzewskiej w Mamliczu lazaret polowy
na dwadzieścia łóżek, którym zawiadywał plenipotent Roman Mielęcki. Nie
przypuszczał On, że najważniejszym

Miesięcznik
pacjentem
stanie się Jego krewny
POGŁOS
BARCINA
Kazimierz
Mielęcki,
naczelnik wojskowy
redaguje
kolegium
w składzie:
województwa mazowieckiego,
bowiem
Bartłomiej
Uszko,
Jego to, ciężko rannego w kręgosłup,
Czesław Cieślak, do Mamlicza na
przytransportowano
Jarosław
Drozdowski,Go starannie,
leczenie.
Pielęgnowano
Jan
Krzyś
konsultowano z lekarzami, ale okres
rekonwalescencji skończył się tragiWYDAWCA
cznym
wypadkiem. Inni chorzy zostali
Miejskiwyleczeni.
Dom Kultury
całkowicie
ul.
Mogileńska
3
Ochotnicy wzięli udział
w wielu poty88-190
Barcin ale szczegółowo nic
czkach
i bitwach,
tel.nie
52 383
23 27Najtragiczniejszy los
o nich
wiemy.
s p owww.mdkbarcin.com.pl
tkał barcinianina Antoniego
BIGORADZKIEGO oraz Nepomucyna
ADRES REDAKCJI
MATCZYŃSKIEGO
z Młodocina, gdyż
ul. zMogileńska
3
wraz
grupą powstańczych
jeńców
88-190
Barcin na Syberię i do 1868
został
wywieziony
tel.nie
52powrócił,
383 34 48 mimo interwencji
roku
ówczesnego rządu Wielkiego Księstwa
SKŁAD DTPWywózką zostały także
Poznańskiego.
Arkadiusz
Fryszka
ukarane
działaczki
patriotyczne, zbierające fundusze, a to p. SUCHOCKA ze
Szczepanowa i właścicielka pobliskiej wsi
Arnoldowa EMILIA CHMIELEWSKA,
wywieziona do Tomska.
O innej tragicznej napisał w swoich
pamiętnikach Jakub Wojciechowski (t. II,
s 38-39). Chodziło Mu o dawnego mieszkańca Szczepanowa, byłego powstańca, adiutanta dowódcy, nazwiskiem
SIERANKOWSKI, który całkiem ślepy
umarł w nędzy. Powstało nawet o tym
gorzkie porzekadło.
Długo, bo aż 150 lat, czekała W Księdze
Historii Barcina biała karta z napisem
„ROK 1863”. Dopiero teraz można ją
zapisać nazwiskami i czynami pałuckich
powstańców styczniowych z jakże
pięknymi przykładami oﬁarności i bohaterstwa dla Ojczyzny i to w okresie
największej germanizacji. A to, że szlak
walki skończył się niektórym aż na
katordze w Syberii, to już zupełna
niezwykłość losu i mieszkańców Barcina.
Jerzy Krzyś
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Ku pamięci…

Uczestnicy złożyli znicze i kwiaty przy
pomniku poświęconym powstańcom.
Następnie wszyscy udali się do Szkoły
Podstawowej nr 1 na kolejną część
uroczystości. Przy wejściu, na wszystkich
obecnych czekał ciepły barszcz i paszteciki. W sali gimnastycznej odbyło się
podsumowanie obchodów.
Szymon Bartoś, klasa III d gimnazjum

Krismas Szoł V
– świąteczny zakład

Jednym ze zwycięskich powstań
w naszej historii było powstanie wielkopolskie, które wybuchło w grudniu 1918
roku w Poznaniu. W styczniu 1919 roku
mieszkańcy naszego regionu aktywnie
włączyli się do walki o Polskę. 4 stycznia
2018 roku w Barcinie odbyły się uroczyste
obchody 99 rocznicy tego wydarzenia.
Nasza koleżanka, Zoﬁa Drzewiecka
z klasy III b gimnazjum, przez cały rok
pracowała pod opieką pani Grażyny
Sudoł, nad odnalezieniem grobów
powstańców wielkopolskich, którzy
pochowani zostali na cmentarzu
w Barcinie. Zosia odszukała rodziny
powstańców. Zadała sobie wiele trudu,
aby zebrać jak najwięcej informacji.
Dzięki pomocy wielu osób i instytucji
udało się uhonorować pamięć tych,
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którzy walczyli o niepodległą Polskę.
Obchody rocznicowe, przygotowane we
współpracy z Urzędem Miejskim w Barcinie, oddziałem Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
i Szkołą Podstawową nr 1 w Barcinie,
miały uroczysty przebieg. Ich pierwsza
część, czyli msza święta, odbyła się w Kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba
Większego w Barcinie. Później uczestnicy
obchodów udali się na cmentarz przy
ulicy Żnińskiej. Tam odsłonięta została
tablica upamiętniająca leżących w obrębie tego cmentarza powstańców wielkopolskich i miał miejsce apel pamięci. Na
grobach powstańców zamontowano
kilka dni wcześniej tabliczki pamiątkowe.
Kolejna część obchodów rocznicy
powstania miała miejsce na Placu 1 Maja.

Kolejne przedstawienie z cyklu
„Krismas Szoł” za nami. Już po raz piąty
uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie, podtrzymując
tradycje tej szkoły, wystawili świąteczny
spektakl. Tegoroczny odbył się wieczorowa porą, w środę 20.12.2017r. w Zespole Szkół przy ul. Artylerzystów 13. Salę
wypełnili zaproszeni goście – zastępca
Burmistrza Barcina p. Lidia Kowal, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Barcin p. Grażyna Szafraniak,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, oraz rodzice, dziadkowie i całe
rodziny naszych uczniów. Każdy dotychDokończenie na str. 13

czasowy „Krismas Szoł” połączony był
ze zbiórką żywności dla osób potrzebujących z Barcina i okolic. I tak było
również w tym roku. Produkty żywnościowe, które stanowiły bilet wstępu na
przedstawienie, zostały rozdane jeszcze
w czwartek przed świętami. Akcją
koordynowała - jak zwykle - p. Katarzyna
Wachowska. Ale wróćmy do samego
spektaklu. Twórcami scenariusza o duchu świąt, który nadal istnieje i ma się
całkiem dobrze, byli uczniowie III klasy
liceum: Iza Marczak, Bartek Puzio i Weronika Bembenek. Oni również zagrali
główne role, a obok nich na scenie
mogliśmy oglądać p. Tomasza Woźnickiego, p. Hannę Grobelską, p. Huberta
Łukomskiego, p. Artura Zamiara, p. Iwonę Zbieranek i p. Katarzynę Wachowską
oraz Filipa Andlera, Julię Sosnowską,
Olgę i Martynę Wypijewskie, Marię
Wolską. Spektakl wyreżyserowała p.
Marlena Korgul. Przedstawienie zostało
poprzedzone koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół,
który przygotowała p. Agnieszka Korzempa wraz uczestnikami koła wokalnego i licealistami. Całą imprezę poprowadził absolwent i sympatyk LO w Barcinie
– Jakub Macyszyn, któremu na scenie
towarzyszyła pani dyrektor Marzena
Wolska. Kto nie był, niech nie żałuje!
Wychowawczyni klasy III LO,
Iwona Zbieranek

IMAGO Noworoczny
Turniej Szachowy
Zwycięstwem Karola Jarocha (SSZ Gminy
Pawłowice) - mistrza krajowego, zakończył się
IMAGO Noworoczny Turniej Szachowy w Barcinie. Drugie i trzecie miejsce przypadło: p. Markowi Olszewskiemu (Chemik Bydgoszcz)
i p. Piotrowi Szybowiczowi (UKS Szachowa
Dwójka Szubin). W zawodach wzięło udział
pięćdziesięciu sześciu zawodników. Uczestnicy
rywalizowali w barcińskiej bibliotece znanej już
ze swojej gościnności - podkreślając po raz
kolejny rodzinną atmosferę i uprzejmość
pracowników książnicy. Turniej otworzyły
wspólnie dyrektor barcińskiego Zespołu Szkół p.
Marzena Wolska oraz dyrektor barcińskiej
biblioteki p. Grażyna Szafraniak, która również,
wraz z głównym sponsorem turnieju p. Tomaszem Tańskim - właścicielem ﬁrmy IMAGO,
wręczała nagrody zawodnikom. Turniejowi
bacznie przyglądał się też Prezes KujawskoPomorskiego Związku Szachowego p. Jarosław
Wiśniewski, który życzył zawodnikom pięknych
partii, a organizatorom udanego turnieju. W turnieju uczestniczyło kilkunastu młodych adeptów szachów z Barcina, dla których był to
pierwszy turniej o takiej randze.

Wyniki wśród dzieci do lat 8:
1. Dominik Bauza (Baszta Żnin)
2. Grzegorz Tański (Barcin)
3. Leonard Andler (Barcin)
Wyniki wśród dzieci do lat 10:
1. Witold Saﬁjan (Barcin)
2. Miłosz Kranz (Baszta Żnin)
3. Filip Wiland (Barcin)
Wyniki wśród dzieci do lat 14:
1. Oskar Śniadecki (MTS Kwidzyn)
2. Gracjan Bromirski (MDK Bydgoszcz)
3. Szymon Podlewski (MDK Bydgoszcz)

Najmłodszym zawodnikiem był Maurycy Kranz
(Żnin) - lat 6, a najstarszym Kazimierz Budnik
(Bydgoszcz) - 87 lat.
Najlepszym zawodnikiem z Barcina okazał się
Jan Juniewicz.
Sędzią głównym zawodów był p. Hubert
Łukomski, sekretariat prowadziła p. Halina
Pietrzak. Organizatorzy imprezy: Biblioteka
Miasta i Gminy Barcin, Zespół Szkół w Barcinie,
IMAGO - sponsor tytularny, dziękują bardzo Baszcie Żnin za użyczenie sprzętu, a p. Tomaszowi
Tańskiemu za ufundowanie nagród głównych.

Wyniki wśród uczestników bez kategorii
szachowych:
1. Mikołaj Konieczny (NOK Nakło)
2. Jakub Wielgórka (Barcin)
3. Grzegorz Podlewski (MDK Bydgoszcz)
Wyniki wśród kobiet:
1. Angelika Leśniak (Gambit Świecie)
2. Roksana Bromirska (MDK Bydgoszcz)
3. Marcelina Brelińska (Baszta Żnin)

Zuzanna Rydlewska otrzymała
stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dokończenie na str. 14
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28 listopada 2017 r. w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów potwierdzających
przyznanie stypendium Prezesa Rady
Ministrów. W spotkaniu udział wzięli
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z rejonu bydgoskiego. Na rok szkolny
2017/2018 w województwie kujawsko pomorskim przyznano stypendia Prezes
Rady Ministrów dla 232 uczniów. Dyrektor Generalny Kujawsko - Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego - p. Paulina
Wenderlich, w trakcie przemówienia
pogratulowała sukcesu zebranym
Stypendystom, podkreśliła ich znaczenie
dla zasobów intelektualnych województwa, a także rolę jaką mogą odegrać
dla rozwoju gospodarki. Pan Kurator
złożył serdeczne gratulacje zarówno
odznaczonym i nagrodzonym nauczycielom, jak i zebranym uczniom. Podziękował organom prowadzącym,
dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy wspierają rozwój i zainteresowania młodych ludzi. W trakcie
swojego wystąpienia zaznaczył, że
sukces odniesiony przez uczniów to
suma codziennej ciężkiej pracy, okraszonej czasem wyrzeczeniami oraz pasji
i talentu. Stypendium odebrała również
Zuzanna Rydlewska uczennica III klasy
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Barcinie.

Z paletą w dłoni…
Justyna Kruzel to uczennica klasy III c
gimnazjum w Barcinie. Jest osobą
kreatywną, obdarzoną dużymi zdolnościami plastycznymi, muzycznymi
i aktorskimi. Interesuje się także sportem
i uwielbia podróżować. Angażuje się
w wiele przedsięwzięć realizowanych
w szkole, ale również poza nią. Ogromną
pasją uczennicy jest malowanie i rysowanie. Potwierdzeniem talentu i umiejętności plastycznych Justyny są liczne
wyróżnienia i nagrody otrzymywane
w konkursach plastycznych. Już w szkole
podstawowej została laureatką konkursu „Obrona Cywilna Wokół Nas” i zajęła I miejsce w województwie, a w 2016
roku I miejsce w etapie gminnym.
Całkiem niedawno otrzymała II miejsce w
szkolnym konkursie pt.”Anioły, Aniołki,
Aniołeczki”.
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Prace Justyny mogliśmy podziwiać także,
zwiedzając wystawę prac plastycznych
zorganizowaną przez Bibliotekę
Publiczną w Barcinie. Spotkanie z cyklu
„Artystyczne prezentacje” było okazją
do poka-zania prac sekcji plastycznej
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, do
której należy Justyna. Swój warsztat
szlifuje pod okiem p. Agnieszki Tylinskiej Sopolińskiej, a jej opiekunem szkolnym
jest p. Agnieszka Korzempa. Działaniom
uczennicy towarzyszy bardzo duża pracowitość, zaangażowanie, odpowiedzialność i systematyczność. O swojej
pasji mówi tak: „Najbardziej interesuje
mnie malowanie portretów oraz własna
interpretacja dzieł sztuki. Uwielbiam
malować akrylami oraz suchą pastelą”..
Zapytana o to, co ją najbardziej fascynuje
w procesie tworzenia, odpowiedziała:
„Możliwość przekazania emocji, charakteru malowanej postaci oraz dowolność
interpretacji przy wykorzystaniu własnej
wyobraźni”.
Ostatnim, ogromnym sukcesem Justyny
okazał się udział w konkursie pt. „Ku
chwale Ducha” organizowanym przez
Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu. Praca Justyny otrzymała I miejsce

i opierała się na słowach Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”. Warto dodać, że pomysłodawcą konkursu był zmarły kardynał
Józef Glemp, a patronat honorowy nad
tegoroczną VII edycją sprawował Prezydent Miasta Inowrocławia p. Ryszard
Brejza. Uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów odbyło się 14. stycznia 2018
roku podczas obchodów piątej rocznicy
śmierci kardynała.
Justyno, serdecznie Ci gratuluję tylu
sukcesów i pięknej pasji! Życzę lekkości
w tworzeniu barwnego świata, natchnienia i pięknych emocji, które zamienisz
w kolejne dzieło. Z paletą w dłoni przemierzaj życie! :)
Wychowawczyni: Marlena Korgul

W poszukiwaniu
kultury

17.01.2018 r. nasza szkoła zorganizowała dla klas piątych, szóstych
i siódmych wyjazd do teatru na spektakl
pt. „Czy ktoś widział kulturę?”. Przedstawienie odbyło się w teatrze ADRIA w Bydgoszczy. Po przyjeździe musieliśmy
trochę poczekać na spektakl, ale chwilę
później poszliśmy już do sali, w której
miała się odbyć sztuka teatralna. Zajęliśmy swoje miejsca. W spektaklu aktorzy
grali następujące postacie: Alka, jego
koleżankę Basię, tatę i mamę Basi oraz
nauczycielkę. Całe przedstawienie było
bardzo dobrze przygotowane. Aktorzy
świetnie zagrali swoje role, płynnie
mówili wyuczone kwestie. Spektakl
wyróżniał się humorem. Wszyscy oglądali go z zainteresowaniem. Opowiadał
o dwójce uczniów, Basi i Alku, którzy się
zaprzyjaźnili. Alek był niekulturalny i miał
w szkole złą ocenę zachowania. Kiedy
chłopiec spotkał tatę swojej koleżanki,
czuł się nieswojo. Mężczyzna był zbyt
kulturalny i dlatego Alek postanowił nie
odwiedzać Basi. Natomiast kiedy spotkał
mamę dziewczyny, polubił ją i przyszedł
w odwiedziny oraz na obiad. W końcu
zaprzyjaźnił się z obojgiem rodziców
przyjaciółki i nauczył się kultury. Zaczął
stosować w życiu zasady savoir vivre'u.
Historia zakończyła się szczęśliwie. Scenariusz sztuki napisali Katarzyna i Kajetan
Strąk. Reżyserią zajął się Kamil Kuligowski. Scenograﬁę i kostiumy przygotowała Estera Urban. Przedstawienie było
wciągające. Wróciliśmy do autokarów
zadowoleni. Następnie szczęśliwie
dojechaliśmy do domu.
Marta Korzempa, kl. V b

Urszula Osuch, pani Wiesława Mikołajczak i ks. Jakub Janiak. Część artystyczną przygotowała pani Agnieszka
Korzempa. W przedstawieniu wystąpiła
dość duża grupa Pasterzy i Aniołów,
która wykonała przepiękny układ
taneczny przygotowany przez panią
Iwonę Wolter. Rolę Maryi odegrała Julia
Bronk, natomiast Józefem był ksiądz
katecheta - Marcin Zaborowicz. Pasterzami, którzy przynieśli Jezuskowi
prezenty byli: Janek Wolski, Jakub
Zieliński i Krzysiu Zaborowski. Do stajenki
przybyli także Trzej Królowie: Kuba
Krakowiak, Nikodem Rydlewski i Oliwier
Nowak. Złożyli oni złoto, kadzidło i mirrę.
Chór Anielski zaśpiewał kolędy i pastorałki. Całość prowadziła Maja Wojciechowska. Przepiękna dekoracja została
wykonana przez naszych wspaniałych
konserwatorów: pana Sławka, pana
Grzegorza i pana Piotra. Pan Michał
Szaforz zrobił przestrzenną gwiazdę
betlejemską. Nad nagłośnieniem czuwał
niezastąpiony pan Rysiu Hulisz. Wszystkim aktorom, osobom śpiewającym,
tancerzom, tym którzy przyczynili się do
uświetnienia tej uroczystości szkolnej
bardzo dziękujemy. W Jasełkach
wystąpili także: soliści - Julia Bronk kl. I
LO, Kacper Gałązka kl. III a gimnazjum,
Oliwia Szczepaniak kl. V I I c, Zosia
Drzewiecka kl. III b gimnazjum, Kornelia
Łukomska kl. II c gimnazjum, Marek
Matuszewski kl. VII c, Nina Tomiczak kl.
VII c, Dominika Kujawa kl. VII c, Zosia
Nowak kl. IV c, Marta Korzempa kl. V b,
Emilia Kolińska kl. I V d, Melania
Najkowska kl. III b; członkowie zespołu Michalina Kozłowska kl. II b gimnazjum,
Adrian Staszak kl. II b gimnazjum, Marta
Burnos kl. I I I c gimnazjum, Marta
Jankowska kl. III LO, Marta Kropińska kl.
II LO; instrumentaliści: Daria Klecha kl. III
e gimnazjum - skrzypce, Oskar Falkowski
kl. III d gimnazjum – pianino, Maria
Wolska kl. I L O - gitara, Martyna
Wypijewska kl. I L O - gitara, Olga
Wypijewska kl. I LO - ukulele, Maksymilian Kasprowicz kl. VII c - djemba i ukulele.

Nauczanie wyprzedzające
na UAM w Poznaniu
W czwartek 21.12.2017r. uczniowie
klas VII wszystkich szkół w Gminie Barcin
uczestniczyli w niesamowicie interesujących i rozwijających zajęciach na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyjazd był możliwy dzięki
zaangażowaniu wielu osób – wykładowców uczelni, jak również naszych
nauczycieli, ale przede wszystkim dzięki
współpracy, którą zastępca Burmistrza
Barcina p. Lidia Kowal nawiązała z p. prof.
Stanisławem Dylakiem z Wydziału
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem
zajęć na tej renomowanej wyższej
uczelni było wdrożenie uczniów i nauczycieli w strategię nauczania wyprzedzającego. Program wyjazdu obejmował
udział w wykładzie pt. „Dlaczego metr
jest kwadratowy, a nie okrągły?” oraz
pokazach efektownych doświadczeń
chemicznych. Potem uczniowie, podzieleni na grupy uczestniczyli w warsztatach
z matematyki, ﬁzyki, biologii, chemii
i geograﬁi, nie nudząc się ani przez
chwilę! Chociaż nie wszyscy cieszyli się
z całodniowego wyjazdu tuż przed
świętami, to jednak wszyscy wracali z Poznania zadowoleni. Bardzo dziękujemy p.
d r K r z y s z t o f o w i Wa w r z y n i a k o w i
z Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz p.
Iwonie Zbieranek z Zespołu Szkół
w Barcinie, którzy byli koordynatorami
tego wyjazdu, a także wszystkim
nauczycielom – opiekunom.

Jasełka 2017
22 grudnia w Hali Widowiskowo Sportowej w Barcinie zgromadzili się
uczniowie Zespołu Szkół wraz z nauczycielami, w celu obejrzenia przedstawienia Bożonarodzeniowego, które
miało wprowadzić wszystkich w nastrój
świąteczny, zbliżającej się Uroczystości
Narodzenia Pańskiego. Organizatorami
Jasełek byli: ks. Marcin Zaborowicz, pani
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Mikołajkowe święto wolontariuszy

Grudzień to miesiąc obdarowywania się prezentami. Jest to też czas,
gdy swoje święto obchodzą wszyscy ci,
którzy przez cały rok dają innym swój
czas, pracę i uśmiech, czyli Wolontariusze. W naszej szkole ich dzień
obchodziliśmy 16 grudnia. Wspólnie
świętowaliśmy podczas zabaw sportowych i relaksacyjnych. Nie zapomnieliśmy też o św. Mikołaju. Wszystkie dzieci
przygotowały dla niego prace plastyczne
– jego portrety. Zaskoczony i zadowolony Mikołaj obdarował wszystkich
upominkami i zapraszał do loterii
fantowej. Z radością wysłuchał też
kolędy zaśpiewanej przez rodziców. Na
zakończenie spotkania, opiekun wolontariatu – p. Monika Łukomska podziękowała wszystkim wolontariuszom
mikołajkowego spotkania z dziećmi
niepełnosprawnymi i ich rodzinami –
młodzieży szkolnej i dorosłym oraz
wręczyła dyplomy za pracę w wolontariacie.
Magdalena Kucharska,
Monika Łukomska

Zespół redakcyjny:
Weronika Bembenek
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak
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Memoriał im. Edwarda Tokarskiego

Dnia 28.01.2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Barcinie odbył się
X Memoriał Halowej Piłki Nożnej im.
Edwarda Tokarskiego. W zawodach
zorganizowanych przez Urząd Miejski w
Barcinie, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ludowy Klub Sportowy Dąb
Barcin, udział wzięło pięć ekip. Oprócz
gospodarzy - BOSiR/Dąb Barcin, oglądaliśmy jeszcze Zagłębie Piechcin,
Goplanię Inowrocław, Noteciankę
Pakość oraz Victorię Koronowo. Po
krótkim uroczystym otwarciu zawodów
przez organizatorów i Przewodniczącą
Rady Miejskiej - Krystynę Bartecką,
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Lenę Patalas oraz Wiceprezesa
Ludowego Klubu Sportowego Eugenisza Tylkowskiego, zawodnicy
przeszli do gry! W trakcie dziesięciu
pełnych pasji i zaangażowania spotkań
kibice zgromadzeni w Barcińskiej hali
mieli możliwość obejrzeć mnóstwo
pięknych bramek i jeszcze więcej
wspaniałych parad bramkarskich.
Podczas gry nie brakowało też ducha
rywalizacji zgodnie z zasadami fair-play.
Ostateczne losy co do kolejności miejsc
zajmowanych przez zespoły ważyły się
do ostatniego meczu! Emocji nie
brakowało! Zawodnicy dwoili się i troili
by ich zespoły zaszły w turnieju najwyżej
jak tylko się da! Notecianka Pakość pod
batutą Ariela Nadolskiego okazała się
bezkonkurencyjna. Zwyciężyła we
wszystkich swoich spotkaniach i zajęła
pierwsze miejsce w tabeli turniejowej.
Tuż za zespołem z Pakości, rywalizacja
o drugie miejsce trwała w najlepsze!

Niuanse decydowały o tym która z ekip
będzie na drugim „szczeblu"! "Gościnni"
gospodarze ustąpili pola swoim kolegom
z Koronowa, którzy minimalnie - bo o jeden punkt - wyprzedzili czerwonozielonych. Czwarte miejsce wywalczyli
sobie gracze Goplanii Inowrocław, którzy
w bezpośrednim meczu z Zagłębiem
Piechcin rozstrzygnęli losy tej rywalizacji.
Podczas ceremonii wręczania nagród,
organizatorzy postanowili wyróżnić
trójkę najlepszych graczy! Wśród nich
znalazł się najlepszy strzelec turnieju zdobywca 6 bramek, Hubert Ciszewski
(Notecianka Pakość). Najlepszym bramkarzem wybrany został Dominik Nowakowski (Zagłębie Piechcin). Natomiast
jeśli chodzi o najbardziej wartościowego
gracza zawodów - wybrany nim został
Julisz Babiak (Victoria Koronowo).
Wyróżnieni piłkarze otrzymali z rąk
Burmistrza Barcina - Michała Pęziaka,
Przewodniczącej Rady Miejskiej - Krystyny Barteckiej, Prezesa Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji - Leny Patalas
oraz Wiceprezesa Ludowego Klubu
Sportowego - Eugenisza Tylkowskiego pamiątkowe grawertony i dyplomy.
Dodatkowo też każdy z zespołów biorących udział w zmaganiach w Barcińskiej
hali otrzymał piłki do gry - repliki piłek,
którymi rozgrywane będą Mistrzostwa
Świata w Rosji w 2018 roku.

Puchar
Burmistrza
Dnia 27.01.2018 roku w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Barcinie
odbył się XXIV Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Barcina Michała Pęziaka. W zawodach zorganizowanych przez Urząd Miejski w Barcinie, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ludowy Klub Sportowy Dąb
Barcin, udział wzięły cztery zespoły.
Oprócz gospodarzy - BOSiR/Dąb Barcin,
oglądaliśmy jeszcze Zagłębie Piechcin,
Mikrusa Szadłowice oraz Noteć Łabiszyn.
Po krótkim uroczystym otwarciu zawodów przez organizatorów i przybyłych gości - Burmistrza Barcina Michała Pęziaka, Przewodniczącą Rady
Miejskiej - Krystynę Bartecką, Prezes
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Lenę Patalas, Wiceprezesa Ludowego

Klubu Sportowego - Eugenisza
Tylkowskiego, zawodnicy przeszli do gry!
W trakcie sześciu niezwykle emocjonujących spotkań, w pierwszej fazie
turnieju, kibice zgromadzeni na
trybunach mieli okazję przeżyć
niezwykłe widowisko, jakie zafundowali
im główni bohaterowie turnieju piłkarze. W pierwszej części turnieju
najlepiej poradziła sobie ekipa prowadzona przez Dariusza Porbesa - MLKS
Noteć Łabiszyn. Tuż za nimi uplasowali
się kolejno gracze Zagłębia Piechcin
i BOSiRu/Dąb Barcin, którzy zgromadzili
podobną ilość punktów. Miejsce
czwarte, ale nadal premiowane grą w fazie play-oﬀ, zajęła drużyna Mikrusa
Szadłowice z Dariuszem Semenowiczem
na czele.
W samej fazie play-oﬀ mieliśmy małą
powtórkę z rozgrywki, pomiędzy
zespołami Noteci Łabiszyn i Mikrusa
Szadłowice oraz Zagłębia Piechcin
i BOSiRu/Dąb Barcin. Oba ze spotkań
obarczone były ogromną wagą. Ewentualna wygrana dawała awans do wielkie
ﬁnału całego turnieju i walkę o najwyższe
cele. Przegrana natomiast powodowała,
iż zespół musiał pocieszyć się jedynie
meczem o miejsce trzecie na koniec
zmagań. W pierwszym z meczów, Noteć
Łabiszyn pomimo pozornej swobody gry
i wypracowanej przewagi w pierwszej
odsłonie meczu, musiała się nieco
natrudzić aby ostatecznie zwyciężyć.
Mikrus Szadłowice do samego końca
walczył o odrobienie start i doprowadzenie do serii rzutów karnych, jednak
czasu starczyło na zdobycie bramki
kontaktowej. W drugim spotkaniu
doszło do derbowej potyczki dwóch
mocnych konkurentów! BOSiR/Dąb
Barcin bardzo trudził się przy odpieraniu
szaleńczych ataków ze strony graczy
Zagłębia. Ci znów czując możliwość
awansu do wielkiego ﬁnału, byli skłonni
do wszelkich poświęceń. Pierwsza
połowa zakończyła się remisem 1:1.
W drugiej znów, emocje wzięły górę.
Lepiej w zaistniałej sytuacji odnaleźli się
gracze Piotra Marcisza, którzy zdobyli
gola na 1:2! Stan ten utrzymał się do
ostatniego gwizdka arbitra zawodów i to
czarno-zieloni awansowali dalej!
W meczu pocieszenia, gospodarze nie
mający już nic do stracenia, postawili na
ofensywny futbol. Do gry wprowadzeni
zostali młodzi gracze, którzy mieli okazję
Dokończenie na str. 18
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zaprezentować swoje umiejętności
trenerowi. Już w pierwszej połowie było
widać gołym okiem, że przyjezdni z Szadłowic nie są w dobrej dyspozycji. Jak się
później okazało z wypowiedzi trenera
Mikrusa Szadłowice - zespół jest w trakcie okresu przygotowawczego i w ostatnim czasie pracował mocno ﬁzycznie.
Efektem czego było szybkie wycieńczenie graczy podczas trwania turnieju.
Nie zmienia to jednak faktu, że Barcińscy
piłkarze zagrali bardzo dobre spotkanie
i ostatecznie zajęli trzecie miejsce w zawodach. W meczu o miejsce pierwsze,
Noteć Łabiszyn, która była bez wątpienie
faworytem podejmowała drużynę
Zagłębia Piechcin. Przez ponad kwadrans
gry, to niebiesko-biali dzielili i rządzili na
parkiecie. W ostatniej minucie meczu,
w ostatniej akcji meczu - po zamieszaniu
przed polem karnym zespołu z Łabiszyna, najprzytomniej odnalazł się
osamotniony Jakub Ślebioda. Swoją
okazję zamienił na bramkę, która była
przepustką do przedłużenia nadziei na
zwycięstwo! Chwilę później oglądaliśmy
już serię rzutów karnych! Będący na fali
gracze z "białego zagłębia" wykorzystali
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swoją szansę i ograli kolegów z Noteci
Łabiszyn 4:2! Bohaterem serii karnych
został golkiper KSu - Sławomir Dudek.
Podczas ceremonii wręczania nagród,
organizatorzy postanowili wyróżnić
trójkę najlepszych graczy! Wśród nich
znalazł się najlepszy strzelec turnieju zdobywca 6 bramek, Tomasz Kośmider
(Noteć Łabiszyn). Najlepszym bramkarzem okrzyknięty w sposób jednogłośny
został Sławomir Dudek (Zagłębie
Piechcin). Natomiast jeśli chodzi o najbardziej wartościowego gracza zawodów - wybrany nim został Jakub
Trześniewski (BOSiR/Dąb Barcin). Wyróżnieni piłkarze otrzymali z rąk
Burmistrza Barcina - Michała Pęziaka,
Przewodniczącej Rady Miejskiej - Krystyny Barteckiej, Prezesa Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji - Leny Patalas
oraz Wiceprezesa Ludowego Klubu
Sportowego - Eugenisza Tylkowskiego pamiątkowe grawertony i dyplomy.
Dodatkowo też każdy z zespołów
biorących udział w zmaganiach w Barcińskiej hali otrzymał piłki do gry - repliki
piłek, którymi rozgrywane będą
Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 roku.
Gość specjalny - przedstawiciel
Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej Włodzimierz Figas osobiście
wręczył dodatkowe piłki występującym
zespołom.

II Klasyﬁkacyjny
Turniej Darta 301
Dnia 21 stycznia 2018 - w minioną
niedzielę - równo od godziny 16:30 na
Stadionie Miejskim w Barcinie rozegrany
został II Klasyﬁkacyjny Turniej Darta 301
o Puchar Prezesa Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji - Leny Patalas. Po
krótkim przywitaniu graczy oraz
omówieniu zasad gry i przyznawania
punktów rankingowych, gracze przeszli
do tarcz. Tego dnia łącznie, rywalizowała
ze sobą dwudziestka graczy! Zatem
w turnieju wystąpiło dwukrotnie więcej
darterów niż przed miesiącem! W trwającej blisko czterogodzinnej batalii o końcowy triumf, najlepszym okazał się
"debiutant" - Kacper Peka z Bydgoszczy.
Kacper Peka jest graczem z dość ciekawą
przeszłością jeśli chodzi o darta. W chwili
obecnej jest zawodnikiem teamu Bad
Boys Merlin, z którym odnosi liczne
sukcesy. W barcińskim turnieju zostawił
za sobą kolejno Przemysława Gila
(triumfatora sprzed miesiąca) oraz Jacka
Czerniachowskiego - obaj ze Żnina.
Zwycięzca II Turnieju Klasyﬁkacyjnego
Darta 301 otrzymał pamiątkową statuetkę.

Zdjęcia na str. 19

25 lat bilarda na Pałukach
20 stycznia w Lubostroniu odbyła się
uroczysta Gala bilardowa podsumowująca rok 2017, która była okazją do
rozpoczęcia obchodów 25 lat bilarda na
Pałukach. W związku z tym wydarzeniem
odbyły się dwa turnieje. Turniej talentów
6-9 lat oraz Turniej juniorów. W turnieju
talentów zwyciężył Adam Woźniak,
a drugie miejsce zajęła Otylia Basińska są
to zawodnicy B O SiR Bili Piechcin.
Natomiast w turnieju juniorów Kacper
Brejski zajął III miejsce, a V miejsca zajęli
Alan Pipin, Dominik Wojciechowski i Nikodem Wojciechowski. IX miejsce zajęły
Julka Nowacka i Roksana Kistowska.
W turnieju brali również udział: Robert
Woźniak, Olivier Pipin, Patrycja Karmolińska i Wiktoria Czułkowska. Gratulacje

Zdjęcia na str. 20
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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. Mogileńska 3, 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
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452

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

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy”
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 64 03

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 32 67

nowy internetowy

Barcina
styczeń 2018

DODATEK

99. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

4 stycznia 2018 roku w Barcinie
zorganizowano obchody 99. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Uroczystość rozpoczęła Msza
Święta w kościele pw. św. Jakuba
Większego od Koła Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
odprawiona przez księdza proboszcza
Edmunda Napierałę. Po eucharystii
uczestnicy patriotycznego święta udali
się na cmentarz paraﬁalny przy ul.
Żnińskiej w Barcinie. Odsłonięto tam
tablicę informacyjną z lokalizacją miejsc
pochówku powstańców spoczywających
na cmentarzu. Dzięki zainteresowaniom i
pasji Zoﬁi Drzewieckiej – inicjatorki
przedsięwzięcia i uczennicy Gimnazjum
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie –
udokumentowano sylwetki 39 powstańców i oznaczono ich groby imiennymi
tabliczkami. Prowadzący uroczystość
nauczyciele historii Artur Zamiar i Gra-

żyna Sudoł przypomnieli genezę powstania oraz odczytali apel pamięci. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali Zoﬁa
Drzewiecka, Mariusz Dziemieńczuk –
wnuk powstańca Józefa Andrzejewskiego i Burmistrz Michał Pęziak. Na starówce przy pomniku poświęconym
mieszkańcom Barcina i okolic uczestniczącym i poległym w powstaniu
odśpiewano hymn państwowy i złożono
kwiaty. Na zakończenie uroczystości
samorządowcy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy i lokalnych
instytucji oraz zaproszeni goście, zwłaszcza rodziny powstańcze, wzięli udział
w akademii w Szkole Podstawowej nr 1
im. dra Stanisława Krzysia. Wysłuchano
okolicznościowych przemówień Burmistrza Michała Pęziaka, Wicestarosty
Żnińskiego Andrzeja Hłonda i pana
Leszka Sarnowskiego ze Sztumu oraz
koncertu pieśni patriotycznych w wyko-

naniu chóru szkolnego i kościelnego.
Burmistrz Barcina powiedział: „Cieszę się
ogromnie, że tak licznie zgromadziliśmy
się dzisiaj w Barcinie, by upamiętnić
lokalnych bohaterów – uczestników
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
i podziękować Ich następcom za postawę przodków, patriotyczną oﬁarę i przelaną krew. W roku jubileuszu 100-lecia
odzyskania niepodległości i odrodzenia
państwa polskiego, w Barcinie – obok
głównej ulicy miasta, tablicy pamiątkowej na budynku mieszkalnym,
pomniku z ﬁgurą orła na starówce –
przybyło miejsce, gdzie będziemy uczyć
dzieci i młodzież historii oraz snuć
opowieści o patriotyzmie mieszkańców
Barcina i okolic – uczestników zwycięskiego powstania. Ich umiłowanie
rodzinnej ziemi, wierność tradycji i narodowa duma mogą być dla nas
wszystkich wzorem służby Ojczyźnie.”
Gminne święto upamiętniające zryw
niepodległościowy Wielkopolan zorganizowały Urząd Miejski, Zespół Szkół
w Barcinie, Koło Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
1 Wodna Drużyna Harcerska im. Adama
Mickiewicza oraz Miejski Dom Kultury
w Barcinie.
Jarosław Drozdowski

Kable rozruchowe
u strażników
Straż Miejska w Barcinie wyposażona
jest w kable rozruchowe umożliwiające
uruchomienie samochodu. W okresie
zimowym osoby mające kłopot z rozruchem samochodu z powodu niskiej
temperatury mogą skontaktować się
telefonicznie ze strażnikami (tel. 696631-919) i poprosić o pomoc. W godzinach pracy (poniedziałek i sobota godz.
7.00 – 15.00, wtorek – piątek godz. 7.00 –
22.00) funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Barcinie przyjadą i pomogą uruchomić
samochód.
Jarosław Drozdowski

Konkurs poetycki
Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie zaprasza do udziału w XIX ogólnopolskim konkursie poetyckim „Prezentacje ekologiczne – Barcin 2018”
Edycja nadzwyczajna 100 – lecie Niepodległości Polski wszystkich bez
wyjątku twórców zakochanych w urodzie ojczystej ziemi i zachęca, by biorąc
na swój warsztat poetycki tę tematykę
ogarnęli pamięcią tych, którzy dla niej
przelewali krew i oddawali życie – polskich żołnierzy (znanych i nieznanych).
Z nadesłanych utworów powstanie
słowem malowany pomnik na 100 – lecie
Niepodległej – jako wyraz hołdu dla tych,
którzy tą niepodległość przywrócili
naszej Ojczyźnie. Prace konkursowe
liczące 3 nie publikowane i nie nagradzane w konkursach utwory poetyckie,
opatrzone godłem, należy przesłać w 2
egzemplarzach do siedziby Stowarzyszenia Ekologicznego na adres: Janina
Drążek, ul. Pakoska 16, 88 – 190 Barcin.
Do zestawu utworów należy dołączyć
opatrzoną godłem zamkniętą kopertę
zawierającą imię i nazwisko i dokładny
adres. Młodzi twórcy do lat 18 proszeni są
o podanie na kopercie wieku. Termin
nadsyłania prac upływa z dniem 30
kwietnia 2018 r. W XIX antologii poezji
znajdą się utwory wybrane przez jury
z nadesłanych na konkurs zestawów
wierszy (od 3 do 1). Prezentacja książki
nastąpi podczas uroczystej gali. Uczestnikom konkursu, którzy nie będą mogli
uczestniczyć w prezentacji książki, tomiki
poezji wysłane zostaną pocztą.

Newsletter
i SMS-info
Na przełomie stycznia i lutego 2018
roku na oﬁcjalnej stronie internetowej
gminy Barcin uruchomione zostały dwa
nowe moduły Newsletter i SMS-Info.
SMS-Info ma na celu przekazywanie
wszystkim zainteresowanym użytkownikom krótkich, bezpłatnych informacji
SMS bezpośrednio na telefon komórkowy o aktualnościach, wydarzeniach,
treściach informacyjnych i linków do
najważniejszych tekstów w serwisie
miejskim. Użytkownik, wysyłając na
wskazany numer kod aktywacyjny
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przypisany do danego działu/kategorii
(koszt wysłania SMSa według taryfy
operatora), zarejestruje swój numer
w systemie i od tej pory będzie otrzymywał krótkie informacje SMS z preferowanego zakresu zainteresowań. Użytkownik będzie mógł w każdym momencie
zrezygnować z usługi, poprzez wysłanie
odpowiedniego kodu SMS.
Newsletter umożliwi Internautom
zamawianie usługi wysyłania nowych
informacji pojawiających się na stronie
internetowej na ich własną skrzynkę
pocztową. System rejestrując odbiorcę
zachowuje jego adres e-mail oraz
wybrane kategorie informacji, którymi
Internauta jest zainteresowany. Po
aktywacji użytkownik Newslettera
otrzymuje raz dziennie pocztę e-mail
generowaną automatycznie przez
serwer. W przesyłanym automatycznie
e -mailu znajdują się tytuły oraz krótkie
zajawki informacyjne pogrupowane wg
zamawianych kategorii. W przypadku
zainteresowania wiadomością odbiorca
e-maila może kliknąć na tytuł i przechodzi
do strony portalu z tą właśnie informacją
w pełnej formie. Użytkownik może
w każdym momencie zmienić zakres
tematyczny zamawianych informacji lub
wyrejestrować się.
Jarosław Drozdowski

650 kart
samorządowych
Od 2014 roku na terenie Gminy
Barcin realizowany jest program „Duża
Rodzina z Barcina”, którego celem jest
wspieranie, promowanie i budowanie
pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Samorządowcy starają się
zwiększyć szanse rozwojowe i poprawić
warunki życia rodzin 3+. Potwierdzeniem
uczestnictwa w programie jest karta,
uprawniającą jej posiadaczy do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji
oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty. W styczniu br.
Pełnomocnik Burmistrza ds. programu
„Duża Rodzina z Barcina” przygotował
kartę z numerem 650. Gminne karty są
ważne przez okres dwóch lat. Partnerami
samorządowego programu są Miejski
Dom Kultury, Barciński Ośrodek Sportu i
Rekreacji sp. z o.o., ﬁrmy SPRINT-TRANS
pana Michała Pipina, FOTONIKA pana
Wiesława Szafraniaka, Sklep obuwniczy
„ROXI” pani Arlety Grzempczyńskiej i Zai

kład fryzjerski pani Lidii Kawczyńskiej
z Piechcina oraz Hotel Milena z Milówki.
Władze państwowe i samorządowe
angażują się we wsparcie rodzin
wielodzietnych promując system zniżek
w instytucjach publicznych i ﬁrmach
prywatnych, które mają ułatwić rodzinom 3+ dostęp do kultury i aktywnego
spędzania czasu oraz obniżyć koszty
codziennego życia.
Jarosław Drozdowsk

Utylizacja
azbestu
Gmina Barcin przy wsparciu
ﬁnansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu w wysokości
17.611,20 zł (100%) zrealizowała zadanie
polegające na demontażu, transporcie
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych przez
nawałnicę w sierpniu 2017 roku na
terenie Gminy Barcin. Wykonawcą
przedsięwzięcia był Zakład Gospodarki
Komunalnej „Groneko” sp. z o.o.
z Mikorzyna. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny poprzez unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest
o łącznej masie 24,29 Mg z 13 budynków gospodarczych i mieszkalnych
w Pturku, Mamliczu, Barcinie Wsi,
Młodocinie, Dąbrówce Barcińskiej Kani
i Barcinie.
Jarosław Drozdowski

Platforma dla
przedszkoli i rodziców
W listopadzie 2017 roku Gmina Barcin
zawarła umowę z SOFTWARE HUB Sp.
z o.o. z Warszawy na świadczenie usług
udostępnienia Platformy 4Parents
służącej do naliczania i odbierania opłat
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zainteresowanych usługą,
a także do komunikacji oraz wymiany
informacji pomiędzy rodzicami i placówką. Usługą Platformy 4Parents
objęte są Przedszkole nr 1 w Barcinie,
Przedszkole nr 2 w Barcinie, Przedszkole
nr 3 z oddziałem żłobka w Barcinie
i Przedszkole w Piechcinie. Więcej informacji o „Systemie dla przedszkoli
i żłobków z myślą o rodzicach” dostępnych jest na stronie internetowej
www.4parents.pl

powiatów, kształtowanie wspólnej
polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz
rozwoju i promocji powiatów, wymiana
doświadczeń oraz upowszechnianie
modelowych rozwiązań w zakresie
rozwoju i zarządzania w powiatach.
Jarosław Drozdowski

Nowy komendant

Poniżej podajemy adresy do zalogowania
na Platformie 4Parents dla poszczególnych przedszkoli:
https://p1barcin.4parents.pl
https://p2barcin.4parents.pl
https://p3barcin.4parents.pl
https://ppiechcin.4parents.pl
Jarosław Drozdowski

Ranking gmin
2017
Związek Powiatów Polskich zakończył ocenę samorządów i podsumował
wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Gmin,
Miast i Powiatów za 2017 rok. Gmina
Barcin zajęła 5 miejsce w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich zestawienia
i po raz dziesiąty z rzędu zdobyła tytuł
laureata rankingu gmin ZPP. Celem
ogólnopolskiego rankingu najlepszych
i najbardziej rozwojowych gmin, miast
i powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie
czołowych jednostek samorządu
terytorialnego w Polsce, promowanie ich
w skali kraju oraz integracja mieszkańców i środowisk samorządowych. W 2017
roku uczestnicy zestawienia oceniani byli
w 80 kryteriach w 10 grupach tematycznych. Gmina Barcin dokonała zgłoszeń
w 56 kategoriach oceny. Związek
Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem
powiatów, którego celem jest wspieranie
idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów

W połowie stycznia Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna
Bartecka i Burmistrz Barcina Michał
Pęziak spotkali się z Komendantem
Komisariatu Policji w Barcinie asp.
sztab. Zbigniewem Dudziakiem.

Nowy szef barcińskiego komisariatu
przeniesiony został z Janowca
Wielkopolskiego i zastąpił na
stanowisku kom. Jacka Adamczyka.
Jarosław Drozdowski
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