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9 maja br. w Barcinie uroczyście
zainaugurowano gminne obchody
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na
zaproszenie władz lokalnych i dyrekcji barcińskich szkół odpowiedzieli
uczniowie, samorządowcy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych
gminy i organizacji pozarządowych.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. dr.
Stanisława Krzysia zaprezentowano
montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi placówki i rozegrano
teleturniej „Kocham Cię Polsko”, który wygrała drużyna w składzie Krzysztof Harenda, Maria Wolska, Karolina Małodzińska, Wiktoria Kowalska i
Maksymilian Kasprowicz. Następnie
ulicami miasta od barcińskiej jedynki
do stadionu miejskiego przeszedł

biało-czerwony korowód przedstawicieli społeczności lokalnej. Przed
ratuszem Kornelia Łukomska zaśpiewała „Gołębi song”. Na stadionie
odbył się patriotyczny happening.
Jarosław Drozdowski

Śpiewające fortepiany
Było to pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań z muzyką, które
Rada Seniorów zaproponowała w
ramach budżetu obywatelskiego.
Projekt znalazł aprobatę wśród
mieszkańców i zdobył największą
ilość głosów. 27 maja na scenie
wystąpili muzycy znani z telewizyjnego teleturnieju muzycznego
Śpiewające Fortepiany, którego
gospodarzem był Rudi Shubert.
Program koncertu „Śpiewające
fortepinay - Koncertowo i z humorem” tworzą ponadczasowe przeboje klasyki, operetki, musicalu i
piosenki, m.in. „Bolero", "Czardasz",
"Can-can", „Taniec z szablami” oraz
klasyki Johanna Straussa, Franza
Lehára i Emmericha Kálmána, melodie światowych musicali jak „Skrzypek na dachu”, „Upiór w operze”
oraz ponadczasowe ballady i utwory
rozrywkowe. Muzyczne przeboje w
nowych oryginalnych aranżacjach,
zaskakujące interpretacje i piękne
głosy to niezaprzeczalne atuty tego
koncertu. Gospodarze, czyli tytułowi
pi ani ś ci popi s y i ns t rum e nt al ne
okraszali jedynym w swoim rodzaju
lekkim i humorystycznym słowem komentarza. W koncercie towarzyszyli
im prawdziwi wirtuozi: grający na
instrumentach perkusyjnych - Wojciech Malina Kowalewski, skrzypek Tadeusz Melon oraz jazzman, multiinstrumentalista - Wiesław Wysocki.
Na scenie wystąpili również znakomici soliści - sopranistka Joanna Stefańska-Matraszek i baryton Ireneusz
Miczka.
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Święto Noteci
Barciński Ośrodek Sportu oraz
Miejski Dom Kultury po raz pierwszy
zaprosili na Święto Noteci. Festyn
rodzinny przygotowany został z
myślą o mieszkańcach w każdym
wieku. Od godziny 15:00 na uczestników czekało mnóstwo atrakcji.
Dużo działo się na scenie i wokół niej.
Impreza odbywała się na starym
rynku oraz przy Stanicy, gdzie wystartowała gra miejska dla rodzin. W
programie znalazły się także między
innymi, rajdy rowerowe dla dzieci i
młodzieży w wieku od 5 lat do lat 18,
zawody kajakowe w tym holowanie
kajaków, sztafeta na wodzie, pokazy
ratownictwa i sprzętu wodnego.
Dmuchańce, malowanie twarzy, wata
cukrowa, lody, kiełbaski z grilla to
kolejne atrakcje, które jak zawsze
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Scena również zapewniła uczestnikom wiele emocji, a zaprezentowali się na niej chociażby podopieczni sekcji wokalnej ze Żnińskiego
Domu Kultury oraz Miejskiego Domu
Kultury w Barcinie. Koncert zespołu
Tulinki Band to atrakcja dedykowana
dla najmłodszych. Śpiewające
pluszowe gwiazdy tuliły się do dzieci i
śpiewały razem z nimi tulinkowe
nutki. Na zakończenie imprezy dla
wszystkich wystąpił zespół Top Girls.
Tr z y f a n t a s t y c z n e d z i e w c z y n y
znakomicie radzące sobie na scenie
Disco Polo. Ich żywiołowe i charyzmatyczne piosenki, które mają po kilkadziesiąt milionów odsłon w sieci poderwały wszystkich do wspólnej
zabawy.
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Jazzowe granie
3 maja w Barcinie wystąpił dla
publiczności Happy Play Dixieland
Band. Mogliśmy usłyszeć największe
jazzowe standardy. Zespół został
założony w 2005 roku z inicjatywy
Roberta Barczyńskiego jako kwartet
grający dixieland czyli stary nowo
orleański jazz. Od 2007 do 2010 roku
brzmienie zespołu zbliżało się do
klimatów swingowych. W 2010 roku
zespół powrócił do grania dixielandu,
poszerzając skład do 7 muzyków i
dodając do nazwy człon dixieland. W
dotychczasowej historii zespołu
grało w nim wielu znanych i cenionych muzyków, m.in. klarnecista
Ryszard Kwaśniewski, puzonista Dymitr Markiewicz czy pianista Wojtek
Kamiński. W Barcinie wystąpili 3 maja.

SIEDEMNASTA EDYCJA KONKURSU O MIEŚCIE, GMINIE I POWIECIE
W czwartkowe przedpołudnie 26
kwietnia po raz siedemnasty w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin
odbył się konkurs „Barcin moje
Miasto – Moja Mała Ojczyzna”, którego celem jest propagowanie wśród
młodzieży szkolnej wiedzy na temat
historii, kultury i życia społecznosamorządowego miasta i gminy
Barcin oraz powiatu żnińskiego.
Konkurs odbywa się pod patronatem
Burmistrza Barcina i jest współorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz
Zespół Szkół w Barcinie. W tegorocznej edycji konkursu w szranki
stanęło siedem trzyosobowych
drużyn, reprezentujących szkoły:
Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 z
Barcina, Szkoły Podstawowe z
Piechcina oraz Mamlicza, Gimnazjum
nr 1 z Barcina, Gimnazjum nr 2 z
Piechcina oraz Liceum Ogólnokształc ą c e w B a r c i n a . Wy s i ł k i d r u ż y n
oceniało jury w składzie: przewodnicząca Maria Siekierska - historyk,
Jarosław Drozdowski z Referatu
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Barcinie oraz Elżbieta Pałka,
prezes Klubu Żeglarskiego „Neptun”
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z Barcina. Podobnie jak w zeszłym
roku, do odpowiedzi na pytania konkursowe posłużył system I Vote,
który udostępnił Zespól Szkół w
Barcinie. Pytania, odczytywane przez
Panią Dyrektor Grażynę Szafraniak
ułożone były w trzy kategorie tematyczne: historia gminy Barcin, sprawy
samorządowe i życie kulturalne
gminy Barcin, oraz historia, życie
kulturalne i samorządowe powiatu uczestnicy musieli zatem między
innymi wiedzieć w jakim stylu wybudowany został kościół pw. Św. Jakuba Większego na barcińskiej starówce, co to są „plyndze”, jaka rzeka
przepływa przez Żnin, czy z iloma
gminami sąsiaduje gmina Barcin. W
każdej turze zawodnicy otrzymali po
10 pytań. Po zakończeniu każdej tury
system I Vote zliczał punkty. Po
zakończeniu 3 rund pytań i podliczeniu punktów znana już była drużyna zwycięzców – uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Mamliczu w składzie: Jędrzej Koszucki, Anna Ratajczak oraz Aleksandra Wielgórka,
którzy odpowiedzieli poprawnie na
wszystkie pytania. Zostali oni przygotowani do konkursu przez Pana

Grzegorza Michalaka. Drugie miejsce
zajęła drużyna Szkoły Podstawowej
nr 2 z Barcina – Wiktor Baczyński,
Jagoda Rucińska i Maja Wojciechowska, wraz z opiekunką Panią Renatę
Szaforz. Ze względu na fakt, że trzy
następne drużyny miały jednakową
liczbę punktów zarządzono dogrywkę, w której odpowiadali ustnie na
zadawane przez Panią Dyrektor
biblioteki pytania. Po zakończeniu
dodatkowej rundy pytań okazało się,
że trzecie miejsce zajęła drużyna z
Liceum Ogólnokształcącego z Barcina w składzie Jakub Dreżewski,
Maria Wolska oraz Wiktor Ratajczak,
których do konkursu przygotowała
Pani Grażyna Sudoł. Kolejne miejsca
zajęły drużyny: Justyna Kruzel,
Antoni Puzio oraz Amelia Woźniak z
Gimnazjum nr 1 w Barcinie z opiekunem Panem Markiem Kaczmarkiem,
zespół z Gimnazjum w Piechcinie w
składzie Agata Popielińska, Karolina
Słowińska i Amelia Szewczak, które
do konkursu przygotowywał Pan
Jakub Wojciechowski. Pan Wojciechowski był także opiekunem drużyny która zajęła następne miejsce,
czyli uczniów Szkoły Podstawowej w

Piechcinie – Dominika Wojciechowskiego, Julii Nowackiej i Martyny
Smyk. Kolejne miejsce przypadło
drużynie z Szkoły Podstawowej nr 1 Bartoszowi Jędykiewiczowi, Damianowi Karow oraz Maciejowi Kapłońskiemu wraz z nauczycielem prowadzącym Arturem Zamiarem. Nagrody
– pamiątkowy grawerton, dyplomy,
książki oraz upominki przekazane
przez Urząd Miejski w Barcinie wręczyła zwycięzcom obecna na konkursie Zastępca Burmistrza Barcina Pani
Lidia Kowal. Nagrodę otrzymał również nauczyciel przygotowujący.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody książkowe ufundowane
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy Barcin, gadżety ufundowane
przez Urząd Miejski w Barcinie oraz
książki uprzkazane przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Serdecznie gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom konkursu imponującej wiedzy
na temat naszego miasta i powiatu.
Zapraszamy również do udziału w
zmaganiach w kolejnej, osiemnastej
już edycji konkursu, która odbędzie
się w roku 2019 .

WOLICE WE WSPOMNIENIACH
Jak w każdy ostatni wtorek miesiąca, 24 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło
się spotkanie wspomnie-niowe z
cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać”. Tym razem tematem spotkania były Wolice, wieś sąsiadująca z
Barcinem. Na spotkaniu pojawili się
głównie dawni mieszkańcy miejscowości, którzy podzielili się miedzy
sobą wspomnieniami o przeszłości
Wolic. Mówiono głównie o latach
międzywojennych oraz czasach II
wojny światowej, nie zapomniano
jednak o latach powojennych oraz
obecnych mieszkańcach Wolic.
Miejscowość ta dawniej była zamieszkana w większości przez ludność
niemiecką, wyznania ewangelickiego. W budynku zwanym obec-

nie „rybakówką” lub „ryba-czówką”
mieściła się siedziba fol-warku Walitz,
którego właścicielami byli min.
Panowie Radke i Reiter. Prowadzili
oni gospodarstwo rybackie, które
poławiało ryby w okolicznych jeziorach. Mieszkańcy –ewangelicy
uczęszczali na nabożeństwa do barcińskiego kościoła św. Marcina, nieliczni katolicy zaś do pobliskiego
Szczepanowa. Ludność ewangelicka
na wzgórzach za wsią miała swój
cmentarz. Określa się, że w 1936 roku
w Wolicach mieszkało 20 rodzin
niemieckich oraz 12 polskich. Co
ciekawe, większość spośród Polaków
osiedlonych w Wolicach było emigrantami ze Stanów Zjednoczonych.
Postanowili oni podkreślić swój
patriotyzm poprzez postawienie na

rozstaju dróg we wsi kapliczki z
posągiem Jezusa. Przy wsparciu
sołtysa – myśliwego Franciszka Jurka
powołano Komitet, którego przewodniczącym został pan Władysław
Deja, były żołnierz wojny bolszewickiej z 1920 roku. Pierwsze pieniądze na budowę przekazał łowczy
gminny – pan Stanisław Zülzdorf.
Wykonaniem ﬁgury zajął się Pan
Nyka. Figurę poświęcono 15 sierpnia
1936 roku. Niestety kilka lat później,
po wybuchu I I wojny światowej
kapliczka z rozkazu hitlerowców
została zniszczona, zaś inicjator jej
budowy –Władysław Deja – rozstrzelany. Kaplicę odbudowano w
1956 roku. Po zakończeniu wojny z
Wolic wysiedlani byli Niemcy.
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Opuszczone gospodarstwa były
parcelowane na mniejsze jednostki i
przekazywane w polskie ręce – głównie repatriantów ściągających do
Wolic z dawnych Kresów Wschodnich. Obecnie Wolice są dynamicznie
rozwijającą się wsią, której ludność
aktywnie uczestniczy w życiu gminy.
We wsi funkcjonuje świetlica ( w
dawnym budynku niemieckiej szkoły)
, przy której sołectwo organizuje
okolicznościowe festyny. Pobliskie
jeziora oraz lasy przyciągają turystów, którzy mogą zatrzymać się w
p o ł o ż o n y m w Wo l i c a c h g o s p o darstwie agroturystycznym. Przy
jednym z jezior znajduje się Rodzinny
Ogród Działkowy "Magnolia",
skupiający ponad trzystu działkowców z całego województwa kujawsko - pomorskiego.

Warsztaty literackie z Panią Sylwia Trojanowską
10 maja 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin w
ramach Tygodnia Bibliotek pod
hasłem : „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” odbyły się warsztaty literackie z
panią Sylwią Trojanowską – pisarką i
autorką powieści obyczajowych – w
których uczestniczyli uczniowie klasy
I I I c barcińskiego gimnazjum. Na
początku spotkania pani Sylwia
opowiedziała kilka słów o sobie oraz
swojej twórczości. Pisarka jest
szczecinianką, pasjonatką Pomorza
Zachodniego, muzyki ﬁlmowej oraz
dobrej książki. Zawodowo spełnia się
jako trener biznesu i coach ACC ICF,
prowadząc zajęcia dla osób dorosłych z zakresu rozwoju osobistego i
kształtowania umiejętności biznesowych. Po godzinach pisze książki,
do pierwszych prób pisarskich zainspirował ją syn. Chłopcu nie
wystarczały samodzielnie czytane
książki i zaczął prosić mamę o napisanie powieści. Zachęcona przez
bliskich, wysłała do wydawnictwa powieść „Szkoła latania”. Ku jej ogromnej radości, historia spodobała się i
6

została wydana. W następnych latach
pisarka wydała kontynuację debiutu
– książki „Blisko chmur” i „Szept
wiatru”. Obecnie czytelnicy mogą się
cieszyć lekturą „A gdyby tak…”.
Pierwsza część warsztatów w Barcinie poświęcona była temu, jak
znaleźć w sobie motywację i siłę do
spełnienia marzeń i celów życiowych.
Analizując postać Kaśki Laski ze
„Szkoły latania” autorka pokazała
młodzieży, co hamuje, a co stymuluje
człowieka do działania. W drugiej
części praktycznych zajęć z literatury
młodzież pracując w grupach miała
za zadanie napisać opowiadanie.
Licealiści spróbowali stworzyć namiastkę scenariusza do ﬁlmu przyrodniczego, sensacyjnego, kryminalnego, thrillera oraz science ﬁction,
używając pewnego schematu graﬁcznego, 10 wybranych z listy słów i
jednego wylosowanego przez kapitana innej grupy. W trakcie trzygodzinnego spotkania powstało pięć
opowiadań stanowiących zalążek do
scenariuszy ﬁlmowych. Pani Sylwia
Trojanowska wysłuchała i omówiła

każdy z pomysłów, podpowiedziała
uczniom, jak tworzyć poszczególny
rodzaj scenariusza, utrzymać napięcie, stworzyć kryminał i na co, zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu.
Były to niezwykle twórcze warsztaty,
które zapadną w pamięci młodzieży.
Spotkanie upłynęło w serdecznej
atmosferze, ponieważ pani Sylwia
jest osobą łatwo nawiązującą kontakt z ludźmi, uśmiechniętą i dowcipną. Na zakończenie spotkania
pisarka poprosiła młodzież o wylosowanie sentencji, która ma ich
zmotywować do dalszego działania.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną książkę pani Sylwii oraz następne
twórcze spotkanie w bibliotece.
Joanna Kujawa-Drozdowska

Barcin w okresie PRL
16 maja w czytelni biblioteki
młodzi pasjonaci działający w kółku
historycznym przy Zespole Szkół w
Barcinie przygotowali wernisaż „Barcin w okresie PRL”. Pomysł wystawy
zrodził się na wycieczce do pierwszej
stolicy Polski, gdzie w Muzeum
Początków Państwa Polskiego młodzież obejrzała ekspozycję „Gniezno
w PRL-u”, złożoną ze zbiorów muzeum i wspomnień mieszkańców
miasta. Zainspirowane przez nauczyciela historii pana Marka Kaczmarka i marzące o podróżach w
czasie Justyna Kazek, Sara Wachowska, Weronika Forgiel, Weronika
Kaczmarek, Zuzanna Boesche, Julia
Kluczewska i Wiktoria Rożek postanowiły poznać PRL-owską codzienność w Barcinie. Po kilku miesiącach
wytężonej pracy oraz dzięki życzliwości mieszkańców miasta, pomocy
rodziny i wsparciu starszych przyjaciół, udało im się wcielić projekt w

życie. Młode historyczki opowiedziały o kilku ważnych datach z PRLowskiej historii Barcina i zaprezentowały stare banknoty, gazety, książki,
dokumenty, kartki żywnościowe i
sprzęty AGD. Zobaczyliśmy zarówno
wyposażenie zlikwidowanej już Milicji
Obywatelskiej jak i naczynia kuchenne działającej do dnia dzisiejszego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Wysłuchaliśmy
historii o konsekracji kościoła pw. św.
Jakuba Większego w Barcinie, sukcesach barcińskich wioślarek i o „papciarni” i jednakowych papciach dla
wszystkich barcinian. Wszystkie przywołane wydarzenia i wystawione
eksponaty były starsze od wystawiających dziewcząt. Sentymentalna
wystawa zgromadziła ponad pięćdziesięciu ciekawskich. Dorośli chcieli
znowu poczuć się, jak w czasach
dzieciństwa, a młodzież poznać
nieznany okres w najnowszej historii

rodzinnego miasta. Autorki wystawy
chcą dokładniej udokumentować
historię miasta i gminy z lat 19451989. Opiekun młodych historyków
pan Marek Kaczmarek i Dyrektor
biblioteki pani Grażyna Szafraniak
zaapelowali do mieszkańców gminy,
aby przynosili kolejne eksponaty z
Barcina w okresie PRL i wzbogacili
wystawę.

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko,
DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski
WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 23 27
www.mdkbarcin.com.pl
ADRES REDAKCJI
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
tel. 52 383 34 48
SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko
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O historii dzieciństwa
W słoneczne popołudnie, 9 maja,
w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin zebrało się kilkanaście
osób, aby wysłuchać prelekcji z cyklu
pt. „Poprzez wieki”, poświęconemu
życiu codziennemu w dawnych czasach. Tym razem prowadząca cykl
Olga Gralak-Ćwikła mówiła o tym, jak
dawniej wyglądało dzieciństwo i
codzienność życia dzieci. Dzieciństwo jako okres w życiu był niegdyś o
wiele krótsze niż teraz. Dzielono je na
trzy okresy – niemowlęctwo, lata
dziecięce i lata młodzieńcze. Okres
pierwszy trwał od urodzenia do
ukończenia 7 lat. W tym czasie
dziecko pozostawało pod opieką
matki bądź piastunki (prawnym
opiekunem był jednak ojciec) i spędzało czas na zabawach. Przez wiele
stuleci uważano, że etap ten to czas
przejściowy, nieistotny dla dalszego
życia; dziecko wychowywało się więc
niejako na uboczu, niezauważane
przez nikogo poza osobami, które
bezpośrednio się nimi zajmowały. W
chwili ukończenia przez dziecko 7
roku życia przechodziło ono pod kuratelę ojca, który – zależnie od stanu
społecznego rodziny - kierował syna
bądź córkę na służbę, do szkoły,
nauki zawodu bądź na wychowanie
do krewnych. Zwłaszcza w średniowieczu dzieci nie wychowały się w
biologicznych rodzinach. Rozpoczęcie nauki czy służby było dla dziecka
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w e j ś ci e m w ś w i at d oros ł y ch, w
którym było ono traktowane bez
większych ulg. Powszechne były kary
ﬁzyczne wobec dzieci, surowa dyscyplina i zwiększona moralność,
zwłaszcza w stosunku do dziewczynek. Kolejny etap dzieciństwa, czyli
lata młodzieńcze, rozpoczynał się w
chwili, gdy rodzic uznawał, że jego
potomek jest już zdolny do założenia
własnej rodziny. W wiekach średnich
następowało to w przypadku dziewcząt w chwili, gdy osiągały one
dojrzałość płciową, w przypadku
chłopców zaś w wieku ok. 14-15 lat. W
wiekach późniejszych moment ten
przesuwano, by w końcu na przełomie XIX i XX wieku ustalić cezurę na
ok. 17-18 lat w przypadku dziewcząt
oraz 18-20 lat u chłopców. Ogromna
była śmiertelność wśród dzieci. Określa się, że w czasach Polski przedrozbiorowej 35% procent dzieci
umierało przed ukończeniem 1 roku
życia, 55% dożywało 5 lat. Najczęstszym powodem śmierci były komplikacje porodowe, choroby, także
głód, przemoc, wypadki losowe czy
konﬂikty zbrojne. Z powodu tak
wysokiej śmiertelności dzieci inaczej
niż dziś wyglądała miłość rodzicielska
– rodzice starali się nie przywiązywać
zbytnio do dziecka mając na uwadze
wysokie prawdopodobieństwo jego
śmierci. W wielu przypadkach doprowadzało to do sytuacji, gdzie pomię-

dzy rodzicami a dzieckiem nie było
żadnej więzi emocjonalnej; obyczaje
nakazujące wychowywać dzieci w
pokojach oddalonych od centrum
domu, pod opieką mamek i piastunek, nie poprawiały tego stanu rzeczy. W II połowie XIX wieku, wraz z
rozwojem medycyny (w tym pediatrii i ginekologii) śmiertelność dzieci
zaczęła spadać. Na przemodelowanie koncepcji rodzicielstwa trzeba
było jednak jeszcze poczekać; nastąpiło to w XX wieku. Obecnie wychowujemy nasze dzieci sami, korzystając z opiekunek okazjonalnie.
Wspieramy nasze dziecko, szanujemy
jego potrzeby i mamy wzgląd na fakt,
że jest ono istotą pod każdym względem odmienne od nas, dorosłych.
Panuje powszechny obowiązek
szkolny, przemoc wobec dzieci jest
karana, zakazana jest także praca
dzieci. Dziecko posiada prawa, które
spisane w Konwencji Praw Dziecka
uchwalonej w 1989 roku, uznawane
są w większości państwa świata. Czy
są wprowadzane, to jednak inna
historia…

Ministerialny Projekt „Drogowskaz
– Niepodległa” zainaugurowany
15 maja 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
warsztatem pn. Trudne słowo „demokracja”. Piękne słowo „demokracja” rozpoczęliśmy spotkania w
ramach projektu „Drogowskaz -Niepodległa”. Przedsięwzięcie doﬁnansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla
książki”. Uczestnicząca w spotkaniu
młodzież w pierwszej części zajęć
posłuchała o historii idei państwa,
demokracji i trudnościach z nią związanych oraz korzyściach płynących z
jej pielęgnowania. W drugiej części
typowo warsztatowej młodzież znalazła się na bezludnej wyspie, powoływała ﬁkcyjne państwo i tworzyła
prawa i obowiązki w nim panujące.
Tworząc własną małą konstytucję
dzieci poznawały zasady, które mogą
nauczyć je zwracania uwagi na
potrzeby innych. Warsztaty przeprowadziła Ewa Jałochowska dziennikarka, historyk sztuki, autorka książek: „Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem” oraz „Duchy Singapuru”. A uczestniczyli w
nich uczniowie miejscowego Gimnazjum razem z opiekunami w liczbie 45
osób. Projekt „Drogowskaz - Niepodległa” doﬁnansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naroowego w ramach programu: Partnerstwo dla książki

ROMAN PANKIEWICZ PO RAZ KOLEJNY
W BARCIŃSKIEJ BIBLIOTECE
Pan Roman Pankiewicz jest osobą
doskonale znaną użytkownikom
Biblioteki Publiczne Miasta i Gminy
Barcin. Bywał on w barcińskiej
książnicy na spotkaniach poświęconych napisanej przez siebie trylogii
„ Tr z y ż y w i o ł y ” o p i s u j ą c e j j e g o
pobyty w Islandii, Niemczech oraz
Rosji. Poczucie humoru oraz
umiejętności gawędziarskie Pana
Pankiewicza sprawiały, że spotkania

z nim cieszyły się dużym powodzeniem. 23 maja Pan Pankiewicz znów
zawitał do barcińskiej biblioteki. Tym
razem głównym tematem była kolejna, i jak autor zaznaczył, ostatnia już
jego książka, zatytułowana ”Polski
żywioł”. „Polski żywioł” to zbiór
esejów na tematy, które Pana
Romana w polskiej historii fascynują,
ciekawią, ale także irytują. Pisze on
zatem min. o triumfach polskiego

oręża (w tym o bitwie pod Wiedniem
czy bitwie warszawska), o zmieniającej się sytuacji kościoła katolickiego
w naszym kraju, o postaciach , które
na polskiej historii zaważyły. Celnie
punktuje zarówno wady jak i zalety
naszego narodu. Wszystko to zebrane w jedną całość w pełni zasługuje
na nazwę „żywioł”. Na barcińskim
spotkaniu Pan Pankiewicz opowiedział o treści książki, posługując się
bogato ilustrowaną prezentacją
multimedialną. Widzowie zobaczyli
między innymi zdjęcia dwóch
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krakowskich klasztorów – kamedułów na Bielanach oraz benedyktynów w Tyńcu, które prezentują
zupełnie inne podejście do życia
zakonnego czy obrazy prezentujące
triumf Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Za swój występ zebrał burzę
oklasków, po zakończeniu spotkania
wiele osób podchodziło także do
niego , aby zapytać o interesujące ich
kwestie. Niestety, to było już prawdopodobnie ostatnie spotkanie z Panem Pankiewiczem. Autor poinformował, ze wycofuje się na pisarską emeryturę i nie będzie już jeździł
na spotkania. Życzymy mu więc zasłużonego wypoczynku (po cichu mając
jednak nadzieję, ze zmieni zdanie).

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2018
Tegoroczny Tydzień Bibliotek
upłynął pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. W Oddziale dla
dzieci i młodzieży zostały przygotowane warsztaty dla przedszkolaków oraz uczniów klas I- I I I
szkoły podstawowej. Tematyka
zajęć była różnorodna jednak
zawsze nawiązywała do literatury
oraz czytania. Grupy 3-4latków
zostały zaproszone na teatrzyk
edukacyjny pt. „Król Dżungli”,
którego treść niosła przesłanie, że
nawet będąc kimś ważnym i
zajmując wysokie stanowiska
zawsze warto być człowiekiem
dla człowieka. Należy być miłym,
sympatycznym i otwartym na
innych. W spektaklu uczestniczyło
113 dzieci z Przedszkola nr 2 i 3 z
Gminy Barcin oraz grupa przedszkolna z Przedszkola w Szczepanowie. Dla przedszkolaków w
wieku 5-6 lat bibliotekarki z
Oddziału dla dzieci i młodzieży
przygotowały ofertę trzech
tematów do wyboru: „Muminkowy przyjaciel”, „Czas na bajkę”
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oraz „W świecie zabawek”. Każde
z zajęć miało charakter warsztatowy. Były to zajęcia edukacyjnoliterackie, które miały na celu
przybliżyć dzieciom świat bajek,
baśni i opowiadań. Z oferty
biblioteki skorzystało 7 grup
przedszkolnych z Przedszkola nr
2 i 3 w Barcinie oraz grupa przedszkolna z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi i Grupą Przedszkolną z Parlina. Natomiast klasy
I-III ze szkół podstawowych miały
możliwość skorzystania z oferty
trzech tematów: „Rusz głową zabawy, łamigłówki, quizy i rebusy” - warsztaty literacko-edukacyjne, „Najlepszy przyjaciel
naszej klasy” - warsztaty plastyczno-literackie oraz „Kolorowo warzywnie i owocowo” - warsztaty edukacyjne z podstawami
języka angielskiego. Zajęcia
zostały specjalnie przygotowane i
przystosowane do wieku i możliwości dzieci biorących w nich
udział. Z zajęć skorzystało12 klas
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w

Barcinie oraz ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie i Parlinie.
Wszystkie warsztaty dotyczyły
literatury dla dzieci i młodzieży
oraz miały na celu utrwalenie
wiedzy jaką dzieci nabyły przez
ostatni rok nauki w szkole. W
sumie z warsztatów edukacyjnoliterackich zorganizowanych w
Oddziale dla dzieci i młodzieży
skorzystało ponad 520 dzieci z
Barcina, Szczepanowa i Parlina.
Justyna Pałka
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Obchody świąt majowych
Maj świętami stoi - chciałoby się
powiedzieć, bowiem w tym miesiącu
przypada kilka świąt państwowych. Z
tej okazji 9 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie, Urząd Miejski i Zespół Szkół w Barcinie przygotowali wspólnie obchody świąt
majowych. Zaproszeni goście obejrzeli akademię poświęconą patronowi Szkoły Podstawowej nr 1. Następnie w budynku placówki odbył się
turniej „Kocham cię, Polsko!”, przygotowany przez pana Artura Zamiara, a prowadzony przez uczennice z
Liceum Ogólnokształcącego. W trakcie zabawy cztery drużyny, na czele
których stali: p. Hubert Łukom-ski, p.
Witold Antosik, p. Krzysztof Harenda,
i p. Ewa Kołodziejska, odpowiadały
na pytania związane z historią Polski.
Zwyciężyła drużyna w składzie: p. Witold Antosik, Oliwia Gajda, Aleksandra Kowalczyk, Damian Karow,
Julia Kluczewska. Około godziny 11,
spod budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 ruszył biało - czerwony korowód.
Dzieci i goście z chorągiewkami, kwiatami, balonami.... przemieszczali się
ulicami miasta. W drodze do Stadionu
Miejskiego mijali tabliczki przystankowe, na których znalazły się informacje o wybranych świętach państwowych: 1 maja - Święto Pracy i 14.
rocznica przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej (dzieci z Przedszkola nr 1
w Barcinie odśpiewały hymn Unii
Europejskiej); 2 maja – Święto Flagi
(usłyszeliśmy harcerzy recytujących
wiersz o naszych barwach narodowych); 3 maja - Święto Konstytucji
Trzeciego Maja (uczniowie gimnazjum przygotowali scenkę nawiązującą do uchwalenia Konstytucji i
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odczytali informacje o tym wydarzeniu); 8 maja - Narodowy Dzień
Zwycięstwa (wystąpiła Kornelia Łukomska z piosenką pt. „Gołębi song”
oraz usłyszeliśmy informacje dotyczące tego święta). Na Stadionie
Miejskim mogliśmy obejrzeć taniec
staropolski „Polonez”, przygotowany przez uczniów klas III gimnazjum, pod kierunkiem p. Małgorzaty
Hulisz - Spychalskiej. Wyszedł cudnie!
Burmistrz Barcina, p. Michał Pęziak
poinformował o działaniach podjętych w gminie z okazji obchodów
stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, których ﬁnał będzie
miał miejsce 11.11.2018 r. W sektorach
stadionu udało się wykonać 12 ﬂag,
które sfotografował dron. Na koniec
spróbowaliśmy, odtańczyć belgijkę.
Pokonało nas słońce, taniec trwał
dosłownie chwileczkę. Było ciepło,
miło i radośnie. I tak oto uczciliśmy
święta majowe.
Ewa Gościńska
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Aleksandra Łagocka –
finalistka konkursu kuratoryjnego z chemii
Aleksandra Łagocka – ﬁnalistka
konkursu kuratoryjnego z chemii. Ta
dziewczyna jest ciekawa świata, dużo
czyta, chętnie pozyskuje wiedzę z
różnych dziedzin, ale najbardziej pociągają ją nauki ścisłe. W tym roku
została ﬁnalistką Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Chemii,

a w tej dziedzinie to trudne i rzadkie!
Jej drugą pasją jest matematyka, z
tego powodu chętnie uczestniczyła
w różnych konkursach matematycznych, odnosząc w nich mniejsze
lub większe sukcesy. Ola chce kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w

Inowrocławiu w klasie „medical”.
Olu, podziwiam Twoją pracowitość i
skromność, to nieczęsto spotykane
dziś cechy, ale dzięki nim można osiągnąć sukces. I dziękuję! Odkrywanie z
Tobą na nowo tajemnic chemii, to
była czysta przyjemność.
Iwona Zbieranek
nauczyciel chemii

Dzień Chemiczny – edycja IV
W poniedziałek 09.04.2018 r. już
po raz czwarty gościliśmy w murach
naszej szkoły przedstawicieli Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia,
którzy wcale z niemałym rozmachem, przeprowadzili dla nas Dzień
Chemiczny. W wydarzeniu wzięli
udział uczniowie klas III gimnazjum,
dla których warsztaty i pokazy
chemiczne stanowiły swego rodzaju
powtórkę przed egzaminem. Najpierw przez dwie godziny samodzielnie przeprowadzaliśmy doświadczenia, opisując ich przebieg i dokonując
obserwacji. Wspierani podpowiedziami prowadzących, rozwijaliśmy
umiejętność formułowania wniosków. W ten sposób mogliśmy przypomnieć oraz uporządkować wiadomości i umiejętności nabyte podczas
trzyletniej edukacji chemicznej. Potem na małej sali gimnastycznej
odbył się pokaz efektownych eksperymentów, już w „normalnej skali”,
które zawsze cieszyły się sporym

zainteresowaniem i także w tym roku
wzbudziły nasz zachwyt. Kolejny
Dzień Chemiczny za nami. Bardzo
dziękujemy p. Iwonie Zbieranek, bo
to ona od początku odpowiada za
organizację tego wydarzenia w
naszej szkole. Dziękujemy również p.

Konkurs Poezji Śpiewanej i Konkurs Recytatorski
26 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Poezji Śpiewanej i
Konkurs Recytatorski. Celem konkursu
była popularyzacja poezji wśród młodzieży. Uczniowie szkół średnich, gimnazjów
i starszych klas szkoły podstawowej mieli
za zadanie zinterpretować twórczość
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory. Mogli to
zrobić recytując lub wyśpiewując poezję.
Każdej szkole wolno było wytypować
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tylko trzech uczniów. Reprezentacja
Zespołu Szkół w Barcinie wróciła z laurami. W kategorii „Poezja śpiewana” - I
miejsce zajęła Julia Bronk z klasy I LO
(opiekun: p. Agnieszka Korzempa), II
miejsce - Daria Klecha z klasy III e gimnazjum (opiekun: p. Agnieszka Korzempa);
w kategorii „Recytacja” - I miejsce zajął
Bruno Maciejewski z klasy VII c (opiekun:
p. Marlena Korgul ). Uczniowie zostali
nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami
rzeczowymi. Gratulujemy!

Dyrektor Marzenie Wolskiej oraz Radzie Rodziców za sﬁnansowanie naszego udziału w tej nietypowej lekcji
chemii.
Uczniowie klas III gimnazjum

III miejsce w XV Ogólnopolskim Przeglądzie
Twórczości Teatralnej MASKA 2018
8 maja 2018 r. uczniowie z kółka
artystyczno - językowego z klas III
objęci innowacją pedagogiczną „Zajęcia artystyczno - językowe dla
klas III szkoły podstawowej" pod
opieką p. Elżbiety Kwiatkowskiej i p.
Iwony Goździk zajęli III miejsce w XV
Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Teatralnej MASKA 2018 w Psarach Polskich. Uczniowie zaprezentowali spektakl w języku angielskim pt. „The Magic Piper". Artyści
nie tylko wspaniale zaprezentowali
swoje umiejętności językowe z języka
angielskiego, lecz także debiutowali
na deskach teatru w znakomitym
stylu. Aktorzy, którzy uczestniczyli w
spektaklu: Julia Chmura, Karolina Mazurek, Agata Paszkiet, Eliza Chareńska, Zuzanna Duda, Roksana Gronowska, Melania Najkowska, Paweł
Sobkiewicz, Jagoda Pawlak, Weronika Burchardt, Gabriela Kaniuka,
Amelia Rosół, Nikodem Jurek, Julia
Tuschik, Aleksandra Puzio, Iga Światowy, Zoﬁa Forgiel, Dominika Kamińska, Wiktoria Osuch, Kajetan Zają-

czkowski, Oliwier Majcher. Bardzo
dziękujemy rodzicom dzieci, którzy
wspierali nas w tych trudnych,
jednakże ekscytujących chwilach.
Szczególne podziękowania za pomoc
w organizacji przedstawienia kieruje-

my do p. Agnieszki Jurek oraz p.
Joanny Chareńskiej. Za przygotowanie rekwizytów na scenę dziękujemy panom konserwatorom z budynku przy ul. Artylerzystów 13.
Serdecznie gratulujemy!

Mistrzostwo Powiatu dziewcząt i Wicemistrzostwo chłopców
Mistrzostwo Powiatu dziewcząt i
awans do następnego etapu oraz
Wicemistrzostwo chłopców wywalczyły drużyny naszej szkoły na barcińskim stadionie, w czwórboju lekkoatletycznym. Na starcie stanęło sześć
drużyn dziewcząt i cztery chłopców.
Bardzo emocjonujące rywalizacje,
dramaty, radości i smutki to są momenty, które budują charakter. Tym
razem nasi sportowcy spisali się znakomicie, chociaż chłopcy skończyli rywalizację z niedosytem, bo tylko pierwsze
miejsce dawało awans do dalszego
etapu. Drużyna dziewcząt znakomicie
pobiegła i skoczyła natomiast rzuty
pozostaw iały w ie le d o życze nia,
stwierdzamy, że jest to nasza najsłabsza konkurencja. Ostatnia rywalizacja, start na 600 merów - stajemy na
starcie nadzieją i niepewnością, bo wiemy, że ten bieg może być decydujący o
awansie. Wiemy, że nie ma presji, bo

przygotowujemy się do osiągnięcia wyniku w przyszłym roku, bowiem cztery
czołowe zawodniczki są rocznikowo
młodsze i będą mogły jeszcze wystartować za rok, ale szansa awansu i
zdobycie doświadczenia, bardzo nas
mobilizowały. Dziewczyny pobiegły
rewelacyjnie, Natalia Jordanowska
(1,54), Julia Macina (2,00), Nadia Czerwińska (2,12); na uwagę zasługuje
postawa Wiktorii Rożek (2,08), która
odczuwała ból po skoku, a pobiegła
bardzo dobrze oraz Nicoli Moritz, która
została nadepnięta i poturbowana
przez rywalkę już po 50 metrach biegu,
co spowodowało upadek…. a jednak
Nicola, z licznymi ranami na nogach i
ręce pozbierała się i skończyła bieg
uzyskując wynik 2 minuty 10 sekund.
Drużyna chłopców wywalczyła 876
punktów i straciła do zwycięskiej drużyny z Gąsawy tylko 48 punktów. Najlepszy w drużynie był Norbert Naborczyk

zdobywając 242 punkty, Mateusz Kowalski zaliczył dobry występ we wszystkich konkurencjach, Filip Słoma był
najszybszy na 60 m w drużynie, Bartosz
Kowalczyk, Łukasz Kotlarek i Kacper
Kucharski również przyczynili się do
wysokiego wyniku drużyny. Gratulacje
uzyskanych rekordów i powodzenia
dla wszystkich zawodników.
Rafał Moritz
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Robię to, co kocham...
Nazywam się Olga Gwizdała,
uczęszczałam do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy i Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Barcinie. Od zawsze pasjonował mnie
śpiew, starałam się rozwijać moją
pasję na wszelkie sposoby, takie jak
lekcje śpiewu w Miejskim Domu
Kultury w Barcinie, czy szkolne kółka
wokalne. Brałam udział w wielu
konkursach, na wielu szczeblach, co
sprawiało mi dużo radości. Mam
mnóstwo nagród i wyróżnień, które
ciągle przywołują niezapomniane
wrażenia. Brałam udział w koncertach organizowanych swego czasu
przez MDK w Barcinie, a teraz występuję czasem w spektaklach organizowanych przez pana Artura Jakubowskiego w Żnińskim Dom Kultury. Po
ukończeniu Gimnazjum zaczęłam
naukę w I LO im. Jana Kasprowicza w
Inowrocławiu, w klasie dwujęzycznej. Zaczęłam też uczyć się śpiewu
klasycznego w szkole muzycznej. W

liceum, podobnie jak w poprzednich
szkołach, występuję na różnych
apelach i uroczystościach, a od maja
będę wspierać muzycznie Inowrocławski Teatr Otwarty. Swoją przyszłość bardzo chciałabym związać z
muzyką i sprawić, żeby moja pasja
była pracą na pełen etat. Pozdrawiam Was słonecznie na chwilę przed
końcem roku szkolnego. Życzę Wam,
a b y ś c i e r o z w i j a l i Wa s z e p a s j e i
zainteresowania, nawet, jeśli czasami
jest to trudne... Zapewniam, że warto.
Olga

Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
o Puchar Burmistrza Barcina
W środę 25 kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Barcinie
przy ul. Polnej rozegrany został
pierwszy gminny turniej piłki
siatkowej drużyn mieszanych o
puchar Burmistrza Barcina. W
zawodach rywalizowali uczniowie
klas VII ze wszystkich szkół z terenu Gminy Barcin. Turniej udało się
zorganizować we współpracy z
Barcińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Podczas odprawy technicznej opiekunowie szkół wraz z
sędzią zawodów ustalili, że sety
będą rozgrywane do 21 punktów.
Miło nam jest poinformować, że
zwycięzcą turnieju została reprezentacja Zespołu Szkół w Barcinie,
która wygrała wszystkie mecze
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nie tracąc nawet jednego seta.
Nagrody w postaci pucharów,
dyplomów i piłek dla każdej szkoły
wręczyli Burmistrz Barcina Michał
Pęziak oraz Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Barcinie Krystyna Bartecka. Każdy uczestnik turnieju
otrzymał także słodki upominek.
Dodatkowo opiekunowie szkół
dokonali wyboru najlepszej zawodniczki lub zawodnika z każdej
szkoły. Najlepszą zawodniczką
Zespołu Szkół w Barcinie została
Amelia Ciesielska. Zwycięska drużyna, której opiekunem jest Piotr
Brokos wystąpiła w składzie: Amelia Ciesielska, Daria Szefer, Oliwia
Szczepaniak, Jagoda Fryt, Dawid
Marolewski, Nikodem Szadłowski, Olivier Kurant, Jakub Kęsicki,

Jakub Łabędzki, Tobiasz Sęk, Maksymilian Kasprowicz, Wiktor Baczyński, Marceli Błażejewski.

Wyniki Konkursu Matematycznego Kangur
15 marca 2018 roku został przeprowadzony w naszej szkole konkurs
matematyczny „Kangur”. W tym
roku wzięło w nim udział 81 uczniów
klas I I - V I I szkół podstawowych,
gimnazjaliści i jeden licealista.
Konkurs co roku ma charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie
którego przeznaczone jest 75 minut.
Podczas rozwiązywania zadań
konkursowych uczniowie musieli
wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale przede wszystkim
logicznym myśleniem. Dzięki uczestnictwu w konkursie uczniowie mogą
rozwijać pasję matematyczną i poszerzać horyzonty nauk ścisłych. Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród: nagrody dla laureatów Konkursu, nagrody za bardzo
dobry wynik w Konkursie, nagrody za
wyróżnienie. Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły
osiągnęli wspaniałe wyniki. W
kategorii „Maluch” - klasy III: Dawid
Gevers - wynik bardzo dobry, Filip
Wiland – wyróżniony; w kategorii
„Maluch” - klasy I V, wyróżnienia
zdobyli: Aleksander Grześkowiak,
Aleksander Polak, Zoﬁa Nowak, Ewelina Ciesielska. W kategorii „Benia-

min” - klasy V Bartosz Koliński został
Laureatem; w kategorii „Beniamin” klasy VI: Jakub Balcer – wyróżniony.
W kategorii „Kadet” – klasy VII: Igor
Pahl – w y różni ony . W k at e gori i
„Junior” - klasy I I I gimnazjum,
wyróżnienia zdobyli: Piotr Marczak,

Arkadiusz Jakubowski. Warto
podkreślić, że Bartosz Koliński zdobył
drugi raz z rzędu tytuł Laureata konkursu matematycznego „Kangur”.
Brawo! Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Uroczyste pożegnanie klasy III LO
26 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów uroczystym apelem, przygotowanym przez klasę II LO
wraz z p. Grażyną Sudoł. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią. Dyrektor szkoły p.
Marzena Wolska, po oﬁcjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazała nagrody
książkowe i wyróżnienia dla uczniów
wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach
pozaszkolnych. Ponadto zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów. Rodzice uczestniczący w uroczystości zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Życzymy jeszcze raz naszym
maturzystom, aby nie bali się sięgać po
wyznaczone cele oraz żeby potraﬁli żyć
na sto, a nie tylko na pięć procent.

Zespół redakcyjny:
Iwona Kaczmarczyk,
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak
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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. 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
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Walka ze smogiem

W 2018 roku Wojewoda KujawskoPomorski Mikołaj Bogdanowicz
zorganizował wojewódzki konkurs
plastyczny „Obrona Cywilna Wokół
Nas” pod hasłem „Walka ze smogiem
– życia i środowiska wrogiem”. Celem
Szefa Obrony Cywilnej Województwa jest upowszechnienie i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej oraz podnoszenie świadomości występowania
zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w
otaczającym nas środowisku wśród
dzieci i młodzieży. W tegorocznej
edycji uczniowie skupili się na

pracach plastycznych ilustrujących
zagrożenia związane z występowaniem zjawiska smogu i postępowaniu w przypadku zanieczyszczenia
powietrza. Burmistrz Barcina Michał
Pęziak wręczył dyplomy i nagrody
uczestnikom gminnego etapu
konkursu plastycznego. Komisja
złożona z urzędników zaproponowała nagrodzenie Patrycji Wenta ze
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. dr.
Stanisława Krzysia w Barcinie, Zuzanny Balcerzak ze Szkoły Podstawowej
w Mamliczu, Roksany Kranc, Szymona Wardęckiego, Patrycji Patyk, Kingi
Mikołajczak, Weroniki Kowalczyk i

Justyny Kruzel z Zespołu Szkół w Barcinie. Dzieci i młodzież zainspirowali
do udziału w konkursie nauczyciele
Ewa Zajączkowska, Anna Jakubowska, Renata Dziurzyńska, Ewa Wolska, Marta Wilk-Wierzbińska,
Agnieszka Korzempa i Michał Szaforz. W etapie wojewódzkim Zuzanna Balcerzak z Mamlicza wygrała w
kategorii uczniów klas 4-8 szkół
podstawowych, a Weronika Kowalczyk z Barcina zdobyła wyróżnienie w
grupie uczniów klas 1-3 gimnazjów.

Jarosław Drozdowski

Lokalne tradycje kulinarne

W połowie maja w Urzędzie
Miejskim w Barcinie odbyło się spotkanie samorządowców z paniami
działającymi w Kołach Gospodyń
Wiejskich w Kani, Mamliczu, Pturku,
Barcinie Wsi oraz w sołectwach
Młodocin i Knieja, które wspierają
Gminę Barcin w trakcie dożynek,
okolicznościowych imprez i kulinarnych prezentacji. Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyna Bartecka,
Burmistrz Barcina Michał Pęziak oraz
Zastępca Burmistrza Lidia Kowal
podziękowali za udział w VIII Powiatowych Prezentacjach Stołów
Wielkanocnych w Żninie i pomoc w
organizacji dożynek. Okolicznościowe listy otrzymały panie Maria Woźniak, Urszula John, Katarzyna Kaśków, Jadwiga Mateńko, Maria Kataﬁasz, Wiesława Nowak, Katarzyna
Przybylska, Genowefa Grześkowiak,
Mirosława Czapla, Halina Kachel,
Danuta Kolińska, Zoﬁa Smaruj, Ewa
Bałka, Urszula Musielak, Grażyna
Niewolak, Marianna Pawłowska,
Barbara Słomkowska, Urszula Stegienta, Maria Boryczka, Bronisława
Filipowicz, Halina Wilińska, Beata
Kaczmarek i Kazimiera Zaśnik. Dania i
potrawy przygotowane przez wyróżnione panie na powiatowe prezentacje, wzbogaciły stół wielkanocny
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Gminy Barcin, zachwyciły wyglądem,
zapachem i smakiem, przywołały
lokalne tradycje kulinarne i wspomnienia z dzieciństwa. W trakcie
rozmowy w ratuszu z gośćmi
burmistrz zaprosił do udziału w
tegorocznych dożynkach gminnych i

powiatowych w Barcinie oraz zadeklarował pomoc samorządu w organizacji wyjazdu na jubileusz 150.lecia
Kółek Rolniczych Kujaw i Pomorza w
Myślęcinku.

Jarosław Drozdowski

Skwer zieleni w Piechcinie
Po przeprowadzeniu przetargu
nieograniczonego Gmina Barcin
zleciła ﬁrmie GARDENIA Tomasza
Hernackiego z Gniezna wykonanie
prac polegających na zagospodarowaniu terenu zieleni przed
pawilonem handlowym przy ul. 11
Listopada w Piechcinie na odcinku od
ul. Dworcowej do ul. Skalników wraz
z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym. Termin zakończenia robót o
wartości 146.340 zł ustalono na
26.08.2018 r. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy wyznaczono Krzysztofa
Nowakowskiego i Monikę Lakota z
Referatu Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego oraz Tomasza i
Marka Hernackich z Gardenii. W zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów), rozbiórka elementów dróg,
ogrodzeń i przepustów, proﬁlowanie
i zagęszczanie podłoża, wykonanie
warstwy odsączającej i odcinającej
oraz podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie betonowych obrze-

ży chodnikowych, roboty agrotechniczne, zakup i sadzenie roślin,
montaż małej architektury (ławki,
kosze na śmieci i stojaki rowerowe)
oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. Przedmiot zamówienia
obejmuje również adaptację istniejących drzew głogu, uzupełnienie luk

w ich szpalerze, utworzenie nowego
szpaleru od strony ulicy oraz wykonanie ozdobnego dywanu z krzewów
liściastych i iglastych w kolorystyce
bordo, róż, żółty i zielony.

Jarosław Drozdowski

Polak
mały

W ramach gminnych obchodów
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
Burmistrz Barcina Michał Pęziak przekazał pierwszoklasistom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława
Krzysia w Barcinie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie, Szkoły Podstawowej w Mamliczu i Zespołu Szkół w Barcinie gry
edukacyjne pozwalające poznać
symbole i historię Polski. Najmłodsi
otrzymali gry Polak mały. Memory 4+
i Polak mały. Quiz 6+, dzięki którym
bawiąc się poznają symbole, wynalazki, miejsca i wydarzenia związane z
Polską.
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Sukcesy TRIBA BOSIR BARCIN
W połowie kwietnia br. Piotr Grochowiak wziął udział w 4. GDAŃSK
MARATON, którego celem jest popularyzacja i upowszechnienie biegania,
jako najprostszej formy rekreacji oraz
promocja Miasta Gdańska w Polsce i
na świecie. Pan Piotr osiągnął nowy
rekord życiowy 2:54:31 i zajął 26
miejsce w kategorii open. W maratonie wystartowali również Roger
Kujawa (debiut) oraz Zbigniew
Wysocki z grupy Ślimaki Barcin. Na
przełomie kwietnia i maja br. Marcin
Ruciński uczestniczył w IV Triathlon
Gdańsk o Puchar Rektora AWFiS 2018
oraz Velo Toruń. IV Triathlon Gdańsk
o Puchar Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
zgromadził 112 osób, które rywalizowały w pływaniu w basenie (600
m), jeździe na rowerze MTB (15,9 km)
i biegu na bieżni stadionu lekkoatletycznego (3 km). Pan Marcin osiągnął
czas 01:07:32, co dało mu 6 miejsce w
kategorii open i 1 miejsce jego w
kategorii wiekowej. Organizatorzy –
Fundacja Silni Ciałem Niezłomni
Duchem – za cel postawili sobie popularyzację triathlonu jako sportu
powszechnego w tym pływania,
biegania i jazdy rowerem, promocję
zdrowego stylu życia, AWFiS i

fundacji. W czwartej edycji Velo Toruń
w kolarstwie szosowym Marcin
Ruciński wystartował na dystansie 65
km. Na 711 startujących pan Marcin
zajął 76 miejsce w kategorii open
oraz 18 w swojej kategorii wiekowej,
osiągając czas 01:38:28. Trasa zaprojektowana z udziałem Michała
Kwiatkowskiego oraz trenerów i kolarzy zrzeszonych w Akademii Michała Kwiatkowskiego Copernicus
okazała się wymagająca i trudna.
Sportowców z TRIBA BOSIR BAR-

CIN startujących w triathlonie oraz
imprezach biegowych, pływackich i
kolarskich wspiera Barciński Ośrodek
Sportu i Rekreacji sp. z o.o oraz Gmina
Barcin. Celem powstania grupy była
chęć wspólnego trenowania i
wymiany doświadczeń, sportowego
sprawdzenia się i promocja Gminy
Barcin.

Jarosław Drozdowski

Street Workout w Barcinie

Burmistrz Michał Pęziak i Członek
Zarządu FIT Park Spółka z o. o. Spółka
Komandytowa z Torunia Maciej
Zagórski podpisali umowę o wartości
48.200 zł na wykonanie robót polegających na budowie placu Street
Workout w Barcinie. Pomiędzy 21
maja do 8 czerwca br. przy ul. Wojska
Polskiego w sąsiedztwie kompleksu
sportowego „Moje Boisko – Orlik
2012” powstanie zestaw do street
workoutu wyposażony w poręcze
niskie, średnie i wysokie, ławkę
skośną, drążek z uchwytami, drabinki
pionową i poziomą, kółko gimnastyczne, linę do wspinaczki i drążki do
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podciągania. Dodatkowo planuje się
wyposażenie terenu w ławkę z
oparciem, kosz na śmieci i tablicę z
regulaminem. Pod zestaw do
ćwiczeń zaprojektowano bezpieczną
nawierzchnię z piasku amortyzującego upadek. Teren otoczony zostanie krawężnikiem elastycznym, a
całkowita powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 217,30 m². Projekt jest
ﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
związku z przyznaniem pomocy w

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem
operacji jest budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej, która przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności rekreacyjnej gminy Barcin i wzrostu konkurencyjności obszaru L GD Pałuki –
Wspólna Sprawa.

Jarosław Drozdowski

Inwestycja w Barcinie
W sierpniu 2017 roku Gmina Barcin
sprzedała działkę o powierzchni
0,1563 ha położoną przy ul. Pakoskiej
w Barcinie. Atrakcyjna nieruchomość
zlokalizowana jest przy drodze
wojewódzkiej nr 254 na obrzeżach
parku miejskiego między supermarketami MILA a TESCO. Działkę

nabył pan Andrzej Cieślak za
792.000,00 zł netto. W listopadzie
2017 roku Rada Miejska w Barcinie
podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu działki nr
153/136 i przeznaczyła go pod
zabudowę usługową. W maju 2018

roku ﬁrma Partner Inwest Krzysztofa
Jankowskiego z Bydgoszczy rozpoczęła budowę pawilonu handlowego
o powierzchni około 850 m2. Mieszkańcy Gminy Barcin zyskają nowy
obiekt w centrum handlowo-usługowym miasta.
Jarosław Drozdowski

Wokół Kuchennego Stołu
Od 7 maja do 4 czerwca br. w
sklepach Tesco trwa głosowanie w
ramach I V edycji programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”,
którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach
lokalnych, a także aktywizowanie
mie s zk ańców d o zmie niania na
lepsze swojego najbliższego otoczenia. Stowarzyszenie „Otwarte
Umysły” z Barcina zgłosiło projekt
Wokół Kuchennego Stołu, który
pomoże dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej w osiąganiu jak
największej samodzielności w
przygotowywaniu posiłków. W przypadku zdobycia 5000 zł grantu
doposażony zostanie „Kolorowy

zakątek” w Zespole Szkól w Barcinie,
w którym organizowane będą zajęcia
z pełnosprawnymi rówieśnikami,
umożliwiające przygotowywanie
smacznych potraw, wzajemne porozumiewanie się i ciekawe spędzanie wspólnego czasu. Na projekt
„Wokół Kuchennego Stołu” można
głosować sklepach Tesco w Barcinie,
Łabiszynie, Żninie i Inowrocławiu.
Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”
(SOU) powstało w 2008 roku przy
Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie. Organizacja łączy
osoby mające na celu działania na
rzecz wszechstronnego rozwoju
społecznego, emocjonalnego, poznawczego, moralnego, ﬁzycznego i

kulturalnego dzieci i młodzieży
uczących się w gminnych placówkach
oświatowych. W dwóch pierwszych
edycjach programu grantowego
„Decydujesz, pomagamy” zwyciężyły projekty „Z głową kupuję, mądrze gotuję, zdrowo żyję” oraz
„Kolorowy Zakątek” zgłoszone przez
S O U . Burmistrz Barcina Michał
Pęziak objął wszystkie edycje programu grantowego „Decydujesz,
pomagamy” honorowym patronatem.
Jarosław Drozdowski

(DO)wolność czytania
Od 8 do 15 maja 2018 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich trwał XIV Ogólnop o l s k i Ty d zi e ń B i b l i o t e k p o d
hasłem „(do)wolność czytania”,
który służy kształtowaniu pozytywnego wizerunku zawodu,
integracji środowiska i promowaniu czytelnictwa. W Dniu Bibliotekarza najlepsze życzenia dla pani
dyrektor i pracowników Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie przekazali samorządowcy.
Majowe święto bibliotekarzy

uświadamia, że dostęp do książek
pozwala rozwijać się umysłowo,
kulturalnie, poznawać różne
poglądy i mieć nieograniczone
możliwości. Różnorodność form
pracy i inicjatyw kulturotwórczych
realizowanych w Barcinie jest
przykładem dobrze zagospodarowanej wolności. W roku
jubileuszu 100.lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę hasło
„(do)wolność czytania”, przypomina, że czytanie było ważnym
elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury

narodu pod zaborami i jest nim we
współczesnym społeczeństwie
wiedzy.
Jarosław Drozdowski
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