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i inne

To już 25 lat odkąd po raz ostatni
Mazowsze wystąpiło w Barcinie. Miało to
miejsce w 93 roku a koncert artystów
uświetnił otwarcie hali widowiskowo
sportowej. Ćwierć wieku później w tej
samej hali jeden z najlepszych jak nie
najlepszy na świecie ludowy zespół pieśni
i tańca wystąpił ponownie.
Zespół „Mazowsze” należy do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i
obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się
od centralnego regionu Polski, jednak
repertuar "Mazowsza" szybko rozszerzył się o folklor innych regionów. Dziś w

dorobku zespołu znajdują się opracowania sceniczne 42 z nich.
Twórcami legendarnego Mazowsza byli
Tadeusz Sygietyński, wybitny kompozytor i miłośnik folkloru oraz Mira
Zimińska-Sygietyńska, aktorka przedwojennej sceny
Jerzy Waldorﬀ, wybitny krytyk muzyczny, nazwał „Mazowsze” perłą w
koronie Rzeczypospolitej. To stwierdzenie najpełniej oddaje rangę i wartość
Zespołu, który już 70 lat porywa
publiczność na całym świecie, pełniąc
zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej
Kultury.
Dwa zaplanowane koncerty w Barcinie
Dokończenie na str. 2

odbyły się 21 września a bilety na nie
rozeszły się w mgnieniu oka. Było ich
1200.
Pieniądze ze sprzedaży biletów przekazane zostały Ośrodkowi Zdrowia na
zakup specjalistycznego sprzętu do
rehabilitacji. Tuż przed koncertem
symboliczny czek na ręce dyrektora
ośrodka pani Alicji Wiczewskiej przekazał
burmistrz oraz przewodnicząca rady
Krystyna Bartecka.
Koncert Mazowsza idealnie wpasował
się w setną rocznicę odzyskania
niepodległości przez nasz kraj i taka tez
była intencja organizatorów aby ten
jakże ważny czas uczcić w sposób
wyjątkowy. A każdy koncert zespołu Mazowsze taki właśnie jest…wyjątkowy.
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WAKACJE ROZPOCZĘTE
„Czy każdy może
być artystą?”
Na to pytanie próbowały znaleźć
odpowiedź dzieci uczestniczące w
piątkowych warsztatach plastycznych
ramach projektu „E D U A R T i T Y!”
doﬁnansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Na początku, jako wprowadzenie do tematu uczestnicy próbowali
wyjaśnić własnymi słowami, kto to jest
artysta, co jest potrzebne by nim zostać?

3 lipca 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin
wystartował projekt „EDU ART i TY!,
doﬁnansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „PARTNERSTWO
D L A K S I Ą Ż K I ”. We wtorkowe
przedpołudnie odbyły się warsztaty
edukacyjno – plastyczne pn. „Czy książka
jest sztuką?”.
Na wstępie pani dyrektor Grażyna
Szafraniak powitała dzieci i opowiedziała, jakie działania odbywać się
będą w ramach cyklu „EDU ART i TY!”, a
następnie zaprosiła najmłodszych do
wspólnej zabawy w kolorowym i
przyjaznym oddziale.
Podczas dwugodzinnych zajęć ponad 30
– osobowa grupa dzieci dowiedziała się,
jak wyglądały początki powstania pisma,
poznała alfabet sumeryjski i zasady
zapisywania go na glinianych tabliczkach.
Następnie bibliotekarka zaprezentowała, jak powstawał papirus i wyglądały
zwoje papirusowe. Opowiedziała czym
posługiwano się, aby zapisać na nim
treść.
Kolejnym punktem warsztatów było
zapoznanie dzieci ze średniowiecznymi
zasadami zdobienia kodeksów. Uczestnicy poznali trudną pracę skrybów oraz
iluminatorów wykonując inicjał. W
dalszej części warsztatów grupa dowiedziała się o wynalazku druku, pracy
drukarza i w jaki sposób ten wynalazek
ułatwił produkcję książek. Ostatnim
zadaniem warsztatowym było wykonanie strony tytułowej do własnej książki z

użyciem stempli oraz tuszu w różnych
kolorach.
Na zakończenie spotkania bibliotekarka
zaprosiła dzieci do zaprezentowania
swoich prac oraz wspólnego zdjęcia.

MURAL
10 lipca 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyły
się kolejne zajęcia, w ramach projektu
„EDU ART i TY”,
Dokończenie na str. 4
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SZKŁO
które doﬁnansowane są ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
We wtorkowe przedpołudnie odbyły się
warsztaty artystyczne pt. „MURAL –
komiks na ścianie?”. Na wstępie
bibliotekarka Justyna Pałka powitała
dzieci i omówiła z dziećmi tematykę
wtorkowych zajęć.
Podczas warsztatów dzieci dowiedziały
się co to są murale, jak one wyglądają,
jakiej tematyki mogą dotyczyć oraz
czemu służy mural. Kolejnym punktem
warsztatów było zapoznanie dzieci z
trudną sztuką projektowania i tworzenia
murali. Niestety pogoda popsuła nam
plany i zamiast malować murale na
powietrzu dzieci projektowały je na
dużych arkuszach papieru. Powstały
przepiękne murale, które prezentują
różnokolorowe formy ekspresji oraz
dokładnie przemyślane projekty. Murale
stworzone przez dzieci można oglądać
na wystawie jaka powstała w Oddziale
dla dzieci i młodzieży barcińskiej
biblioteki.
Gdy przestał padać deszcz uczestnicy
zajęć mieli możliwość stworzenia
kolorowego muralu na bibliotecznym
chodniku.
Justyna Pałka

WYMALOWANE!

13 lipca 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyły
się kolejne zajęcia, w ramach projektu
„EDU ART i TY!”, które doﬁnansowane
są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.
W piątkowe przedpołudnie odbyły się
warsztaty artystyczne pt. „Czy na szkle
też się maluje ?!?”. Podczas warsztatów
dzieci dowiedziały się w jaki sposób
należy malować na szkle, jakich farb użyć
do tego celu oraz zostały zapoznane z
kolejnymi etapami wykonywania prac
zdobniczych. Pierwszym zadaniem

PĘDZLEM MALOWANE
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uczestników warsztatów było narysowanie wzorów na butelkach, słoikach i
wazonach, które miały zamiar ozdobić.
Następnie dzieci malowały swoje graﬁki
za pomocą farb do malowania na szkle.
Efekt prac można zobaczyć na zdjęciach
wykonanych podczas zajęć.
Dodatkową atrakcją podczas zajęć było
wykonanie własnoręcznie przez dzieci
gry logicznej i rozegranie mini turnieju w
parach. Na koniec każdy uczestnik został
nagrodzony za udział w turnieju.

Justyna Pałka

17 lipca 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyły się
zajęcia w ramach projektu „EDU ART i
T Y !”, które doﬁnansowane są ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodo-wego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
We wtorkowe przedpołudnie odbyły się
warsztaty artystyczne pt. „Pędzlem
malowane”, które poprowadziła znana
artystka malarka Pani Danuta Nawrocka
(DaNa). Pani Danuta studiowała malarstwo na wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu twórczości i zdolności
również na UMK w Toruniu. DaNa integrując rysunek z malarstwem stworzyła
swój oryginalny styl charakterystyczny
tylko dla jej twórczości. Wypowiada się

Dokończenie na str.5

RYSUJĘ, KOLORUJĘ I MALUJĘ!
artystycznie poprzez obraz, instalacje i
performance przekazując wiele pozytywnych emocji. Jest laureatką wielu
konkursów m.in. konkursu zorganizowanego przez Hutę Szkła „Irena”. Serie
kolekcjonerskie z jej projektami traﬁły do
ponad sześćdziesięciu krajów świata
m.in. do rodziny królewskiej w Arabii
Saudyjskiej oraz do kolekcjonerów w
Nowym Jorku i Toronto. Za swoją pracę
twórczą otrzymała niezliczoną liczbę
nagród i wyróżnień. Swoją sztukę
prezentuje na wystawach oraz festiwalach w Polsce i za granicą. Jej prace
wystawiane były m.in. w Seulu, Mediolanie, Korei Południowej, w Polsce Wrocławiu, Bydgoszczy, Warszawie, Toruniu,
Łodzi, Krakowie Białymstoku. Uczestniczy w wielu Festiwalach Sztuki na całym
świecie. Prace Danuty Nawrockiej
znajdują się w zbiorach muzealnych,
galeryjnych oraz prywatnych w kraju i za
granicą. Kolekcje jej prac znajdują
m.in.się w Muzeum Mosani, Gukje Art
Museum w Daegu w Korei Południowej,
w Mediolanie, Berlinie i Wenecji oraz w
wielu galeriach i muzeach w Polsce.
Natomiast podczas wtorkowych warsztatów Pani Danuta chciała zapoznać
dzieci z trudną sztuką malowania
akwarelami. Najpierw uczestnicy zajęć
zostali zapoznani z materiałami plastycznymi, którymi tworzyli swoje dzieła
oraz techniką i sposobem nanoszenia
farb na płótno. Tematem prac było
natura latem. Artystka uczyła dzieci
malować obrazy za pomocą kolorowych
plam.
Dodatkowo na koniec zajęć dzieci
tworzyły abstrakcyjne obrazy 3D za
pomocą wąskich pasków papieru z
których należało stworzyć formy
trójwymiarowe, nakleić na arkusz
papieru i pomalować w wybrany przez
siebie sposób. Uczestnikom zajęć
najbardziej przypadło do gustu
malowanie dłońmi. Następnie Pani
Danuta podsumowała zajęcia omawiając
wykonane przez dzieci prace, a jedna z
uczestniczek zajęć podziękowała artystce za fantastyczne warsztaty
malarskie wręczając podziękowania i
kwiaty.

W piątkowe przedpołudnie 20
lipca 2018 roku w Oddziale dla dzieci i
młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyły się zajęcia pt.
„Rysuję, koloruję i maluję” w ramach
projektu „EDU ART i TY!”.
Podczas warsztatów plastycznych dzieci
tworzyły własne rysunki oraz kolorowały
obrazki związane tematycznie z bohaterami bajek, wakacjami i latem. Wykonane prace uczestnicy wycinali i przyklejali
na kolorowe kartki

z passe-partout (ramka kartonowa z
wycięciem o powierzchni trochę
mniejszej od powierzchni karty z
ilustracją).
Efekt prac można zobaczyć na zdjęciach
wykonanych podczas zajęć.
Realizowany przez bibliotekę projekt
został doﬁnansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Justyna Pałka

ZACZAROWANY OŁÓWEK – MÓJ PIERWSZY KOMIKS

Justyna Pałka

Dokończenie na str.6
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SZTUKA W GRAFICE KOMPUTEROWEJ
We wtorek 24 lipca 2018 roku w
Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyły
się zajęcia pt. „Zaczarowany ołówek –
mój pierwszy komiks ” w ramach
projektu „Edu Art i Ty!”, które doﬁnansowane są ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury. Warsztaty
ze szkicowania przeprowadził Pan
Tadeusz Wieczorek – artysta malarz
pochodzący z Górnych Wolic. Na stałe
mieszka i pracuje w Poznaniu, gdzie
prowadzi warsztaty artystyczne dla
dzieci i młodzieży. Jest przewodniczącym Polskiego Związku Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę. Pan
Tadeusz prezentuje swoje prace na
wystawach w Polsce i zagranicą (Dania,
Holandia, Niemcy, USA). Natomiast
podczas wtorkowych warsztatów Pan
Tadeusz zapoznał dzieci ze sztuką
tworzenia komiksów. Wyjaśnił uczestnikom z jakich części składa się komiks i od
czego należy zacząć go tworzyć. Dzieci
bardzo chętnie zabrały się do pracy
wymyślając własne historie, które
szkicowały za pomocą odpowiednich
ołówków. Na koniec warsztatów
uczestnicy opowiadali o stworzonych
przez siebie historiach zebranym na
zajęciach dzieciom.
Justyna Pałka

BISKUPIN
ZDOBYTY!
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27 lipca 2018 roku odbyły się
kolejne warsztaty w Oddziale dla dzieci i
młodzieży barcińskiej książnicy, które
realizowane są w ramach projektu „EDU
ART i TY!, które doﬁnansowane są ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Celem piątkowych zajęć było pobudzenie
kreatywności uczestników oraz pokazanie metod, dzięki którym nauczą się
realizować swoje pomysły, wykorzystując w tym celu możliwość graﬁki
komputerowej.
Na wstępie Pani bibliotekarka wyjaśniła
dzieciom co to jest graﬁka komputerowa,
do czego służy oraz z czego składa się
obraz stworzony za pomocą programów
graﬁcznych. Wszyscy byli przekonani, że

tego dnia będziemy tworzyć, rysować i
malować za pomocą programów
graﬁcznych. Jednak było inaczej. Zajęcia
rozpoczęła niespodzianka, której dzieci
się nie spodziewały. Niespodzianką
okazał się brak dostępu do komputerów i
programów graﬁcznych. Uczestnicy
zajęć musieli polegać na własnej
wyobraźni, pomysłowości, kreatywności
aby stworzyć graﬁkę /obraz. Korzystając
z dużej białej kartki, kolorowych kwadracików (pikseli), ołówka i kleju dzieci
wzięły się do pracy. Najpierw naszkicowały na dużych białych kartkach
wybrany przez siebie wzór a następnie
wycinały kolorowe kwadraciki i wyklejały
na wcześniej przygotowanych wzorze.
Powstały przepiękne graﬁki, które
można obejrzeć na zdjęciach.

Justyna Pałka

Dokończenie na str.7

We wtorkowy poranek, 31 lipca 2018
roku, dzieci uczestniczące w zajęciach w
ramach projektu „EDU ART i TY!” udały
się w plener. Celem edukacyjnego
wyjazdu było Muzeum Archeologiczne w
Biskupinie. Zanim jednak dotarliśmy do
celu naszej podróży musieliśmy pokonać
kilkanaście kilometrów autokarem do
Żnina, a stamtąd wsiąść w wagoniki
kolejki wąskotorowej i pojechać z
wiatrem we włosach do Biskupina. Dzieci
po drodze szukały, liczyły oraz zapamiętywały nazwy mijanych stacji,
napotkanych zwierząt i rzeczy. Była
stacja Rydlewo, Wenecja Ośrodek
wypoczynkowy, Wenecja Muzeum. Mali
turyści z uwagą śledzili otaczającą ich
przyrodę. Wśród zauważonych zwierząt
były zające, sarny i motyle, a wśród
rzeczy elektrownie wiatrowe, wieże
kościołów, snopki siana czy jeziora.
Cała droga do biskupińskiego grodu
upłynęła bardzo szybko. Zwiedzając
osadę dzieci dowiedziały się wielu
fascynujących rzeczy, i tak podczas
wizyty u garncarki zobaczyły wiele
naczyń codziennego użytku, wśród
których najbardziej zaskakujący okazał
się smoczek do karmienia niemowląt. U
krzemieniarza dowiedziały się, jak trudną
sztuką jest obróbka kamienia, czym
rozpalano ogień oraz jak wyglądały
przedmioty służące do polowań.
Natomiast u brązownika zobaczyły
piękne ozdoby biżuteryjne. Kolejnym
punktem pobytu na terenie Muzeum w
Biskupinie były warsztaty edukacyjne, w
trakcie których mali odkrywcy dowiedzieli się w jaki sposób tworzyło się
ozdoby biżuteryjne tamtych czasów.
Uczestnicy samodzielnie wykonali
pierścionki i zawieszki z miedzi oraz
poznali nazwy poszczególnych elementów wykonywanej biżuterii.
W oczekiwaniu na powrotny pociąg
dzieci miały okazję do zakupienia
widokówek i pamiątek, wśród których
były łuki i strzały, tarcze, miecze oraz
biżuteria. Droga powrotna upłynęła na
rozmowach o wykonanej na warsztatach biżuterii, a także oglądaniu zakupionych pamiątek.
Z pewnością uczestnicy wyjazdu będą
miło wspominać ten dzień.
Wyjazd zorganizowany został w ramach
projektu „EDU ART i TY!” doﬁnansowanego ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.
Joanna Kujawa - Drozdowska

7

DREWNIANA

SZTUKA

czyli odzyskiwania zużytych rzeczy i
wykorzystywania ich do innych celów.
Uczestnicy zajęć bardzo chętnie podjęli
trud stworzenia z nakrętek od butelek
pejzaży o podwójnym znaczeniu. Stworzone prace to nie tylko obraz ale także
gra edukacyjna. Każda grupa w swym
pejzażu ukryła krętą ścieżkę z za-daniami
do rozwiązania. Po zapro-jektowaniu,
ułożeniu wzoru z nakrętek, przymocowaniu ich na stałe do brystolu oraz
nadaniu tytułu grze, dzieci rozegrały
turniej pejzażowych planszówek. W
grupie, która stworzyła grę pejzażową
pt. „Gra bez zasad” wygrał Sebastian
Żak, w grze pt. „Anonimowość” wygrała
Oliwia Duszyńska, natomiast trzecia
grupa nazwała swoją grę „Wakacje w
górach”, jednak nikt nie zdążył ukończyć
gry przed zakończeniem zajęć. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami. Zajęcia z recyklingu zostały
zorganizowane w ramach projektu „EDU
ART i TY”, który jest doﬁnansowany z
MKiDN w ramach programu "Partnerstwo dla książki".
Justyna Pałka

W piątkowe przedpołudnie 3
sierpnia 2018 roku w Oddziale dla dzieci i
młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyły się zajęcia pt.
„Sztuka zdobienia drewna” w ramach
projektu „EDU ART i TY!”.
Podczas warsztatów technicznych dzieci
tworzyły własne podkładki pod szklanki.
Uczestnicy zajęć sami projektowali i
szkicowali wzory na drewnianych
podkładkach. Następnie za pomocą
pisaków kolorowały wcześniej przygotowane wzory. Powstały przepiękne
mozaiki, abstrakcje oraz krajobrazy na
maleńkim kawałku drewna. Efekt prac
można zobaczyć na zdjęciach wykonanych podczas zajęć. Na koniec zajęć
ciężka praca dzieci została nagrodzona
loterią fantową.
Realizowany przez bibliotekę projekt
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został doﬁnansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Justyna Pałka

rEcYkLiNg
7 sierpnia 2018 roku w Oddziale dla
dzieci i młodzieży barcińskiej książnicy,
odbyły się zajęcia edukacyjno-plastyczne
pt. „Recykling w sztuce współczesnej”.
Wstępem do zajęć była rozmowa z
dziećmi na tematy proekologiczne
dotyczące segregacji śmieci i recyklingu,

„KSIĄŻKA NIE
TYLKO Z PAPIERU”

Dzieci, które w piątkowe przedpołudnie wybrały bibliotekę w
Barcinie jako miejsce, gdzie można
świetnie spędzić wolny czas nie
nudząc się, wzięły udział w zajęciach
plastycznych pt. „Książka nie tylko z
papieru”. Zadaniem dzieci było
wykonanie książeczek obrazkowych
dla młodszych kolegów i koleżanek,
którzy nie potraﬁą jeszcze czytać.
Uczestnicy zajęć wykonywali nietypowe książki za pomocą kawałków
ﬁlcu, kolorowych kordonków, nitek
i kleju. Każdy musiał także wymyśleć
tytuł dla swojej pracy. Na koniec zajęć
odbyła się loteria fantowa dla wszystkich uczestników, ponieważ trudno
było wyłonić i nagrodzić jedną,
najlepszą pracę, ponieważ wszystkie
książki były przepiękne i starannie
wykonane.
Wakacyjne zajęcia organizowane są
w barcińskiej bibliotece w ramach
„Edu Art i Ty!”, które doﬁnansowane
są ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

TYDZIEŃ
PLASTYCZNY

Dzieci, które 14 i 17 sierpnia br.
wybrały bibliotekę w Barcinie jako
miejsce, gdzie można świetnie spędzić
wolny czas nie nudząc się, wzięły udział w
zajęciach plastycznych pt. „Kolorowe
okno na świat” oraz w zajęciach, które
przeprowadziła Pani Jadwiga Dziurgiela
pt. „Martwa natura na kartkach”.
Podczas wtorkowych zajęć zadaniem
dzieci było wykonanie papierowych
witraży. Każdy uczestnik miał stworzyć
przy pomocy przeźroczystej kalki oraz
kolorowych bibułek witraży wymyślonych przez siebie samego. Dzieci bardzo
chętnie podjęły się trudnego zadania.
Powstały przepiękne kolorowe witraże,
które każdy mógł zabrać do domu.
Natomiast w piątek dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Panią Jadwigę
Dziurgiela. Na początku zajęć Pani
Jadwiga zapoznała dzieci z trudną sztuką
wykonywania kartek z suszonych
kwiatów, traw, liści i wszystkiego tego co
dała nam natura. Uczestnicy warsztatów
najpierw projektowali swoje kartki,
wycinali z liści i płatków róż przepiękne
miniaturowe wazoniki a następnie
przyklejali je do kolorowych kartek.
Powstały niepowtarzalne, przepiękne i
kolorowe kartki okolicznościowe. Na
koniec zajęć każde dziecko wykonało
kartkę z podziękowaniami dla Pani
Jadwigi za przeprowadzenie tak
ciekawych i pouczających warsztatów
plastycznych.
Zajęcia 14 i 17 sierpnia odbyły się dzięki
doﬁnansowaniu ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Justyna Pałka

Zdjęcia na str. 10
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Dzieła z kwiatów
We wtorkowe przedpołudnie 21
sierpnia 2018 roku w Oddziale dla dzieci i
młodzieży Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyły się zajęcia pt.
„Sztuka w roślinach” w ramach projektu
„EDU ART i TY!”.
Podczas warsztatów prowadzonych
przez Panią Ewę Drążczyk - Orzechowską
dzieci tworzyły własne kompozycje
ﬂorystyczne. Uczestnicy zajęć poznali tą
przyjemną, ale i nie łatwą sztukę. Dzieci
tworząc dzieła z kwiatów nauczyły się
odpowiedniego ich przycinania, estetyki
układania kompozycji, i jak poznały nowe
nieznane im dotąd nazwy kwiatów.
Następnie za pomocą kolorowych wstążek oraz drewnianych pszczółek i biedroneczek przyozdobiły swoje dzieła.
Powstały przepiękne doniczki i koszyczki
dla mamy, taty, babci czy dla… rodziny.
Efekt prac można zobaczyć na zdjęciach
wykonanych podczas zajęć. Na koniec
każdy z uczestników zabrał swoje dzieła,
aby wręczyć je swoim najbliższym.
Warsztaty realizowane w ramach
projektu „EDU ART i TY!” zostały doﬁnansowane ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Joanna Kujawa-Drozdowska
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„ABSTRAKCJA
W KSIĄŻCE I SZTUCE”
24 sierpnia 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin miały
miejsce ostatnie warsztaty w ramach
projektu „EDU ART i TY!, doﬁnansowanego ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W piątkowe przedpołudnie odbyły się
warsztaty plastyczno-edukacyjne pn.
„Abstrakcja w książce i sztuce”. Krótkim
wstępem była prezentacja multimedialna, dzięki której dzieci poznały takie
pojęcia jak abstrakcja i abstrakcjonizm
oraz cechy charakterystyczne dla tego
nurtu w sztuce. Podczas dwugodzinnych
zajęć prawie 20 – osobowa grupa uczestników poznała pierwszych twórców
kierunku tj. Wassilya Kandinskiego i
Edwarda Muncha oraz ich prace.
Następnie bibliotekarka zaprezentowała
„Bajkę o Wiśle”autorstwa M. Zarębskiej,
z abstrakcyjnymi ilustracjami Karoliny
Szopa.
Zadaniem warsztatowym postawionym
przed małymi artystami było wykonanie
obrazu z wykorzystaniem kolorowego
papieru, kleju, nożyczek i ﬂamastrów o
różnej grubości. Dzieci dowiedziały się,
że za pomocą koloru można wyrazić
smutek lub radość, strach lub euforię.
Zobaczyły, że używając różnych barw do
namalowania tej samej rzeczy można
zmienić jej ciężar czy właściwości.
Wynikiem pracy młodych artystów były
abstrakcyjne pociągi bez kół, walenie w
bikini, owoce w koszyku, straszne
meduzy, motyle czy kameleony w
klepsydrze.
Na zakończenie spotkania bibliotekarka
zaprosiła dzieci na integracyjne spotkanie „Artystyczno-literacka integracja”,
które odbędzie się we wtorek 28 sierpnia
br. na terenie przy Stanicy Żeglarskiej
Klubu żeglarskiego Neptun.
Warsztaty realizowane w ramach projektu „EDU ART i TY!” zostały doﬁnansowane ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

EDUKOWANIE PRZEZ
CZYTANIE – ROZPOCZĘTE!

Joanna Kujawa-Drozdowska

Dokończenie na str. 12
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KURS NA JĘZYKI OBCE
– FUNENGLISH.PL
W BIBLIOTECE
12 września 2018 roku w Czytelni
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Barcin odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące nauki języka angielskiego dla dzieci. Każde dziecko miało
okazję do przedstawienia się i powiedzenia czegoś o sobie po angielsku.
Natomiast rodzice, który przybyli wraz ze
swoimi pociechami otrzymali bezpłatne
kody umożliwiające naukę języków
obcych poprzez Internet, a bibliotekarka
pokazała jak krok po kroku aktywować
uzyskany kod.
21 września 2018 roku odbyło się
pierwsze spotkanie uczestników projektu „Edukowanie przez czytanie”. Bibliotekarka zapoznała rodziców i opiekunów
dzieci z zasadami uczestnictwa w w/w
projekcie oraz zaprosiła wszystkich do
wspólnej zabawy podczas spektaklu
teatralnego pt. „Król Kazimierz”, który
wystawił Teatr Bajeczny z Bydgoszczy.
W trakcie spektaklu aktorki zapraszały
dzieci do wspólnej zabawy oraz szukania
skarbów króla Kazimierza. Na koniec
spotkania bibliotekarki wraz z aktorkami
Teatru Bajecznego złożyły dzieciom serdeczne życzenia z okazji przypadającego
całkiem niedawno Ogólnopolskiego Dnia
Przedszkolaka.
Osoby, zainteresowane udziałem w
projekcie „Edukowanie przez czytanie”
zapraszamy do zgłaszania swoich
pociech osobiście w Oddziale dla dzieci i
młodzieży barcińskiej biblioteki
(ul. Wojska Polskiego 4 a) lub telefonicznie 52 -383-21-66 do 1 października
2018 roku.
Justyna Pałka

Dzięki wykupionemu przez barcińską
książnicę dostępowi do platformy elerningowej grupa 20 młodych
czytelników będzie korzystać z kursu
FunEnglish, podczas cotygodnio-wych
spotkań w bibliotece oraz samo-dzielnie
w domu. Ze względu na dużą rozpiętość
wiekową dzieci zostały podzielone na 3
grupy: 6/7-latków, 8 oraz 10-latków.
Godzinne spotkania, podczas których
uczestnicy będą uczyć się języka
angielskiego poprzez gry, zabawy i
śpiewanie piosenek zaplanowano we
wtorki oraz w czwartki.
Joanna Kujawa-Drozdowska
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Warsztaty edukacyjne
„TAJEMNICE JĘZYKA”

18 i 20 września 2018 roku gośćmi
oddziału barcińskiej biblioteki były dwie
klasy drugie ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Barcinie, klasa II A wraz z wychowawcą
panią Elżbietą Wojtkowiak, klasa II B z
wychowawczynią Panią Renatą Dziurzyńską oraz klasa II C wraz z wychowawcą panią Elą Rydlewską. Dzieci wzięły
udział w warsztatach edukacyjnych pt.:
„Tajemnice języka. Pani dyrektor
Grażyna Szafraniak powitała uczniów,
zapraszając ich do wspólnej zabawy i
odkrywania tajników języka polskiego
podczas spotkania w kolorowym i
przyjaznym oddziale. Pierwszym etapem
warsztatów było utworzenie „węża
imion”, z jego pomocą prowadząca poznała uczestników spotkania. Kolejnym
zadaniem była zabawa w słowotok.
Dzięki niej dzieci dowiedziały się ile znają
słów. Natomiast za pomocą „maszyny do
tworzenia słów” uczestnicy warsztatów
zobaczyli, jak można wymyślać nowe
wyrazy i nadawać im znaczenie. Celem
następnego ćwiczenia, o nazwie „Język
pod lupą”, było uświadomienie wieloznaczności słów. Uczniowie zobaczyli, że
jedno słowo może określać różne
przedmioty. Ostatnim elementem tego
edukacyjnego warsztatu było narysowanie przez uczestników ilustracji
przedstawiających bohaterów wierszy z
książki pt. „Jak przekręcać i przeklinać”
autorstwa Michała Rusinka. Dzięki wtorkowym warsztatom dzieci poznały
funkcje języka jako narzędzia komunikacji oraz odkryły twórcze możliwości
mowy podczas zabawy ze słowami. Na
zakończenie bibliotekarka wręczyła na
ręce przedstawicielki klasy dyplom oraz
podziękowania dla uczniów za udział w
warsztatach. Dzieci wychodziły bardzo
zadowolone z uśmiechami na twarzach.

Joanna Kujawa-Drozdowska

Dokończenie na str. 12
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Romanse...z dreszczykiem w tle

Spotkanie z autorem ulubionych
książek jest prawdziwą frajdą dla
czytelnika i przeżyciem, które na długo
zapada w pamięci. Daje możliwość
poznania ludzi pióra, uczy odbioru
literatury, zachęca do czytania, a niekiedy
i do podjęcia własnych prozatorskich
prób. Takim wydarzeniem było spotkanie
z Agnieszką Lingas-Łoniewską, pisarką,
polonistką, które odbyło się 29 sierpnia
2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy w Barcinie. Wieczór autorski
zorganizowany został w ramach projektu
„Polski da się lubić” doﬁnansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.
Pani Agnieszka mieszka we Wrocławiu. Z
wykształcenia jest polonistką. Na rynku
wydawniczym zadebiutowała w 2010
roku powieścią „Bez przebaczenia”.
Napisała blisko trzydzieści książek, m.in.:
„Skazani na ból”, „Jesteś moją dzikusko”, „Piętno Midasa”, „Zakład o
miłość”, „Szósty”, „W zapomnieniu”,
„W szpilkach od Manolo”, „W szponach
szaleństwa”, „Wszystko wina kota”,
„Pensjonat pod świerkiem”; dylogię:
„Kiedy zniknę”, „Kiedy wrócę”; trylogie:
„Zakręty losu”, „Łatwopalni” i „Szukaj
mnie wśród lawendy”. Jest laureatką
wielu nagród i wyróżnień. Jej powieści
łączące wątki obyczajowe, kryminalne,
sensacyjne z romansem dostarczają
wielu emocji i zdobywają coraz większe
grono czytelników.
Podczas spotkania z barcińską publicznością Agnieszka Lingas-Łoniewska
opowiadała o tym, jak to z małej dziewczynki, obdarzonej niezwykłą fantazją i
marzącej o zawodzie nauczyciela, wy-

rosła pisarka. Pani Agnieszka swoje
niesamowite pomysły, zmyślone historie
zapisywała w „specjalnym zeszycie”. Tak
powstawały powieści do przysłowiowej
szuﬂady. Pracując w korporacji pochwaliła się swoją twórczością koleżankom,
publikowała teksty w Internecie. Namowy koleżanek, milionowe odsłony i dobre
recenzje wystarczyły, aby rozesłać teksty
do wydawnictw.
Autorka w ciekawy sposób i z poczuciem
humoru wprowadziła uczestników
spotkania w świat tworzonych przez
siebie książek. Zebrani usłyszeli barwne
opowieści o postaciach żyjących na
kartach powieści, o ich fantazyjnie
kreowanych sylwetkach - dwuznacznych
moralnie. Pani Agnieszka przyznała, że
nie jest zwolenniczką happy endów,
zdecydowanie bardziej podobają jej się
smutne i otwarte zakończenia.
Agnieszka Lingas-Łoniewska mówiła
również o swoich działaniach okołoliterackich, stronach, blogach internetowych propagujących czytelnictwo,
aktywności recenzenckiej, grupie fanowskiej i o tym, że literatura łączy ludzi.
Nasz gość nawiązał świetny kontakt z
publicznością, która zadawała wiele
pytań a autorka udzielała na nie wyczerpujących odpowiedzi. W spotkaniu
wzięli udział nie tylko mieszkańcy Barcina
ale i miłośnicy twórczości Agnieszki
Lingas-Łoniewskiej z okolicznych miejscowości.
Prawdziwą frajdą dla czytelników była
możliwość zakupu książki z autografem i
dedykacją pisarki. Nie zabrakło wspólnych zdjęć i kuluarowych rozmów.
Renata Grabowska

14

„O języku w różnych
rodzajach literatury”
12 września 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
odbyły się warsztaty literackie dla
gimnazjalistów, które przeprowadziła
Barbara Kosmowska - ﬁlolog, pisarka,
poetka, autorka książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Warsztaty pn.: „O
języku w różnych rodzajach literatury”
zorganizowano w ramach projektu
„Polski da się lubić” doﬁnansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Na całość warsztatów
składały się pogadanki pani Barbary,
rozmowy o języku z uczestnikami oraz
ćwiczenia z językiem.
Uczestnicząca w spotkaniu młodzież w
pierwszej części zajęć posłuchała o
modzie na czytanie, o języku polskim jako
narzędziu przyjaźni a nie tylko tzw.
szkolnym przedmiocie. Prowadząca
zajęcia - Barbara Kosmowska – w ciekawy
sposób opowiadała o swoim warsztacie
literackim, o tym jak zaczęła pisać dla
młodzieży, w jaki sposób powstają jej
książki, jakie tematy porusza w swoich
powieściach, o bohaterach, którzy
najczęściej są poszukujący i samotni.
W drugiej części, typowo warsztatowej,
uczestnicy spotkania po wysłuchaniu
tekstu „Ławeczka” rozmawiali z panią
Barbarą o jego stylu i słownictwie, a
następnie sami uczniowie przygotowywali scenki sytuacyjne używając w tym
celu gwarę młodzieżową. Zadanie
okazało się nie takie łatwe, jednak
gimnazjaliści wykazali się kreatywnością
w tworzeniu wypowiedzi z wykorzystaniem słownictwa, jakim posługują się na
co dzień w swoim środowisku.
Pani Barbara Kosmowska urzekła
uczniów swoją osobowością o czym
świadczą liczne kuluarowe rozmowy i
wspólne pamiątkowe zdjęcia. W zajęciach wzięły udział dwie grupy młodzieży
z miejscowego gimnazjum razem z
opiekunami w liczbie 36 osób.
Renata Grabowska

„Drogowskaz Niepodległa''

Dnia 12. 09. 2018 r. o godzinie
12:30 w czytelni Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Barcin odbyła się prelekcja
Pana Jarosława Górskiego ,,Jak żyli, co
lubili, w co się bawili, czego się uczyli nasi
rówieśnicy w XIX i XX wieku w Polsce”.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu
doﬁnansowanego przez Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury pn. „Drogowskaz Niepodległa” i
było bogato ilustrowaną fotograﬁami i
obrazami pogadanką z elementami
warsztatów. Uczestnikami spotkania byli
uczniowie V klasy tutejszej szkoły
podstawowej oraz I V klasy szkoły
podstawowej z Piechcina. Prelegent
przybliżył uczniom edukację, zwyczaje,
zabawy rówieśników z XIX i XX wieku.
Pokazał zdjęcia z tamtych czasów, a w
końcowej fazie zachęcił uczniów do
uczestniczenia w zabawie, którą fascynowały się dzieci w międzywojniu. W
spotkaniu warsztatowym uczestniczyły
43 osoby.

Spotkanie to było pogadanką dla młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz osób
dorosłych. Prelegent przybliżył zgromadzonym koncepcje i wizje znanych
polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku:
Adama Mickiewicza; Juliusza Słowackiego; Henryka Sienkiewicza; Stanisława
Brzozowskiego; Stefana Żeromskiego;
Stanisława Witkiewicza oraz Karola
Stryjeńskiego.
W XIX wieku powstawały elity, które
walczyły o to, aby Polska była wolna i
niepodległa. Każdy z wymienionych
przez prelegenta wielkich polskich
pisarzy przełomu XIX i XX wieku miał
odrębną wizję i koncepcje dotyczyły
Polski i narodu polskiego. Większość z
nich pisała o tym w swoich utworach.
Żadna z tych wizji i koncepcji nie została
zrealizowana. Zebrani w czytelni
biblioteki z uwagą wysłuchali prelekcji
Pana Górkiewicza . Po zakończeniu
wykładu obdarzyli prelegenta gromkimi
brawami.
Agnieszka Błażejewska

Dnia 19. 09. 2018 r o godzinie 16:00 w
czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyła się prelekcja Pana
Jarosława Górskiego ,, Architekci
niepodległości – wizje wolnej Polski
pisarzy i artystów przełomu XIX i XX
wieku ”. Spotkanie odbyło się w ramach
projektu doﬁnansowanego przez
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury pn. „Drogowskaz
Niepodległa''.
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Narodowe czytanie

Narodowe Czytanie to polska
akcja społeczna propagująca znajomość
literatury narodowej. Podczas wydarzenia obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, także w mediach –
radiu czy telewizji. Akcja zapoczątkowana w 2012 z inicjatywy Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, jest kontynuowana
przez jego następcę, Andrzeja Dudę.
Celem Narodowego Czytania jest zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej
literatury narodowej, piękno języka
polskiego oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości. Co rok spośród
największych dzieł literatury polskiej
wybierany jest jeden utwór, którego
fragmenty są następnie odczytywane;
jak dotąd sięgnięto do dzieł Adama
Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Henryka
Sienkiewicza, Bolesława Prusa oraz
Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 roku,
podczas siódmej edycji Narodowego
Czytania, wybór padł na „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego - ponadczasową
powieść polityczną.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w akcję
włączyła się Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Barcin wraz z Zespołem Szkół w
Barcinie, Miejskim Domem Kultury oraz
Urzędem Miejskim. Czytanie „Przedwiośnia” miało miejsce 8 września 2018 roku
przed gmachem biblioteki. Zanim jednak
rozpoczęto odczytywanie fragmentów
dzieła, uroczyście dokonano oﬁcjalnego
odsłonięcia pomnika robotnika, literata i
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patrona biblioteki, Jakuba Wojciechowskiego. Pomysłodawczynią powstania posągu była Pani Jadwiga Stróżykiewicz, Urząd Miejski przeznaczył zaś na
ten cel środki ﬁnansowe. Autorką
pomnika przedstawiającego literata
siedzącego na kamieniu wapiennym jest
Pani Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec z
Krakowa, odlew z brązu wykonano
natomiast w pracowni Pana Michała
Batkiewicza, rzeźbiarza i metaloplastyka
spod Krakowa. Posąg odsłonili wspólnie:
Pani Jadwiga Stróżykiewicz, Burmistrz
Barcina Pan Michał Pęziak, krewna Wojciechowskiego Pani Bożena Blaczkowska
oraz Pan Czesław Cieślak, Honorowy
Obywatel Gminy Barcin. W trakcie ceremonii fragmenty „Życiorysu własnego
robotnika”, dzieła Jakuba Wojciechowskiego, odczytywał Pan Sławomir
Różański.
Po odsłonięciu pomnika patrona biblioteki nadszedł czas na Narodowe Czytanie. Spotkanie poprowadziły Panie
Marzena Wolska, dyrektor Zespołu Szkół
w Barcinie oraz Grażyna Szafraniak,
dyrektor Biblioteki. W epokę Dwudziestolecia Międzywojennego wprowadziła obecnych bibliotekarka Olga GralakĆwikła. Wzorem lat ubiegłych, wydarzenie rozpoczęło się od odczytania przez
Panią Zoﬁę Jesionowską listu Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Fragmenty „Przedwiośnia” czytali zaś: Zastępca Burmistrza
Barcina Pani Lidia Kowal jako narrator,
Burmistrz Barcina Pan Michał Pęziak,

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w
Barcinie Pani Teresa Wilk, Pan Tomasz
Kaniuka, pracownik Miejsko-Gminnego
Domu Pomocy Społecznej, Pan Krzysztof
Leśniewski, propagator kuchni pałuckiej,
Pan Tomasz Woźnicki, wicedyrektor
Zespołu Szkół w Barcinie, Pani Agnieszka
Moritz, właścicielka salonu kosmetycznego, Pan Wojciech Burdelak, pisarz
z Barcina oraz Bruno Maciejewski, uczeń
Zespołu Szkół. Odczytane fragmenty
pozwoliły prześledzić rozwój fabuły i
akcentowały najważniejsze jej momenty.
Po zakończeniu czytania prowadzące
spotkanie sprawdziły wiedzę gości na
temat dzieła Żeromskiego zapraszając
ich do uczestnictwa w krótkim quizie z
nagrodami. Ponadto goście, którzy
przynieśli własny egzemplarz „Przedwiośnia”, mieli okazję opieczętować książkę
specjalną pieczęcią przysłaną z kancelarii
Prezydenta RP; w holu biblioteki można
było również obejrzeć wystawę poświęconą życiu i twórczości Żeromskiego.
Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy i już dziś zapraszamy na kolejną
edycję „Narodowego Czyta-nia” która
odbędzie się we wrześniu 2019 roku.

„W krainie dzieciństwa”
następny tomik? Pani Zoﬁa odpowiedziała, że już o tym myśli; czekamy więc z
niecierpliwością.

We wrześniu, po wakacyjnej
przerwie Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Barcin wraca do regularnych
spotkań, odbywających się co środę w
czytelni książnicy. Pierwszym wydarzeniem w powakacyjnym harmonogramie było spotkanie z poezją Pani Zoﬁi
Jesionowskiej pt. „W krainie dzieciństwa”, połączone z promocją tomiku
wierszy autorki o tym samym tytule.
Wydarzenie miało miejsce 5 września i
zgromadziło ponad sto pięćdziesiąt
osób.
Książka, wydana ze środków Urzędu
Miejskiego w Barcinie, jest już drugą
publikacją w dorobku poetyckim Pani
Zoﬁi; w 2015 roku ukazał się tomik
wierszy pt. „Kwiaty odejdą z latem”. O ile
pierwszy tomik poezji Pani Jesionowskiej
przeznaczony był dla osób dorosłych, to
drugi pisany był z myślą o małych
czytelnikach. Wiersze zostały przepięknie zilustrowane przez Lucynę Fic,
barcińską artystkę, oraz Anitę Jesionowską – córkę poetki.
Podczas wernisażu odczytano kilkanaście strof Pani Zoﬁi z nowo wydanego
tomiku. Czytała zarówno sama autorka,
jak i dzieci – uczennice i uczniowie
Zespołu Szkół w Barcinie. W przerwie

między deklamacjami poetka opowiadała o swojej przygodzie z poezją,
inspiracjach i marzeniach, a przed
wszystkim – o okolicznościach, w jakich
powstały wiersze zawarte w tomiku.
Natchnieniem autorki były jej dzieci i
wnuki. Pani Zoﬁa w lirycznych strofach
zawarła radości, wzruszenia i lęki, które
towarzyszyły jej w trakcie wychowywania córek oraz doglądania wnucząt.
Poetka pisze o zwykłej, ale jakże ważnej
codzienności, nie pomija jednakże
istotnych wydarzeń w życiu rodziny –
urodzin czy świąt. W rymach wierszy Pani
Jesionowskiej spotykamy ukochaną
zabawkę wnuczka, wędrujemy razem w
rodzinnej wyprawie, razem z poetką
zastanawiamy się nad prezentem dla
wnuczki. Poezja ta budzi wzruszenie,
zmusza do zastanowienia, kieruje myśli
do własnych wspomnień z lat dziecinnych.
Po zakończeniu części artystycznej
nadszedł czas na życzenia, gratulacje i
ciepłe słowa - Pani Jesionowska została
nimi dosłownie zasypana. Goście zebrani
w czytelni mieli także możliwość otrzymania egzemplarza nowo wydanego
tomiku z autografem poetki, z czego
wiele osób skorzystało. Na pytania: kiedy

17

„Poprzez wieki”

12 września 2018 roku w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło
się kolejne spotkanie z cyklu „Poprzez
wieki” prowadzonego przez bibliotekarkę Olgę Gralak-Ćwikłę, którego
celem jest przedstawienie życia codziennego w dawnych wiekach. Po serii
spotkań koncentrujących się na życiu
jednostki: kobiet, mężczyzn czy dziecka
nadszedł czas na tematy związane z
życiem społeczności; wrześniowe
spotkanie dotyczyło dawnej wsi.
Na spotkaniu mówiono o wielu aspektach życia codziennego wsi w dawnych
wiekach. Na wstępie zebrani w czytelni
biblioteki usłyszeli o rozkładzie dnia
mieszkańców dawnej wsi oraz porach
roku, które wyznaczały rytm życia
wiejskiej społeczności; nie zabrakło w
tym miejscu informacji o jadłospisie
dawnych kmieci czy licznych obowiązkach związanych w pracą w polu czy
przy zagrodzie. W dalszej części spotkania prowadząca opowiedziała zebranym
o miejscach które można było znaleźć w
dawnej wsi – wspomniano tu min. o
chłopskich chatach, dworze pana,
kościele, karczmie, kuźni, młynie, warsztatach rzemieślników itd. Poruszono
także temat podziału ludności wiejskiej pod względem ekonomicznym,
zajmowanej pozycji społecznej czy
zajęcia.
Kolejnym zagadnieniem, które omawiane było na spotkaniu, była praca
polskich chłopów. Nie sposób nie
wspomnieć tu o pańszczyźnie, czyli

18

obowiązku przymusowej i nieodpłatnej
pracy, wykonywanej przez chłopów na
rzecz właściciela ziemskiego w wymiarze
ustalonym jednostronnie przez niego.
Pierwotnie podstawą odrabiania
pańszczyzny było posiadanie przez
chłopów gospodarstw na ziemiach
pańskich, później świadczenie wynikało z
samego poddaństwa na podstawie
którego do odrabiania pańszczyzny
zmuszono nawet chłopów nie posiadających ziemi. Dzień pracy pańszczyźnianej rozpoczynał się o świcie, a kończył o
zmroku; ilość dni do odpracowania
uzależniania była od statusu społecznego oraz majątkowego chłopa.
Czasem dni tych było tyle, ze kmieciowi
brakowało czasu na pracę na własnym
polu – w takich sytuacjach do odpracowania pańszczyzny angażowano całą
rodzinę, z małoletnimi dziećmi włącznie.
Oprócz pańszczyzny, chłop zobowiązany
był do innych powinności na rzecz pana i
kościoła: płacenia czynszu w gotówce
lub oddawania daniny w płodach rolnych
w ramach opłaty za użytkowanie ziemi
oraz oddawania 1/10 swoich zbiorów na
potrzeby dziesięciny. Od swoich zobowiązań nie mógł uciec – na miejscu wiązał
go szereg ograniczeń, które w praktyce
pozbawiały zarówno jego, jak i jego
rodzinę wolności osobistej czy jakichkolwiek praw. Jednym z nich była reguła
glebae adscripti, zatwierdzona serią
uchwał sejmowych – przypisywała ona
chłopa do ziemi nie dając mu możliwości
opuszczenia wsi bez zezwolenia pana.

Jednocześnie, dzięki kolejnym przywilejom nadawanym szlachcie, właściciel
ziemski zyskał niemal całkowitą kontrolę
na życiem swoich poddanych – od jego
(często okrutnych) decyzji chłop nie
mógł się odwołać, ponieważ całkowitą
władzę sadowniczą sprawował na wsi
właśnie pan.
Sposobem na oderwanie się od ciężkiej
pracy na dawnej wsi były wszelkiego
rodzaju święta, okazje i uroczystości.
Huczne wesela, podniosłe ceremonie
religijne czy spotkania w karczmie były
stałym punktem życia. Dużym powodzeniem cieszyły się także targi, jarmarki i
odpusty, podczas których chłopi mieli
okazję sprzedać nadwyżki płodów
rolnych i zarobić dzięki temu trochę grosza, zaopatrzyć się w rzeczy potrzebne w
gospodarstwie czy wysłuchać wieści ze
świata.

Z działalności
Dyskusyjnego
Klubu Książki
w Barcinie
4 września 2018 roku w czytelni
głównej Biblioteki Publicznej w Barcinie
odbyło się spotkanie członków DKK. W
wyjątkowo licznym gronie żywo
dyskutowano o książce „Nietypowa baba jestem czyli Anna Seniuk w rozmowie
z córką Magdaleną Małecką-Wippich”.
Magdalena Małecka Wippich nagrywająca i koncertująca na całym świecie
altowiolistka, menadżer artystyczny.
Stara się łączyć muzykę z pasją literacką
odkąd została wyróżniona w konkursie
na opowiadanie.
Anna Seniuk lubiana przez widzów
aktorka ﬁlmowa i teatralna, uwielbiana
przez studentów pani profesor sztuk
teatralnych.
Dwie niezwykłe kobiety, dwie artystki,
dwie generacje, dwa style życia a przede
wszystkim matka i córka. Obie panie za
sprawą książki „Nietypowa baba jestem”
uchyliły drzwi i zaprosiły nas do swojego
życia.
Książka bardzo ciekawa, pisana barwnie i
z humorem przedstawia kulisy życia
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/ Z NASZEJ POCZTY
prywatnego i kariery Anny Seniuk,
opowiada o rodzinie, która korzeniami
sięga tam, gdzie słońce wschodzi, o
szkole, o Krakowie widzianym oczyma
aktorki, o pierwszych rolach teatralnych i
ﬁlmowych Anny Seniuk, o jej przyjaźniach, małżeństwie, macierzyństwie,
sukcesach i smutkach, o aktorstwie i
codzienności. Fascynujące wątki i wielkie
emocje, unikalne zdjęcia z prywatnego
archiwum wzbogacają książkę.
Lektura wzbudziła duże zainteresowanie
wśród członków DKK. Klubowicze pozytywnie wypowiadali się o samej bohaterce, Annie Seniuk, jako o naturalnej,
ciepłej osobie, która nie idealizuje się.
Aktorkę najczęściej znamy i oceniamy z
ﬁlmu, dzięki książce mogliśmy poznać ją z
innej strony.
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki odbędzie się 2 października br.
o godzinie 16:30. Rozmawiać będziemy o
książce Agnieszki Lingas-Łoniewskiej
„Wszystko wina kota”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Moderator Renata Grabowska

Jakub Wojciechowski
1884-1958
Patron Biblioteki Miasta i Gminy
Barcin
Złotym Wawrzynem odznaczony,
spośród klasyków zaliczony
za swój „Życiorys robotnika”bo utwór jego to unikat.
Wojciechowski ze swych dwustu
książek
Utworzył Biblioteki zalążek,
której obecnie patronujea ona w rankingach przoduje.

W sześćdziesiątą rocznicę swej
śmierci,
Wojciechowski na stałe zagości
przed swoją –nową Biblioteką
i będzie jak ongiś „Poetą”.
(Wojciechowski nazywany był
przez kolegów (gwarowo) Połytą
czyli poetą).

Czesław Cieślak
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Było sympatycznie!

W dniach 14 -15 września 2018 roku po raz
drugi w naszym mieście odbyła się
Sympatyczna Olimpiada. Przedsięwzięcie
wyrosło z idei ogólnopolskiego programu
'Proﬁlaktyka a Ty”, promującego modę na
życie bez uzależnień i przemocy. Zadanie
zrealizowane zostało w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Barcin. Jego projekt
złożyła w roku 2017 absolwentka naszego
liceum, Izabela Marczak. W spotkaniu wzięły
udział dzieci oraz młodzież z terenu gminy
Barcin i województwa kujawsko – pomorskiego. Tegoroczne przedsięwzięcie zostało
objęte honorowym patronatem Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty, pana Marka
Gralika oraz Burmistrza Barcina, pana Michała
Pęziaka.
Sympatyczna Olimpiada rozpoczęła się 14.
września w piątek, w barcińskiej Hali
Widowiskowo – Sportowej o godzinie 8.30,
rozgrywkami sportowymi, w których wzięły
udział dzieci z klas IV - VI szkół podstawowych
naszej gminy - Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Jana Brzechwy w Barcinie, Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Szkoły Podstawowej nr 1
im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie. Uczniowie mierzyli się w konkurencjach z przymrużeniem oka. Sprawdzali swoje
umiejętności np. wykonując slalom kelnera,
taniec połamaniec, a nawet wzięli udział w
jakże zacnej próbie rycerskiej. Konkurencje
sprawdzały szybkość, zręczność i pomysłowość uczestników. Trzeba było wykazać
się wieloma umiejętnościami, również
współpracy w zespole, by zrealizować
zadania. Uczestnicy świetnie się bawili. W
kolejnej części spotkania, od godz.11.00,

20

wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola nr 1,
Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3 w Barcinie,
Przedszkola w Piechcinie oraz nasi goście z
Przedszkola „Kujawiaczek” w Złotnikach
Kujawskich. Było bardzo radośnie, energicznie i wesoło. Grupy maluszków wykazały się
nie lada umiejętnościami - ogromną koordynacją ruchową, zwinnością i dużą dozą
pozytywnego nastawienia. Nad przebiegiem
zawodów czuwali nauczyciele wychowania
ﬁzycznego z Zespołu Szkół w Barcinie oraz
wolontariusze z klasy sportowej i barcińskiej
grupy Mój PORT. Podczas obu części towarzyszyli nam ważni goście - Zastępca Burmistrza Barcina p. Lidia Kowal, Zastępca
Komendanta Policji w Barcinie p. komisarz
Tomasz Mellem, pani Krystyna Błaszak koordynator miejsko - gminnego programu
uzależnień, pan Rafał Rydlewski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pan
Włodzimierz Osuch - Prezes Stowarzyszenia
SAMPO oraz Przewodniczący Rady Seniorów
p. Andrzej Szczepański. Obecni byli również
nauczyciele placówek oświatowych naszej
gminy, a także mieszkańcy gminy Barcin. Dużą
atrakcją była policyjna maskotka - Polﬁnek.
Uczestnicy Sympatycznej Olimpiady zachęcani byli przez młodzież z barcińskiej grupy
proﬁlaktycznej MóJ PORT do integracyjnych
animacji i tańców, takich jak znana już
wszystkim belgijka, country, wygłupiaczek,
czy chocolate. Wszystkie drużyny otrzymały
medale w postaci kompasów, wskazujących
odpowiednią drogę życia - życia wolnego od
przemocy i uzależnień oraz słodkie upominki.
Podczas obu części promowaliśmy bezpieczeństwo, zdrową rywalizację i integrację
dzieci z różnych środowisk oraz radość z

obcowania z drugim człowiekiem.
Po południu zawitali do nas goście z Torunia,
Włocławka, Inowrocławia, Bydgoszczy,
Złotnik Kujawskich i Strzelna, działający
podobnie jak barciński MóJ PORT w grupach
młodzieżowych, realizujących idee ogólnopolskiego programu „Proﬁlaktyka a Ty”. Do
naszej inicjatywy dołączyła również młodzież
z terenu gminy - Zespół Szkół Niepublicznych
z Piechcina, Zespół Publicznych Szkół z
Piechcina, Szkoła Podstawowa nr 1 im. dra
Stanisława Krzysia w Barcinie oraz Zespół
Szkół w Barcinie. Łącznie było dwanaście
grup, które przybyły do naszego miasta z
pozytywną porcją humoru i dawką zdrowego
dystansu do siebie, o czym świadczyć mogą
nazwy tych zespołów – „Roztańczone
Kowbojki”, „Pierniki”, „Piechcińskie Aniołki”,
„Różowe Pączusie”, czy „Ziewające Orangutany”! W tej części spotkania dołączyli do nas
również: Prezes Stowarzyszenia „Sympatycy" p. Danuta Łazur wraz z p. Danutą Zybałą skarbnikiem stowarzyszenia, a także aktor
Teatru Iluzji z Warszawy, wspierający
działania proﬁlaktyczne p. Tomasz Bieliński. O
godz. 17.00 spod Zespołu Szkół w Barcinie
wyruszył barwny korowód, w którym uczestnicy Sympatycznej Olimpiady przemaszerowali na murawę stadionu lekkoatletycznego,
by promować wartości proﬁlaktyczne we
wspólnych zabawach, animacjach i tańcu.
Naszych gości uroczyście powitała pani
Marzena Wolska - dyrektor Zespołu Szkół w
Barcinie i dokonała oﬁcjalnego otwarcia
imprezy. Uczestnicy spotkania wzięli udział w
takich konkurencjach jak: pchnięcie
kaloszem, rzut beretem, sztafeta z jajem,
sprint z bukietem do ukochanej i slalom
kelnera. Oczywiście konkurencje sprawdzały
predyspozycje ﬁzyczne, ale najważniejsza dla
nas była wspólna zabawa i pozytywna
energia, bo przecież ruch uwalnia solidną
porcję endorﬁn. Ważne też, by mieć dystans
do siebie i nie skupiać się tylko na osiąganiu
laurów. Dla zwycięzców konkurencji
organizatorzy przygotowali bukiet świeżej
rzodkiewki, kosz brzoskwini płaskich jak…
beret, porcję wysokowitaminowych winogron prosto z barcińskich ogrodów, a nawet
patelnię ufundowaną przez Szalonego
Mistrza Szkolnej Kuchni. Od 21.00 do 24.00
trwały warsztaty tematyczne dla młodzieży, a
także szkolenie dla opiekunów i nauczycieli z
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terenu gminy. W tym roku, na stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości, w
nasze działania proﬁlaktyczne wpisaliśmy
również wartości patriotyczne. Warsztaty
radiowe poprowadził p. Tomasz Bieliński aktor znany warszawskiej publiczności,
iluzjonista, redaktor naczelny Tematycznej
Radiowej Anteny Proﬁlaktycznej (TRAP).
Efektem ich ciężkiej i długiej pracy jest
dżingiel, którego można posłuchać, pod
poniższym adresem internetowym:
https://www.youtube.com/watch?v=gvdszp
0M1XQ
Warsztaty geocachingowe poprowadzili p.
Jacek Grobelniak i p. Hubert Łukomski, którzy
na swoim koncie mają 6000 skrzynek. Uczestnicy tych zajęć mieli okazję poszukać cachów
związanych z Powstaniem Wielkopolskim i
przypomnieć sobie co nie co o tym jedynym w
historii Polski zwycięskim powstaniu. Stepdance poprowadziła p. Żaneta Kopydłowska najbardziej dynamiczna kobieta w naszym
mieście, natomiast warsztat fotograﬁczny p.
Halina Pietrzak - kobieta bystrego oka i wielu
talentów. Warsztaty teatralne przygotował
p. Artur Jakubowski - Dyrektor MDK w Barcinie, autor bloga „Kultura według Artura”.
Wiemy, że podczas warsztatów było dużo
dobrej zabawy, ale i sporo pracy, której efekty
mogliśmy podziwiać podczas sobotniego
spotkania podsumowującego. Lody i owocowy kawior przygotowali dla nas uczestnicy
warsztatów kulinarnych z opiekunami - p.
Krzysztofem Leśniewskim i Danielem Żurkowskim - Mistrzami Kuchni Pałuckiej i magikami
kuchni molekularnej. Niestety wszystkie pyszności rozpłynęły się w ustach uczestników…
Nie ma się co dziwić! Warsztaty taneczne
poprowadził p. Arkadiusz Milarski - zawodowiec, który zaraża tańcem! Uwielbiany przez
dzieci, młodzież i dorosłych! Rozrywany przez
pary przyszłych nowożeńców…. Cud, że
udało nam się zaprosić go do nas! Pod jego
czujnym okiem i uchem uczestnicy stworzyli
coś wyjątkowego - istną hybrydę taneczną,
połączenie tradycji z nowoczesnością hiphopowego krakowiaka! Przepiękne
apaszki w barwach narodowych wykonała
młodzież w czasie warsztatów kroju i szycia
pod kierunkiem niesamowicie precyzyjnych
rąk p. Jolanty Lubeckiej - Grobelnej i fantazji
historyczno - artystycznej p. Danuty Wesołowskiej. W ﬁzyczno-chemiczny zawrót głowy wprowadziły uczestników p. Iwona
Zbieranek i p. Agata Wojciechowska - pozytywnie zakręcone nauczycielki z Zespołu Szkół
w Barcinie. Oczywiście prowadzące zadbały o
maksimum bezpieczeństwa naszych uczestników i wszyscy wrócili z warsztatów cali i
zdrowi. Uczestnicy warsztatów z robotyki z p.
Tomaszem Woźnickim - wicedyrektorem i
prawdziwym pasjonatem matematycznym,
zaprojektowali machiny, których walkę
mogliśmy podziwiać podczas sobotniego
spotkania. To było prawdziwe starcie
tytanów technologii! Warsztaty artystyczne
poprowadziła mistrzyni makramy - p. Jolanta
Surma. Jej prace były częścią scenograﬁi do

ﬁlmu „Mroczne Cienie" z Johnym Deppem w
roli głównej, a także wystawiane w różnych
zakątkach naszego kraju i nie tylko. Pod jej
czujnym okiem uczestnicy wykonywali biało
czerwone łapacze snów, które stały się
symbolem ziszczonych snów dawnej
młodzieży polskiej o Niepodległej Polsce. Zdjęcia i relacje na żywo z tej części Sympatycznej
Olimpiady można zobaczyć na facebookowym proﬁlu Zespołu Szkół w Barcinie. W tym
samym czasie opiekunowie grup oraz
nauczyciele z placówek oświatowych naszej
gminy wzięli udział w warsztatach pt. „Pomoc
psychologiczno - pedagogiczna w świetle
nowych przepisów oświatowych”, które
poprowadziła p. Barbara Szewczyk z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Żninie, a
także w wykładzie na temat pozamedycznego wykorzystania leków przez młodzież,
przygotowanym przez p. Anetę Budzeniusz z
Włocławka.
Następnego dnia grupy wzięły udział w
warsztatach proﬁlaktycznych, które poprowadzili:
p. Paulina Arkuszewska i p. Monika Mróz –
Grzybowska – „Samookaleczanie, czyli jak reagować”;
p. Anna Rucińska – Niesyn – „Fonoholizm”;
p. Małgorzata Kwapisz – Brokos – „Jak budować trwałe relacje?”;
p. Michał Łazur – „Kompetencje lidera”;
sierż. Szymon Tworowski i pani komisarz
Monika Hermann – „Prawo autorskie i własność intelektualna w Internecie”.
Warto podkreślić, że temat warsztatów pt.
„Jak budować trwałe relacje” zainicjowała
szkolna grupa proﬁlaktyczna MóJ PORT. Zaskoczeniem, ale i potwierdzeniem ważności
tematu był fakt, że chęć uczestnictwa w tych
zajęciach zgłosiło 50% uczestników Sympatycznej Olimpiady. To ważna informacja dla
opiekunów, wychowawców i nauczycieli o
tym, że młodzi ludzie tęsknią za bliskością i
dobrą więzią z drugim człowiekiem. Warto o
tym pamiętać!
Celem imprezy było propagowanie życia
radosnego, bezpiecznego, bez nałogów i
przemocy. Promowaliśmy różne alternatywy
na spędzanie wolnego czasu. Czasu bez
telefonu i komputera. Zwracaliśmy uwagę na
ogromną wartość jaką jest drugi człowiek i
obcowanie z nim. Uczestnicy wyjeżdżali z
Barcina zmęczeni, ale zadowoleni. Niektórym
udało się zawiązać nowe znajomości, oby
trwały jak najdłużej. Sympatyczna Olimpiada
dobiegła końca, ale barciński MóJ PORT
pracuje dalej, opierając swoje działania na
ważnych umiejętnościach kluczowych dobrych relacjach, wzajemnym wsparciu,
wymianie doświadczeń i twórczych działaniach. Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się w udział i organizację
Sympatycznej Olimpiady.
Opiekunki barcińskiej grupy
proﬁlaktycznej MóJ PORT
Marlena Korgul i Magdalena Forgiel
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Euroweek

W dniach 8 - 12 września 2018 roku
odbyła się kolejna edycja Euroweek. Nasi
uczniowie z klas IV - VI wraz z nauczycielkami języka angielskiego, p. Agnieszką Saﬁjan i p. Joanną Boguszewską wzięli
udział w wyjeździe po raz trzeci. Spotkanie odbyło się w malowniczej wsi
Różanka, położonej w województwie
dolnośląskim, blisko Międzylesia.
W trakcie 5 - dniowego szkolenia nasi
uczniowie wzięli udział w licznych
prezentacjach krajów, np. Turcja, Kenia,
Wietnam, Rumunia, Azerbejdżan.
Uczestnicy poznali różnorodność kulturową i geograﬁczną tych państw, tradycje, religie i zwyczaje. Poznali muzykę,
tańce, stroje ludowe i podstawowe
zwroty używane w komunikacji, w języku
rodzimym danego wolontariusza.
Doskonalili swoje kompetencje w
zakresie posługiwania się językiem
angielskim, a jednocześnie uczyli się
szacunku i tolerancji. Wszystkie zajęcia

prowadzone były w języku angielskim
przez wolontariuszy pochodzących,
m.in. z Pakistanu, Turcji i Filipin. Poprzez
różnorodne i liczne gry i zabawy językowe dzieci uczyły się pracy w grupie,
rozwijały swoją komunikatywność i
kreatywność. Zadania realizowane były
w mieszanych grupach składających się z
uczniów z szkół podstawowych z Białego
Boru, Jonnik i naszej szkoły. Sprzyjało to
nawiązaniu nowych znajomości i integracji.
Uczniowie doskonale radzili sobie w
takich zadaniach jak: tworzenie plakatów
i prezentacji, nagrywanie ﬁlmików, tworzenie reklamy, konstruowanie i opisywanie nietypowych wynalazków przyszłości, odgrywanie scenek sytuacyjnych i
wielu innych. Nasi uczniowie z wielkim
zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. Wrócili do szkoły bardzo zadowoleni, z uśmiechem na twarzach.
Joanna Boguszewska

Obóz językowy EuroWeek

Tradycją Zespołu Szkół w Barcinie
stały się coroczne wyjazdy na obóz
językowy EuroWeek - Szkoła Liderów, do
Długopola Zdrój. W tym roku skupiliśmy
się na pracy w grupach, a co za tym idzie,
kreatywności którą niewątpliwie wykazali się uczniowie naszej szkoły. Szeroki
program zajęć obejmował udział
młodzieży w prezentacjach krajów nie
tylko Unii Europejskiej, ale również
całego świata, np. Kolumbii, Filipin,
Urugwaju czy Kanady. Uczestnicy obozu
mieli okazję poznać różnorodność
kulturową, tradycje, zwyczaje z różnych
stron świata, przy czym uczyli się tolerancji i szacunku wobec drugiej osoby.
Zajęcia prowadzone były w języku
angielskim przez wolontariuszy z wyżej
wymienionych krajów w formie interaktywnych warsztatów oraz gier
praktycznych. Udział w obozie Euroweek
był dobrą okazją, aby podzielić się doświadczeniami. Zadowolenie, zmęczenie
i aktywny udział w zajęciach to dowód na
to, że było warto. Niektórzy z tegorocznych uczestników już czekają na wrzesień 2019 r.
Ewelina Ziętek

Kolorowy
Zakątek
15 sierpnia rozpoczęliśmy realizację
projektu „Wokół kuchennego stołu”. W
ramach funduszy pozyskanych z Tesco
wyposażyliśmy kuchnię w Kolorowym
Zakątku w lodówkę oraz inne przybory
do nauki gotowania. Na stole w sali zajęć
praktycznych pojawiła się nowa, kolorowa cerata. Podczas pierwszych zajęć
na stole królowały śliwki. To z nimi upiekliśmy ciastka francuskie oraz przygotowaliśmy kompoty na zimę. Na kolejne
zajęcia zapraszamy w poniedziałki od
14.45 do 16.15.
Monika Łukomska
Magdalena Kucharska
Elżbieta Żak
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Harcerze seniorom

7 września 2018 roku uczniowie
Zespołu Szkół w Barcinie działający w
trzech barcińskich drużynach harcerskich
hufca Pałuki mieli przyjemność być
gospodarzami ogniska dla seniorów z
Chełmna, Mogilna, Gąsawy i Barcina,
biorących udział w jubileuszowym zjeździe z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Spotkanie
odbyło się nad Notecią, na terenie stanicy
żeglarskiej „Neptun". Harcerzom towarzyszyła komendant naszego hufca – hm.
Alicja Przybyłowicz.
Gdy seniorzy przybyli na miejsce, czekały
już na nich rozstawione ławki i śpiewniki z
pieśniami patriotycznymi. Wyboru pieśni
i opracowania informacji o nich podjęła
się była wieloletnia nauczycielka naszej
szkoły, obecnie aktywna członkini Klubu
Seniora Wrzos – pani Urszula Trawińska.
Po przywitaniu licznej grupy przez druhów Halinę Kolińską i Marka Kolińskiego,wyznaczeni goście, m.in.

szefowie klubów seniora z poszczególnych miast zostali zaproszeni,
zgodnie z harcerskim zwyczajem do
rozpalenia ogniska. Następnie druhna
Katarzyna Wszelaki opowiedziała
gawędę nawiązującą do odzyskania
przez Polaków niepodległości. Potem
rozpoczęto wspólne śpiewy pieśni
patriotycznych. Każdą pieśń poprzedzał
komentarz odczytany przez wyznaczonych harcerzy, wyjaśniający genezę
danej pieśni, rok powstania oraz autora
słów, muzyki itp. Nie obyło się bez zabaw
i pląsów.
Na koniec wykonano wspólne zdjęcie.
Pan Jerzy Kosmalski – szef barcińskiego
UTW, nie szczędził pod adresem harcerzy miłych słów i nie ukrywał, że obudzili
oni w sercach przybyłych piękne
wspomnienia. Po wspólnych śpiewach
wszyscy udali się na poczęstunek –
ziemniaki z gzikiem oraz chleb ze smalcem.
Halina Kolińska

Rozpoczęcie roku
szkolnego w LO

„Aby była szkoła, gdzie się uczyć
chce,
Aby tak uczyła, że się dużo wie…”
Wakacje dobiegły końca, czas zacząć
nowy rok szkolny. Uroczystość związana z
tym wydarzeniem miała miejsce w naszym
liceum 3 września 2018 r. Przygotowali ją i
poprowadzili uczniowie klasy I LO wraz z
wychowawczynią p. Iwoną Zbieranek.
Pierwsza część apelu miała charakter
patriotyczny. W roku 100 - lecia odzyskania
niepodległości oraz w 79. rocznicę
wybuchu II wojny światowej wspomniano
tych, którzy walczyli o wolność i stawali w
obronie tożsamości narodowej. Minutą
ciszy oraz wspólnym odśpiewaniem „Roty”
uczczono pamięć wszystkich, którzy oddali
życie za Ojczyznę. Następnie głos zabrała p.
dyrektor Marzena Wolska. W swoim
przemówieniu przedstawiła plany na
rozpoczynający się rok szkolny. Szczególną
uwagę zwróciła na kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych i bardzo
ważnych dla prawidłowego funkcjonowania każdego z nas w społeczeństwie. W
dalszej części uroczystości uczniowie klasy
I LO zaprezentowali efekt swojej kilkudniowej pracy – na scenie powstał „mural” z
kartonowych pudeł. Z jednej strony pojawiły się hasła, które licealiści skojarzyli ze
swoją nową szkołą – ZAUFANIE, SUKCES,
UŚMIECH, RADOŚĆ, PASJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, DĄZENIE
DO CELU itd. Z drugiej strony tej nietypowej budowli znalazł się napis LICEUM w
BARCINIE TO MOJA SZKOŁA! Praca ta
została nagrodzona gromkimi brawami.
Pierwszoklasiści już na starcie udowodnili,
że nie boją się wyzwań i potraﬁą współpracować w zespole, a to bardzo ważna
kompetencja społeczna. Uroczystość
zakończyła piosenka „Radość najpiękniejszych lat” wykonana przez Julię Bronk
z klasy II LO.
Iwona Zbieranek
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Pierwszy dzwonek
w stulecie Niepodległej
Zespół redakcyjny:
Weronika Bembenek
Marek Wróblewski,
Wiktor Marcinkowski
Opiekunowie:
Joanna Kranc,
Anna Głowicka,
Jacek Grobelniak

3 września 2018 roku w Zespole Szkół w
Barcinie uczniowie klas I - V I I I szkoły
podstawowej, klas III gimnazjum oraz klas I, II
i III liceum ogólnokształcącego rozpoczęły
rok szkolny. Zainaugurowała go uroczyście
pani dyrektor Marzena Wolska. Klasy pierwsze szkoły podstawowej spotkały się o
godzinie 11.00 w szkolnej stołówce. Tam
odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia,
które jak zawsze dostarczyło dzieciom i
rodzicom wiele emocji. Program artystyczny
przygotowali koledzy z klas drugich pod
okiem pani Elżbiety Wojtkowiak, Eli Rydlewskiej i Marzeny Błaszak. Za organizację
uroczystości odpowiedzialne były również
panie Agata Baczyńska, Agnieszka Błażejewska, Olga Nowicka i Anita Rzepka. Z kolei
uczniowie klas II – VIII spotkali się w Hali
Widowiskowo – Sportowej już o godzinie
8.00. Tam obejrzały program artystyczny
dotyczący II wojny światowej (1 września
mijało 79 lat od jej rozpoczęcia przez hitlerowskie Niemcy) i Powstania Warszawskiego,
którego 74 rocznicę wybuchu obchodziliśmy 1
sierpnia. Wzruszeń dostarczyły wiersze oraz
piosenki, m.in. „Dziewczyna z granatem",
„Pałacyk Michla" oraz wykonana przy akompaniamencie własnym na gitarze przez Emilię
Kolińską piosenka „Pytania harcerskie" o
Rudym, Alku, Zośce. Występujący uczniowie
w trakcie przedstawienia podchodzili kolejno
do zainscenizowanego grobu Nieznanego
Żołnierza i zapalali przy nim symboliczną
lampkę. Ciekawym przekazem dla młodych
ludzi było też zapewne zaprezentowanie
ﬁlmiku – „Co powstańcy chcieliby przekazać
dzisiejszej młodzieży?", traktującego o
konieczności bycia odpowiedzialnym i
posiadania własnego zdania. Po montażu
słowno – muzycznym pani dyrektor Marzena
Wolska wręczyła jednej z dziewcząt – Wiktorii
Tarnowskiej jedyną w swoim rodzaju statuetkę. Okazało się, że uczennica naszej szkoły
przebywając podczas wakacji w okolicach
plaży przy kamieniołomie w Piechcinie wraz z
grupką znajomych udzieliła profesjonalnie
pierwszej pomocy tonącej kobiecie. Można
śmiało stwierdzić, że wraz z innymi uratowała
tej osobie życie. Cieszymy się, że wśród
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uczniów naszej szkoły są tacy, którzy nie
zawahają sie nieść innym skuteczną pomoc.
Wiktoria otrzymała od braci uczniowskiej
zasłużone brawa. Przedstawienie dla klas II VII i gimnazjum przygotowała młodzież
szkolna, w tym harcerze pod okiem p. Haliny
Kolińskiej i p. Karoliny Moritz. Wystąpili:
Oliwia Taraska, Maksymilian Kasprowicz,
Jakub Krakowiak, Emilia Kolińska, Wiktoria
Prussak, Mikołaj Kaczmarek, Jan Redzik,
Daria Pender, Mikołaj Kwaśniewski, Oliwia
Rożek. Klasy licealne natomiast miały
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o
godzinie 9.30 w budynku przy ul. Polnej. Jego
organizacją zajęła sie pani Iwona Zbieranek.
Wszystkim Uczniom i tym małym, i tym dużym
w imieniu Dyrekcji oraz wszystkich pracowników szkoły składamy życzenia chęci i umiejętności nauki. W tym roku uczenie uczenia się
to jedna z kompetencji kluczowych, na
zdobycie której nasza szkoła położy szczególny nacisk. Uczniowie, życzymy Wam, aby
uczenie się sprawiało Wam przyjemność i
było odkrywaniem tego, co nowe i fascynujące.
Halina Kolińska

Finał akcji - "Idę
i biegnę po rekord!"
W okresie od 01.01.2018 roku do
08.09.2018 roku trwała druga edycja akcji
"Idę i biegnę po rekord!". W tym roku
wyzwanie podjęło czternastu biegaczy i
biegaczek! Łączna liczba przebiegniętych
kilometrów to 3112,497 metrów! Wynik
ten jest lepszy niż, ten z poprzedniego
roku, co już cieszy! Najlepszym wśród
panów był Pan Marek Małolepszy, który
przebiegł rekordową ilość - 1179,150
metrów! Wśród Pan triumfowała Pani
Karolina Grochowiak, która na swoim
koncie ﬁnalnie zapisała 514,400 metrów!
Wręczenie nagród dla najlepszych nastąpiło tuż przed ceremonią wyłaniającą
najlepszych biegaczy podczas 6. edycji
OSHEE Barcin Biega 2018! Laureaci akcji
otrzymali z rąk Pani Leny Patalas - Prezes
Zarządu Barcińskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji - pamiątkowe puchary, dyplomy, personalizowane koszulki z zapisanym wynikiem uzyskanym przez nich w
trakcie trwania akcji oraz kartę podarunkową o wartości 500 złotych!

6. OSHEE Barcin Biega przeszło do historii!

Dnia 15.09.2018 roku, Barciński
Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował
szóstą edycję biegów ulicznych OSHEE
Barcin Biega 2018 pod honorowym
patronatem Pana Michała Pęziaka Burmistrza Barcina. W biegu głównym na
dystansie 10 kilometrów wystartowało
łącznie 115 osób, a w zawodach Nordic
Walking na dystansie 5 kilometrów udział
wzięło 36 chodziarzy z kijkami. W biegach
towarzyszących dla dzieci i młodzieży na
dystansach 60m, 100m, 300m oraz
1000m rywalizowało blisko 130 dziewczynek i chłopców. Dla najmłodszych
sympatyków biegania przygotowano
pamiątkowe dyplomy, gadżety, słodkości, drobne upominki, lody, baloniki oraz
symboliczne kolorowe medale. Dodatkowymi atrakcjami dla wszystkich były
dmuchane place zabaw, wata cukrowa,
popcorn, kącik malowania twarzy oraz
stoisko gastronomiczne, w którym
serwowano przepyszną zupę gulaszową
dla wszystkich uczestników biorących
udział w/w imprezie.
Trasa główna prowadziła ulicami Barcina
(ul. Wojciechowskiego, ul. Lotników, ul.
Wojska Polskiego, ul. Pakoska, ul.
Krotoszyńską) przez las prowadzący do
Sadłogoszczy i z powrotem. Start i ﬁnisz
biegu głównego miał swoje miejsce na
Stadionie Miejskim w Barcinie. Wśród
mężczyzn miejsce I w kategorii OPEN
zajął Bartosz Kotłowski z Ostromecka.
Drugie miejsce wywalczył obywatel
Ukrainy - Iveruk Mykhaylo z miejscowości
Rivne, a na najniższym stopniu podium

znalazł się Kami Narutowski z Torunia. W
kategorii OPEN wśród kobiet triumfowała Natalia Jabłońska z Pakości, druga była
Agata Woźniakowska z Bydgoszczy, a
trzecia Hanna Kotwica z Godaw. Zwycięzcy oprócz okazałych pucharów, otrzymali również nagrody pieniężne. W
marszu Nordic Walking najlepsi okazali
się Julia Dados z Parlinka oraz Dominik
Nowakwski z Parlina - uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Parlinie.
Szczegółowe wyniki:
https://sport-timing.pl/pomiarczasu/oshee-barcin-biega/
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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
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 93 90
Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

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

nowy internetowy

Barcina
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Dyrektor ośrodka zdrowia

Pani Alicja Wiczewska wygrała
konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Barcinie. Ośrodkiem kieruje od 2012 roku, pełniąc
jednocześnie funkcję przełożonej pielęgniarek i edukatora promocji zdrowia.
Przez kolejnych 6 lat dalej zajmie się
poprawą dostępności leczenia pacjentów, wdrażaniem programów proﬁlaktycznych, podwyższaniem standardu
pomieszczeń i wyposażenia ośrodka,
poprawą warunków pracy lekarzy,
pielęgniarek, rehabilitantów, laborantek
i pracowników administracji. Pani Alicja
Wiczewska od wielu lat w pracy zawodowej, działalności samorządowej i aktywności społecznej zajmuje się ochroną
zdrowia i przedsięwzięciami prozdrowotnymi w Gminie Barcin i Powiecie Żnińskim. Za swoją działalność uhonorowana
została m.in. wyróżnieniem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za rok 2011 w dziedzinie „Działalność prozdrowotna” i Złotą honorową odznaką
„Za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków”.
Jarosław Drozdowski

Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie
7 września 2018 r. w gronie
uczestników, pracowników, samorządowców i przyjaciół oﬁcjalnie
zainaugurowano działalność Domu
Dziennego Pobytu „Zacisze” w Barcinie.
Zadaniem placówki wsparcia dziennego
jest aktywizacja społeczna, ﬁzyczna,
zapobieganie izolacji i wykluczeniu
społecznemu 25 osób starszych z terenu
gminy Barcin. Uczestnictwo w zajęciach
umożliwi zwiększenie poczucia własnej
wartości uczestników, samorealizację
oraz integrację ze społecznością lokalną.
DDP zapewni zaspokojenie potrzeb
socjalnych, pielęgnację i wsparcie
emocjonalne osób korzystających.
Dokończenie na str. 2

Działalność merytoryczna związana z
realizacją terapii i aktywizacji osób
starszych i niesamodzielnych, będzie
prowadzona przez 5 wykwaliﬁkowanych
pracowników. Wybudowana, utworzona
i doﬁnansowana ze środków unijnych
placówka, będzie działała w okresie od
1.06.2018 r. do 31.05.2020 r., w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 – EFS, Oś priorytetowa
9. Solidarne społeczeństwo, Działanie
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych. Nadzór nad
działalnością placówki pełni dyrektor
MGOPS w Barcinie.

Pałuckie święto plonów

Jarosław Drozdowski

W sobotę, 1 września 2018 roku, w
Barcinie odbyły się Dożynki powiatowe i
gminne, których gospodarzem były
władze samorządowe Gminy Barcin i
Powiatu Żnińskiego. Pałuckie święto
plonów rozpoczął przemarsz delegacji
gminnych i sołeckich z wieńcami dożynkowymi i darami natury wokół
starówki. Starostowie dożynek powiatowych pani Monika Wolska ze Złotowa i
pan Tomasz Trela z Gulczewa nieśli
bochen wiejskiego chleba. Wieńce od
rolników z pałuckich gmin i chleb od
starostów dożynek odebrali Starosta
Żniński Zbigniew Jaszczuk i
Przewodnicząca Rady Powiatu Józefa
Błajet. Na ręce Burmistrza Barcina
Michała Pęziaka i Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Barcinie Krystyny Barteckiej
wieńce złożyły delecje sołeckie z Barcina
Wsi, Dąbrówki Barcińskiej, Józeﬁnki,
Kniei, Kani, Krotoszyna, Mamlicza,
Młodocina, Pturka, Sadłogoszczy, Wolic,
Zalesia Barcińskiego i Złotowa. Chleb
wypieczony z tegorocznych ziaren
przynieśli starostowie dożynek gminnych pani Ewa Ruczyńska z Augustowa i
pan Aleksander Józefowicz z Zalesia
Barcińskiego. Po odebraniu wieńców i
chleba, ksiądz proboszcz Stanisław
Talaczyński z paraﬁi pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i ksiądz proboszcz
Arkadiusz Wzięch z paraﬁi pw. św.
Jakuba Większego w Barcinie odprawili
dziękczynną Mszę Świętą. Po eucharystii
wystąpili Burmistrz Michał Pęziak,
Starosta Zbigniew Jaszczuk i
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Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby
Rolniczej w Przysieku Ryszard Kierzek.
Dzieci z Przedszkola nr 2 w Barcinie
zaprezentowały polski taniec narodowy
– poloneza. Zespół Tańca Ludowego
Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” przedstawił dawne tradycje i
ludowe przyśpiewki związane z obrzędem dożynkowym. Przed dożynkowymi
gośćmi wystąpił Zespół Śpiewaczy
„Pałuczanki” z Białożewina i zespół
PLAYBOYS. Dożynki są czasem podsumowań, podziękowania za dary natury i
docenienia ciężkiej pracy rąk ludzkich.
Starosta Żniński wyróżnił Alicję i Józefa
Rozwarskich z Biskupina, Sylwię i
Stanisława Szulców z Ośna, Natalię i
Łukasza Bober z Żernik, Patrycję i
Grzegorza Ogórkiewiczów z Bożacina,
Annę i Piotra Krakowiak z Jadownik
Bielskich, Macieja i Dorotę Raszka z
Łabiszyna, Sylwię i Grzegorz Ciszak z
Mamlicza. Z inicjatywy Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Barcinie doceniono wyróżniających się lokalnych gospodarzy
Anetę i Andrzeja Broda z Sadłogoszczy,
Urszulę i Mariana Stegienta z Pturka oraz
Elżbietę i Tomasza Biel ze Złotowo.
Konkursy na najpiękniejsze wieńce
dożynkowe, których celem jest kultywowanie tradycji i obrzędów dożynkowych, wygrały Gmina Barcin i Sołectwo
Młodocin.
Jarosław Drozdowski

Linarium
w Piechcinie
Gmina Barcin oraz konsorcjum ﬁrm
Biuro Regionalne J O R D A N Jolanta
Pędzisz z Torunia i BMJ EQUIP Mariusz
Śliwiński z Czemlewa podpisały 18
września br. umowę na budowę placu
zabaw – linarium w Piechcinie na części
działki nr 22/45. Inwestycja o wartości
216.515,42 zł powinna zostać zrealizowana do 29.11.2018 r. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni piaskowej,
montaż elementów linarium, wykonanie
ogrodzenia panelowego i dojścia
pieszego z kostki brukowej.
Jarosław Drozdowski

Wicemistrzyni Polski w bilardzie

Sezon
TRIBA

W dniach 14-16 września 2018 roku
w TCF HUB Centrum Sportu w Krakowie
odbyły się Mistrzostwa Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w bilardzie.
Na starcie zawodów organizowanych
przez Polski Związek Bilardowy stanęło
130 zawodników w tym Otylia Basińska,
Julia Nowacka, Roksana Kistowska,
Kacper Brejski, Alan Pipin, Dominik
Wojciechowski, Olivier Pipin i Nikodem
Wojciechowski z BOSiR Bila Piechcin.
Indywidualnie medal zdobyła Julia
Nowacka, która wywalczyła II miejsce i
została wicemistrzynią Polski w kategorii
dziewcząt. IX miejsca w swoich kategoriach zajęli Roksana Kistowska, Kacper
Brejski (pupile i młodzik) i Nikodem
Wojciechowski (junior młodszy). W
rozgrywkach drużynowych dziewczęta
zajęły V miejsce, a chłopcy XVII miejsce.
Sekcja bilardowa powstała w 2009 roku
przy Uczniowskim Klubie Sportowym

„Piechcin z inicjatywy Liliany i Jakuba
Wojciechowskich. Obecnie jej organizacją i ﬁnansowaniem zajmuje się
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp.
z o.o.
Jarosław Drozdowski

Od 2017 roku w Gminie Barcin
działa, trenuje i startuje grupa sportowców pod szyldem TRIBA BOSIR BARCIN.
Panowie Marcin Ruciński, Krzysztof
Nowak, Robert Muszyński, Radosław
Sosiński, Piotr Grochowiak i Bartosz
Krasoń startują indywidualnie i sztafetowo w triathlonie, imprezach biegowych i pływackich oraz kolarskich wyścigach górskich i szosowych. Organizacyjnie i promocyjnie wspiera ich pani
Dagmara Szaforz. Sportowcy T B B
odnieśli w tym sezonie szereg sukcesów
indywidualnych i drużynowych stając się
rozpoznawalnymi w regionie. Ludzie
skupieni w T R I B A B O S I R B A R C I N
motywują się do działania, czerpią
satysfakcję ze startów i sportowej
rywalizacji, wspomagają siebie i innych w
treningach, dietetyce i przygotowaniu
mentalnym. Ich zawodnicze przygotowania wspiera Barciński Ośrodek
Sportu i Rekreacji sp. z o.o., a sportowymi
sukcesami promuje Gmina Barcin. W 2018
roku Radosław Sosiński (pływanie),
Marcin Ruciński (rower) i Piotr Grochowiak (bieg) wystartowali w sztafetach
triathlonowych:
·
Ślesin 1/4 Ironman (950 m
pływania; 45 km rower; 10,5 km biegu) –
zawody rangi ogólnopolskiej – 1 miejsce,
·
ENEA Bydgoszcz 1/2 Ironman
(1900 m pływanie; 90 km rower; bieg
półmaraton) – zawody rangi ogólnopolskiej mające status najlepszej imprezy
triathlonowej w kraju – 2 miejsce,
·
Więcbork 1/8 Ironman (475 m
pływanie; 22,5 km rower; 5,250 km biegu)
– zawody rangi ogólnopolskiej – 1
miejsce,
·
Borówno k/ Bydgoszczy 1/2
Ironman ( dystans j/w) – zawody rangi
Mistrzostw Polski – 4 miejsce.
Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str.4
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Pomnik Jakuba Wojciechowskiego
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Dokończenie na str.5

W sobotę, 8 września, przed
Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego
zorganizowano Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Akcja pod Patronatem Honorowym Pary
Prezydenckiej ma na celu popularyzację
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na
bogactwo polskiej literatury, potrzebę
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Gminne czytanie powieści „Przedwiośnie”, poprzedziło odsłonięcie pomnika
Jakuba Wojciechowskiego, pisarza,
pamiętnikarza i patrona biblioteki
publicznej. Figurę z brązu przedstawiającą siedzącą na kamieniu wapiennym
postać Jakuba Wojciechowskiego,
odsłonili pani Jadwiga Stróżykiewicz
(inicjatorka przedsięwzięcia), Burmistrz
pan Michał Pęziak, pani Bożena Blaczkowska (krewna Wojciechowskiego) i
Honorowy Obywatel Gminy Barcin pan
Czesław Cieślak. Autorką rzeźby jest
Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec z
Krakowa. Na zlecenie Gminy Barcin
artystka wykonała wcześniej rzeźby
ﬁguralne przy trakcie spacerowym nad
Notecią oraz pomnik poświęcony
Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 na
starówce.
Jarosław Drozdowski

Samorządowe
podziękowania
Przed XLIV sesją Przewodnicząca
Rady Miejskiej Krystyna Bartecka i Burmistrz Barcina Michał Pęziak podziękowali
pani Ewie Małek i panu Jarosławowi
Kołodziejskiemu za zaangażowanie i
pomoc w organizacji zimowego i letniego
wypoczynku dla dzieci z sołectw Barcin
Wieś, Kania, Krotoszyn i Wolice. Instruktor
Miejskiego Domu Kultury i Dyrektor
Operacyjny Frigo Logistics Sp. z o.o.
wykazali się aktywnością i oﬁarnością,
dzięki której tegoroczne ferie i wakacje dla
ponad dwustu dzieci z terenu gminy stały
się źródłem dobrej zabawy, niezapomnianych przygód i miłych wspomnień. O
nagrodzenie pani Ewy i pana Jarosława
zawnioskowało Pomorsko-Kujawskie
Zrzeszenie Samo-pomocy Obywatelskiej
„Sampo” w Barcinie.

Święto Straży Miejskiej
w Barcinie

29 sierpnia w ratuszu odbyło się
spotkanie kierownictwa urzędu i rady z
funkcjonariuszami Straży Miejskiej w
Barcinie. Z okazji Dnia Straży Gminnej
Burmistrz Michał Pęziak i Komendant
Straży Miejskiej Waldemar Polanowski
wręczyli akty awansu na stanowiska
strażnicze. Piotr Pietrykowski, Sławomir
Nosek i Artur Sikorski awansowali na
stopień młodszego specjalisty, a Jakub
Mikołajczak – starszego strażnika.
Samorządową mundurowaną formację
stworzono w 2011 roku do ochrony
porządku publicznego.

Straż Miejska w Barcinie – Artur Sikorski,
Jakub Mikołajczak, Waldemar Polanowski, Żaneta Pankowska, Sławomir
Nosek i Piotr Pietrykowski – fot. Jarosław
Drozdowski

Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski
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Sprzęt dla strażaków
ochotników

14 września 2018 roku Gmina Barcin
przekazała nieodpłatnie jednostkom OSP
Barcin, Piechcin i Mamlicz wyposażenie i
urządzenia ratownictwa zakupione ze
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie
Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom oraz realizacji
przez jednostki sektora ﬁnansów publicznych zadań ustawowych związanych z
ochroną interesów osób pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków oraz likwidacją
skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
Ochotnicza Straż Pożarna w Barcinie
otrzymała deﬁbrylator, dwa zestawy węży
hydraulicznych 20 m, zestaw węży
hydraulicznych 10 m, detektor napięcia,
zestaw uniwersalnych podpór i klinów do
stabilizacji pojazdów, matę sprzętową o
łącznej wartości 20431,50 zł. Ochotnicza
Straż Pożarna w Piechcinie odebrała
deﬁbrylator, pilarkę do drewna MS 880,
piłę do szyb klejonych i matę sprzętową o
łącznej wartości 14164,50 zł. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mamliczu traﬁła
pilarka ratownicza do drewna MS 461-R i
pilarka do drewna MS 311 o łącznej wartości
7020,00 zł. Zadanie „Współﬁnansowano ze
środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości”.
Jarosław Drozdowski
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Zabytek
w Barcinie
Kościół rzymskokatolicki
paraﬁalny pw. św. Jakuba
Większego z lat 1900-1901 został
wpisany do rejestru zabytków
województwa kujawskopomorskiego. Stosowną decyzję
administracyjną podpisał 29
sierpnia 2018 roku KujawskoPomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Sambor Gawiński.
Ksiądz proboszcz Arkadiusz
Wzięch zbiera środki ﬁnansowe na
przygotowanie dokumentacji
projektowej i kosztorys remontu
zabytku i jego otoczenia. Szczegóły na stronie internetowej
paraﬁi pod adresem:
www.paraﬁajakubabarcin.pl
Jarosław Drozdowski

DODATEK

Rekomendacje dla projektów
obywatelskich
Zespół ds. budżetu obywatelskiego na posiedzeniu w dniu
17.09.2018 r. dokonał podsumowania
wyników głosowania na zadania
zgłoszone do realizacji w ramach
projektu pn. „Budżet obywatelski w
gminie Barcin w 2019 roku”. Zespół
stwierdził ważność przeprowadzonego
głosowania i na tej podstawie rekomenduje do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego w 2019 roku
następujące zadania:
Obszar konsultacji miasto Barcin
1.
Budowa ośmiu modułowych
wiat śmietnikowych – 198.000,00 zł – 661
głosów
2.
Muzyka jest dobra na wszystko
– 119.009,00 zł – 622 głosy
Ponieważ łączna wartość projektów
wynosi 317.009,00 zł zaproponowano, iż
projekt nr 2 będzie rekomendowany pod
warunkiem obniżenia wartości projektu
przez wnioskodawcę do poziomu
102.000,00 zł, tak, aby łączna wartość
obydwu projektów mieściła się w puli
środków przeznaczonych dla danego
obszaru konsultacji tj. 300.000,00 zł.
Pozostałe projekty otrzymały następującą ilość głosów:
Deﬁbrylator ratuje życie!
(50.000 zł) – 538 głosów
Wyprzedź chorobę – badanie
lipidów i cukru we krwi (13.200 zł) – 454
głosy
Siłownia pod chmurką dla
małych i dużych (70.000 zł) – 396
głosów

Lodowisko sezonowe z
wypożyczalnią łyżew – (150.000 zł) –
245 głosów
Budowa parkingu – Lotników
15, Barcin (240.000 zł) – 152 głosy.
Obszar konsultacji sołectwo Piechcin
1.
„ZAKĄTEK” – miejsce do
ćwiczeń dla dorosłych i młodzieży –
40.000,00 zł – 161 głosów
2.
Twój Wymarzony Koncert –
69.905,00 zł – 86 głosów
Ponieważ łączna wartość projektów
wynosi 109.905,00 zł zapropo-nowano,
iż projekt nr 2 będzie rekomendowany
pod warunkiem obniżenia wartości
projektu przez wnioskodawcę do
poziomu 30.000,00 zł, tak, aby łączna
wartość obydwu projektów mieściła się
w puli środków przeznaczonych dla
danego obszaru konsultacji tj. 70.000,00
zł.
Statystyka głosowania
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 8 463 osoby, z czego 6 151 w
Barcinie i 2 312 w Piechcinie.
W głosowaniu wzięło udział: 1 908 osób
(frekwencja 22,54 %), w tym w Barcinie 1
661 osoby (27,00%) i w Piechcinie 247
osoby (10,68 %).
Łącznie oddano 3 315 głosów na 9
projektów (7 w Barcinie i 2 w Piechcinie).

Jarosław Drozdowski

Szczepienia
przeciwko grypie

Po przeprowadzeniu konkursu na
realizatora programu polityki zdrowotnej, Gmina Barcin i Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Barcinie zawarły umowę na realizację
„Programu polityki zdrowotnej w
zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy
Barcin po 65 roku życia”. Z budżetu
gminy Barcin na 2018 rok przeznaczono
na ten cel 10.000 zł. Realizacja programu
obejmuje zakup szczepionki, badanie
lekarskie i podanie szczepionki. Osobami
uprawnionymi do bezpłatnego udziału w
programie są mieszkańcy gminy Barcin,
którzy w bieżącym roku ukończyli 65 rok
życia i są zameldowani w gminie Barcin.
Grypa to ostra choroba zakaźna,
związana z zakażeniem układu oddechowego, która przenosi się drogą
kropelkową poprzez kichanie, kaszel
oraz bliski kontakt. Epidemie grypy
występują zwykle w okresie jesiennozimowym. Objawy grypy pojawiają się
nagle i mogą trwać od kilku dni do kilku
tygodni. Grypa to choroba, która
niewyleczona może wywołać groźne
powikłania, takie jak zapalenie oskrzeli
lub płuc, zapalenie zatok czy zapalenie
opon mózgowych. Wirus grypy może też
zabić. Prowadzenie szczepień ochronnych pozwala na zmniejszenie liczby
hospitalizacji z powodu ciężkiego
przebiegu grypy bądź powikłań
wymagających leczenia szpitalnego.
Jarosław Drozdowski
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