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Dom Kultury - OTWARTY

Budynek 
Miejskiego Domu 

Kultury

Nieco ponad rok mogliśmy obserwo-
wać jak powstaje nowa siedziba Miej-
skiego Domu Kultury w Barcinie. Okazały 
budynek jest już gotowy do użytku i 
czeka na rządnych kultury mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko. Oficjalne otwar-
cie miało miejsce w środę 26 września. 
Przez okres dwóch lat Dom Kultury nie 
miał swojej stałej siedziby. Dzięki uprzej-
mości szkoły podstawowej im. Jana 
Brzechwy tymczasowo zagospodaro-
wane zostało kilka pomieszczeń na biura 
a stołówka pełniła role Sali koncertowej. 
Budowa nowej siedziby rozpoczęła się 
we wrześniu ubiegłego roku kiedy to 
został przekazany plac budowy realizato-
rowi tego zadania. To, że wybór właśnie 
tego miejsca był przemyślany widać 
chociażby w otrzymanym dofinanso-
waniu. Program dzięki któremu gmina 
otrzymała blisko dwa miliony złotych 
zakładał pomoc dla obiektów, które były 
przebudowywane a nie stawiane od 
nowa, zatem budynek u zbiegu ulic 
Lotników i Artylerzystów idealnie 
wpisywał się w założenia tego programu. 
Nowoczesne centrum kultury w Barcinie 
to prawie, że nieograniczone możliwości 

organizacyjne. Sala widowiskowa może 
pomieścić 271 osób i pełni także role sali 
kinowej. Nagłośnienie zarówno kinowe 
jak i estradowe oraz oświetlenie sceny 
pochodzi z najwyższej półki. Projektor 
kinowy posiada funkcję wyświetlania 
filmów w technologii 3D. Oczywiście 
słowa nie oddadzą tego wszystkiego co 
zostało zamieszczone w specyfikacji 
nowego domu kultury. Najlepiej przeko-
nać się na własnej skórze, albowiem 
oficjalne otwarcie nastąpiło 26 września. 
Już od wczesnych godzin porannych 
ulicami jeździł zabytkowy Rolls – Rolce a 
na jego pokładzie sam Jim Carrey oraz 
Marilyn Monroe. Aktorzy zachęcali 
napotkanych mieszkańców do odwie-
dzin Domu Kultury. Pierwsi goście na 
czerwonym dywanie pojawili się tuż po 
godzinie 11:00. A wśród nich burmistrzo-
wie sąsiadujących gmin, przedsiębiorcy, 
pracownicy rozmaitych gminnych i nie 
tylko instytucji, ale też uczniowie szkół. 
Kiedy ostatnie miejsce w sali wido-
wiskowej zostało zajęte, a światła zgasły 
na scenie pojawił się dyrektor Artur 
Jakubowski i powitał zebranych otwie-
rając tym samy nowy etap życia kul-
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turalnego w Gminie Barcin. Nim na scenie 
pojawił się burmistrz i dokonał uro-
czystego otwarcia wystąpili na niej 
młodzi artyści z zespołu „Zepsułem”. 
Muzyków na co dzień w domu kultury 
szkoli instruktor Sławek Wróblewski. Po 
oficjalnym otwarciu ponownie prze-
mówiła muzyka, a dokładniej pani Nell 
Polgert Martwijczuk. Ksiądz Stanisław 
Talaczyński  poświęcił  obiekt.  Tak 
podniosła chwila nie mogła obejść się bez 
życzeń i ciepłych słów, które goście 
kierowali w stronę zarówno przedsta-
wicieli władz samorządowych jak i 
dyrektora oraz pracowników domu kul-
tury. Kiedy ostatnie życzenia wybrzmiały 
na scenie, zawładnęli nią tancerze. 
Wychowankowie Arka Milarskiego. 
Ostatni muzyczny akcent którego 
świadkiem byli wszyscy zaproszeni 
goście na oficjalne otwarcie MDKu to 
recital młodego, dobrze zapowiada-
jącego się artysty Pawła Tłustochowicza.

Chodźmy do kina!

W sobotę 29 września w Barcinie 
wystartowało kino. Od samego rana dom 
kultury przeżywał istne oblężenie. Wej-
ściówki na wszystkie seanse rozeszły się 
w mgnieniu oka już na długo przed 
otwarciem. Pierwszy seans zaplanowano 
na godzinę 9:00 i była to „Mała stopa”. 
Film animowany, którego odbiorcami 
byli najmłodsi. O godzinie 11:15 nieco 
starsze dzieci obejrzały „Zegar czarno-
księżnika”. Ponadto w kinie w Barcinie 
obejrzeliśmy jeszcze tego dnia Polską 
super produkcje Dywizjon 303 – historia 
prawdziwa. Amerykański thriller Smak 
Zemsty Peppermint oraz jeszcze dwie 
rodzime produkcje „Kamerdynera” oraz 
komedię „Juliusz”. Tuż przed Kamerdy-
nerem nastąpiło symboliczne i jedno-
cześnie oficjalne otwarcie kina.

Forma 

rozstrzygnięta
Za nami trzy dni muzycznej uczty w 

ramach Festiwalu Poezji Śpiewanej i 
Piosenki Aktorskiej Forma w Barcinie. W 
tym roku festiwal odbywał się już w 
nowym Miejskim Domu Kultury. Decyzją 
jury - Bogusława Sobczuka, Jerzego 
Satanowskiego i Krystyny Wulert - Grand 
Prix Formy zdobył w tym roku Dawid 
Gębala, I miejsce powędrowało do 
Gabrieli Kundziewicz, II miejsce - Sary 
Lityńskiej, III - Julianny Grabowskiej, 
wyróżnienia przyznano Aleksandrze 
Daukszewicz i Marcie Jastrząbek. 
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Artur Andrus w MDKu

Koncert tego niezwykłego gościa, 
dziennikarza, poety, autora tekstów 
piosenek, piosenkarza, artysty kaba-
retowego odbył  s ię  w niedzielne 
popołudnie 30 września w Miejskim 
Domu Kultury w Barcinie. Artysta jest 
autorem trzech bestsellerowych albu-
mów „Myśliwiecka", "Piłem w Spale... I 
co dalej?" oraz „Cyniczne Córy Zurichu". 
20 kwietnia tego roku pojawiła się 
kolejna, płyta zatytułowana. „Sokratesa 
18". Na koncert artysty nie trzeba było 
długo zachęcać mieszkańców, blisko 
trzysta przygotowanych biletów roze-
szło się w kilka godzin po uruchomieniu 
sprzedaży. 

Goście z Galaktycznego Imperium

Ostatnia sobota września zaczęła się 
w Barcinie dość typowo, standardowy 
rytm targowego dnia został jednak 
zakłócony pojawieniem się niespo-
dziewanych gości. Kim byli nietypowi 
przybysze i co sprowadziło ich do 
Barcina?
Około godziny 10 rano na ulicach Barcina 
pojawiły się postaci dobrze znane z, 
kultowej już, filmowej serii Gwiezdne 
Wojny. Miasto odwiedził sam Lord Vader 
w towarzystwie reprezentacji przy-
bocznej gwardii – dwóch Szturmowców. 
Nadspodziewanie przyjaźni przybysze z 
Imperium pierwsze kroki skierowali na 
barcińskie targowisko. Sprawdzili jakość 
lokalnych produktów, przywitali się z 
mieszkańcami, a nawet doradzili nie-
którym z nich w zakupach (fachowe rady 
dawali z zresztą z tą samą pewnością w 
odniesieniu do  jesiennych swetrów, co 
do jabłek i śliwek). Po wizycie na targu 
Darth Vader zarządził marsz w kierunku 
Orlika przy SP nr 1, następnie skierował 
się wspólnie ze Szturmowcami na Rynek, 
po drodze chętnie pozując do zdjęć i 
pozdrawiając Barcinian.
Kulminacyjny moment wizyty miał 
jednak dopiero nadejść. Cel przybycia  
został ujawniony, gdy goście skierowali 
swoje kroki do siedziby Miejskiego Domu 
Kultury – okazało się, że z Gwiezdnego 
uniwersum przybyli, by uczestniczyć w 
oficjalnym otwarciu Kina Ferment. Sam 
Darth Vader był zresztą tak zachwycony 
salą kinową, że oddelegował swoich 
Szturmowców (bacznie ich nadzorując) 
do asystowania przy przecięciu wstęgi-
taśmy filmowej. 
Ciemna Strona Mocy w Barcinie zapre-
zentowała zupełnie inne oblicze, a 
Szturmowcy zamiast bronić Najwyższe-
go Porządku, jak w kultowych filmach z 
ich udziałem, tym razem otworzyli Kino. 
Po oficjalnym otwarciu przybysze 
wykonali sobie jeszcze z Barcinianami 
kilka pamiątkowych zdjęć, po czym 
zniknęli. 
Obecność Szturmowców i ich Dowódcy 
pozostaje już tylko wspomnieniem, od 29 
września można za to w Barcinie sztur-
mem zdobywać nowe filmowe doświad-
czenia. Kino jest teraz blisko, a z tym co 
dzieje się w filmowym świecie można być 
zawsze na bieżąco – oglądając pokazy 
najgorętszych tytułów w komfortowej, 
nowej sali kinowej, wyposażonej w 
najwyższej jakości sprzęt. Siły wszystkich 
spragnionych filmowych doświadczeń 
uzupełnią dostępne przed seansami 

popcorn, przekąski i napoje; najwięk-
szym zastrzykiem energii będą jednak 
pełne atrakcji wydarzenia specjalne. 
Wizyta gości z odległej Galaktyki to 
dopiero początek!
Zapraszamy do śledzenia zapowiedzi 
aktualnych wydarzeń i harmonogramu 
pokazów na fanpage Kina na Facebooku: 
Kino Ferment – Miejski Dom Kultury w 
Barcinie 
(https://www.facebook.com/KinoFerme
ntBarcin). 
Operatorem Kina jest Pracownia Fer-
ment Kolektiv, firma od ponad 11 lat 
zajmującą się edukacją filmową i rozpow-
szechnianiem kultury filmowej na terenie 
całego kraju, która ma w portfolio 
realizację tak dużych i prestiżowych 
projektów jak Akademia Filmowa Multi-
kina, Filmowe Lato w zasięgu Orange czy 
dwie edycje branżowej imprezy Forum 
Wokół Kina.

Radek Tomasik
radek@ferment.com.pl
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Konkurs w Antoniewie

20 października 2018 roku na 
wodach Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Antoniewie odbyły się spławikowe 
zawody wędkarskie Koła Nr 71 PZW w 
Barcinie. Konkurs zgromadził siedmiu 
zawodników, którzy zakończyli tego-
roczną rywalizację sportową barciń-
skiego koła. Pierwsze trzy miejsca zajęli 
Waldemar Nosek – 3020 pkt. Dawid 
Krawczyk – 2080 pkt. i Mirosław Nosek – 
1340 pkt. Poza podium uplasowali się 
Henryk Jendrzejczak – 1120 pkt. Janusz 
Kwiatkowski  –  1010 pkt .  Andrzej 
Kowalczyk – 780 pkt. i Andrzej 

Wiśniewski – 650 pkt. W 2018 roku 
zorganizowano Grand Prix Koła Nr 71 
PZW w wędkarstwie spławikowym. 
Zawody odbyły się na kanale noteckim w 
Łabiszynie i Antoniewie oraz na rzece 
Noteć w Barcinie. Do ustalenia klasy-
fikacji końcowej spławikowego Grand 
Prix zaliczone zostały wyniki trzech z 
czterech konkursów z udziałem za-
wodnika. W tym roku sklasyfikowano 11 
wędkarzy, a trzy pierwsze miejsca zajęli 
Mirosław Nosek, Dawid Krawczyk i 
Waldemar Nosek. Sędziował Prezes 
Koła.

Jarosław Drozdowski

„W bibliotece o wszystkim 

i dla wszystkich”- Katarzyna Bonda 

w Piechcinie

Pani Katarzyna Bonda, najpopu-
larniejsza autorka powieści kryminalnych w 
Polsce, odwiedziła piechcińską bibliotekę 
12 września 2018 r. Było to wyjątkowe 
spotkanie autorskie, które na pewno na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich 
przybyłych czytelników. To wydarzenie 
odbyło się w ramach projektu pn. „W 
bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” 
dofinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pani Katarzyna Bonda z wykształcenia jest 
dziennikarką i scenarzystką. Pochodzi z 
Hajnówki, a obecnie mieszka w Warszawie. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie jej 
powieści zyskały status bestsellerów. 
Autorka napisała trylogię kryminalną z 
Hubertem Meyerem („Sprawa Niny Frank”, 
„Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”), 
dokumenty kryminalne („Polskie morder-
czynie”, „Zbrodnia niedoskonała”), podrę-
cznik „Maszyna do pisania”, a także serię z 
profilerką Saszą Załuską („Pochłaniacz”, 
„Okularnik”, „Lampiony”, „Czerwony pa-
jąk”), za którą otrzymała prestiżowe 
nagrody. Warto podkreślić, iż prawa do 
wydań zagranicznych zostały dotąd sprze-
dane do 12 krajów, zakupiły je największe 
wydawnictwa na świecie.
Spotkanie autorskie prowadziła Pani Bar-
bara Kosmowska, która przyjechała do nas 
z Bytowa. Jest autorką książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Napisała m.in. 
„Hermańce”, „Prowincja”, „Obronić królo-
wą”, „Puszka”, „Buba”, „Pozłacana ryb-
ka”, „Gobelin”, „Niebieski autobus”, „Te-
ren prywatny” oraz wiele innych.
Podczas spotkania autorka opowiadała o 
procesie twórczym, o inspiracjach, o 
mozolnej dokumentacji przed rozpo-
częciem pisania książki, a polegającej na 
zbieraniu różnych źródeł. Mówiła również 
o początkach kariery dziennikarskiej, 
literaturze kryminalnej. Należy podkreślić, 
iż Pani Kasia wprowadziła do polskiego 
kryminału nowego bohatera – profilera, 
czyli kryminologa opracowującego portret 
psychologiczny zabójcy. Autorka historię 
kryminalną traktuje jako siatkę połączeń 
między bohaterami, zwraca uwagę nie 
tylko na to, kto zabił, ale także na relacje 
między bohaterami.
W trakcie spotkania czytelnicy wyrazili 
swoją sympatię i entuzjazm dla twórczości 
Pani Bondy zadając jej wiele pytań. Autorka 
podkreśliła, że spotkania z czytelnikami to 
momenty, kiedy ma okazję ich poznać, 
porozmawiać z nimi, wysłuchać ich wrażeń 
po lekturze jej powieści. Pani Kasia całko-
wicie zawładnęła sercami przybyłych na 
spotkanie czytelników. Kolejka po auto-
grafy i zdjęcie z pisarką zdawała się nie mieć 
końca.

Dorota Witkowska

Wystawa prac podopiecznych ŚDS

Każdy, kto miał do czynienia z 
pracownikami bądź podopiecznymi 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Barcinie, powie z pewnością, że jest to 
miejsce zupełnie wyjątkowe. W pla-
cówce panuje przemiły, domowy wręcz 
klimat; goście witani są tu z uśmiechem. 
Ciepło i uśmiech, jakimi promieniują 
zarówno podopieczni jak i pracownicy 
domu z Panią Kierownik Agnieszką 
Kaniuką na czele zawitały razem z nimi do 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bar-
cin przy okazji wernisażu prac uczestni-
ków Domu, który odbył się 17 paździer-
nika 2018 roku.
Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt 
prac wykonanych w różnych technikach 
plastycznych, które powstały na warszta-
tach terapii zajęciowej prowadzonych 
wDomu. Jak zaznaczyły instruktorki 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
Panie Katarzyna Sykut i Joanna Kamiń-
ska, prace eksponowane na wystawie 
sąefektem harmonijnej współpracy war-  

sztatów terapii zajęciowej funkcjo-
nujących w placówce. 
Przykładem może być chociażby prezen-
towane na wystawie drewniane pudełko; 
powstałe w pracowni stolarskiej, zostało 
następnie ozdobione techniką decou-
page w pracowni plastycznej. W two-
rzeniu wspólnych dzieł uczestniczą także 
inne pracownie: nierzadko swoje trzy 
grosze dodaje pracownia krawiecka, du-
żą pomocą w wyszukiwaniu i drukowaniu 
wzorów służy pracownia komputerowa; 
niebagatelną rolę odgrywają też zajęcia 
gimnastyczne i sportowe, które utrzy-
mują podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w dobrym zdrowiu i 
humorze. Poczucie wspólnoty i odpowie-
dzialności za innych kształtowane są 
podczas zajęć kulinarnych, dyżurów 
porządkowych czy pracy w ogrodzie; 
integracji uczestników sprzyjają liczne 
imprezy – wycieczki, konkursy, turniej 
gier, zabawy itd.. Wszystko to sprawia, że 
prace plastyczne powstające w Środo-

wiskowym Domu Samopomocy prócz 
oczywistych walorów estetycznych 
niosą wartość dodatkową – są świa-
dectwem niezwykłej, pełnej ducha 
wspólnoty atmosfery panującej w 
placówce. Prawdą są słowa, które padły 
podczas wernisażu – pracownicy, 
instruktorzy, podopieczni Domu oraz ich 
rodzice stanowią jedną, dużą rodzinę.  Co 
ważne, rodzina Środowiskowego Domu 
Samopomocy jest niezwykle szczodra w 
dzieleniu się swym ciepłem z innymi – 
zarówno pracownicy jak i podopieczni 
domu są obecni w życiu społecznym 
naszego miasta. Chętnie służą pomocą w 
organizacji różnego rodzaju wydarzeń, 
biorą w nich udział, co roku w Dniu 
Godności Osób Niepełnosprawnych idą 
ulicami Barcina w barwnym i wesołym 
pochodzie. 
Prace podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy można obejrzeć w 
holu oraz czytelni biblioteki. Zapraszamy 
do odwiedzenia wystawy, naprawdę 
warto!
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Konkurs w Antoniewie

20 października 2018 roku na 
wodach Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Antoniewie odbyły się spławikowe 
zawody wędkarskie Koła Nr 71 PZW w 
Barcinie. Konkurs zgromadził siedmiu 
zawodników, którzy zakończyli tego-
roczną rywalizację sportową barciń-
skiego koła. Pierwsze trzy miejsca zajęli 
Waldemar Nosek – 3020 pkt. Dawid 
Krawczyk – 2080 pkt. i Mirosław Nosek – 
1340 pkt. Poza podium uplasowali się 
Henryk Jendrzejczak – 1120 pkt. Janusz 
Kwiatkowski  –  1010 pkt .  Andrzej 
Kowalczyk – 780 pkt. i Andrzej 

Wiśniewski – 650 pkt. W 2018 roku 
zorganizowano Grand Prix Koła Nr 71 
PZW w wędkarstwie spławikowym. 
Zawody odbyły się na kanale noteckim w 
Łabiszynie i Antoniewie oraz na rzece 
Noteć w Barcinie. Do ustalenia klasy-
fikacji końcowej spławikowego Grand 
Prix zaliczone zostały wyniki trzech z 
czterech konkursów z udziałem za-
wodnika. W tym roku sklasyfikowano 11 
wędkarzy, a trzy pierwsze miejsca zajęli 
Mirosław Nosek, Dawid Krawczyk i 
Waldemar Nosek. Sędziował Prezes 
Koła.

Jarosław Drozdowski

„W bibliotece o wszystkim 

i dla wszystkich”- Katarzyna Bonda 

w Piechcinie

Pani Katarzyna Bonda, najpopu-
larniejsza autorka powieści kryminalnych w 
Polsce, odwiedziła piechcińską bibliotekę 
12 września 2018 r. Było to wyjątkowe 
spotkanie autorskie, które na pewno na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich 
przybyłych czytelników. To wydarzenie 
odbyło się w ramach projektu pn. „W 
bibliotece o wszystkim i dla wszystkich” 
dofinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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„Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”), 
dokumenty kryminalne („Polskie morder-
czynie”, „Zbrodnia niedoskonała”), podrę-
cznik „Maszyna do pisania”, a także serię z 
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wą”, „Puszka”, „Buba”, „Pozłacana ryb-
ka”, „Gobelin”, „Niebieski autobus”, „Te-
ren prywatny” oraz wiele innych.
Podczas spotkania autorka opowiadała o 
procesie twórczym, o inspiracjach, o 
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podkreśliła, że spotkania z czytelnikami to 
momenty, kiedy ma okazję ich poznać, 
porozmawiać z nimi, wysłuchać ich wrażeń 
po lekturze jej powieści. Pani Kasia całko-
wicie zawładnęła sercami przybyłych na 
spotkanie czytelników. Kolejka po auto-
grafy i zdjęcie z pisarką zdawała się nie mieć 
końca.

Dorota Witkowska
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Środowiskowego Domu Samopomocy w 
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klimat; goście witani są tu z uśmiechem. 
Ciepło i uśmiech, jakimi promieniują 
zarówno podopieczni jak i pracownicy 
domu z Panią Kierownik Agnieszką 
Kaniuką na czele zawitały razem z nimi do 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bar-
cin przy okazji wernisażu prac uczestni-
ków Domu, który odbył się 17 paździer-
nika 2018 roku.
Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt 
prac wykonanych w różnych technikach 
plastycznych, które powstały na warszta-
tach terapii zajęciowej prowadzonych 
wDomu. Jak zaznaczyły instruktorki 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
Panie Katarzyna Sykut i Joanna Kamiń-
ska, prace eksponowane na wystawie 
sąefektem harmonijnej współpracy war-  
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powstałe w pracowni stolarskiej, zostało 
następnie ozdobione techniką decou-
page w pracowni plastycznej. W two-
rzeniu wspólnych dzieł uczestniczą także 
inne pracownie: nierzadko swoje trzy 
grosze dodaje pracownia krawiecka, du-
żą pomocą w wyszukiwaniu i drukowaniu 
wzorów służy pracownia komputerowa; 
niebagatelną rolę odgrywają też zajęcia 
gimnastyczne i sportowe, które utrzy-
mują podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w dobrym zdrowiu i 
humorze. Poczucie wspólnoty i odpowie-
dzialności za innych kształtowane są 
podczas zajęć kulinarnych, dyżurów 
porządkowych czy pracy w ogrodzie; 
integracji uczestników sprzyjają liczne 
imprezy – wycieczki, konkursy, turniej 
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niosą wartość dodatkową – są świa-
dectwem niezwykłej, pełnej ducha 
wspólnoty atmosfery panującej w 
placówce. Prawdą są słowa, które padły 
podczas wernisażu – pracownicy, 
instruktorzy, podopieczni Domu oraz ich 
rodzice stanowią jedną, dużą rodzinę.  Co 
ważne, rodzina Środowiskowego Domu 
Samopomocy jest niezwykle szczodra w 
dzieleniu się swym ciepłem z innymi – 
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Prace podopiecznych Środowiskowego 
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holu oraz czytelni biblioteki. Zapraszamy 
do odwiedzenia wystawy, naprawdę 
warto!
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„Miejsca pamięci” 

25 września 2018 roku, na terenie 
n a s z e g o  m i a s t a  o d b y ł a  s i ę  G e o -
cachingowa Gra Miejska pn.: „Miejsca 
pamięci” zorganizowana w ramach 
projektu „Drogowskaz – Niepodległa”, 
dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.
Organizatorem tego przedsięwzięcia 
była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Barcinie wspierana przez Stowarzy-
szenie Otwarte Umysły z miejscowego 
Zespołu Szkół oraz Grupę Geocaching 
Barcin Team.
Pani Olga Gralak-Ćwikła oraz pan Hubert 
Łukomski przygotowali dla drużyn trasy 
pozwalające na poznanie miejsc związa-
nych z historią międzywojennego Bar-
cina. Gra składała się z 11 punktów 
kontrolnych, które znajdowały się w 
różnych miejscach Barcina. Zespoły 
wyruszały  z  bazy głównej ,  którą 
stanowiła biblioteka, w pięciominu-
towych odstępach czasu. Uczniowie pod 

opieką nauczyciel i  i  bibl iotekarzy 
zaopatrzeni w tablety i urządzenia GPS 
oraz mapki, notesy, wodę i słodką 
przekąskę przeszli trasą wyznaczoną 
przez organizatorów. O zwycięstwie 
decydowała liczba punktów zebrana z 
ilości odnalezionych skrzynek oraz ilości 
poprawnych odpowiedzi w teście 
sprawdzającym.
Młodzi ludzie w sposób radosny i 
twórczy uczestniczyli w przestrzeni 
miejskiej Barcina, dobrze się bawili i 
j e d n o c z e ś n i e  p o z n a w a l i  m i e j s c a 
związane z historią i życiem kulturalnym 
Barcina w latach 20-tych i 30-tych XX 
wieku.
W grze udział wzięli uczniowie szkół 
podstawowych w Barcinie i Mamliczu, 
liceum ogólnokształcącego oraz dwie 
drużyny harcerzy młodszych i starszych. 
W zabawie wzięło udział 8 drużyn 
liczących łącznie z opiekunami 30 osób. 
Wszystkie zespoły otrzymały nagrody 
rzeczowe w postaci powerbanków i 
pendrive'ów oraz pamiątkowe dyplomy.

Renata Grabowska

,,Śpiewana historia 

Polski - z pieśni 

pokoleń wyrosła”

03.10.2018 r. w czytelni Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się 
spektakl patriotyczny ,,Śpiewana historia 
Polski - z pieśni pokoleń wyrosła”. Odbył 
się on w ramach projektu pn.: „Drogow-
skaz – Niepodległa” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury. Spektakl 
przedstawili aktorzy bydgoskich scen 
Państwo Wanda Dolman – Rzyska i 
Eugeniusz Rzyski.
Program przedstawiał dzieje Polski 
chrześcijańskiej, jej wzloty i upadki na 
przestrzeni ponad tysiącletniej historii, 
zobrazowane w literaturze. Z poezji i 
pieśni wyłania się obraz narodu żywio-
nego tradycją wiary ojców, która w 
najtrudniejszych momentach pozostaje 
jej jedynym spoiwem i nadzieją.
Spektakl składał się głównie z wierszy i 
pieśni z literatury średniowiecznej, 
renesansu, baroku, a także okresu 
romantyzmu, aż po współczesność. 
Wykorzystano w nim również listy J. 
Piłsudskiego do R. Dmowskiego.

Agnieszka Błażejewska

„Wszystko 

wina kota”
Uczestnicy Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla dorosłych spotkali się 2 
października 2018r. w Bibliotece Publi-
cznej Miasta i Gminy w Barcinie. W miłej 
atmosferze, w kameralnym gronie, przy 
filiżance kawy omawiano książkę Ag-
nieszki Lingas-Łoniewskiej „Wszystko 
wina kota”.
Dyskusja była bardzo ożywiona. Ładna, 
lekka, humorystyczna książka, zupełnie 
inna niż pozostałe powieści autorki. o 
porażce człowieczeństwa, przebaczeniu 
i miłości.
Na podstawie powieści poznajemy 
historię Lidii Makowskiej – kobiety pi-
szącej pod pseudonimem poczytne 
książki oraz jej trzech przyjaciółek. Każda 
z nich ma swoje problemy. Każdą życie 
postawiło w trudnej życiowej sytuacji. 
Zaznajamiamy się również z Jeremim 
Szpakiem – krytykiem literackim znanym 
jako Jack Sparrow, mężczyzną z sensa-
cyjną przeszłością.
Klubowicze rozważali o pogmatwanych 
losach bohaterów i o problemach, jakie 
mogą dotknąć każdą współczesną 
rodzinę w najmniej spodziewanych 
chwilach.
W czasie spotkania obejrzano film IGO 
„Skąd się bierze głód – najpilniej strze-
żona tajemnica XXI wieku”, a także 
dyskutowano o przyczynach występo-
wania ubóstwa i głodu na świecie. 
Rozwiązywano też w formie zabawy 
zadania skupione wokół tematu żywno-
ści i głodu. A wszystko to w ramach 
drugiej edycji projektu „Globalnie w 
bibliotekach” realizowanego przez 
Polską Akcję Humanitarną we współpra-
cy z Fundacją Społeczeństwa Informa-
cyjnego.
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki ustalono na 6 listopada br. o 
godz. 16:3O. Omawiać będziemy książkę 
„Okruchy szczęścia” C. Pineiro. 
Zapraszamy.

 
Renata Grabowska

„Nie zginie Polska. 

Symbole narodowe – flaga, 

godło, hymn”

22 października 2018 roku w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie 
odbyło się spotkanie z bydgoską historyk 
- Małgorzatą Jarocińską. Wydarzenie 
zorganizowane w ramach projektu „Dro-
gowskaz - Niepodległa”, przedsięwzięcia 
dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury. Pani Małgorzata Jarocińska ze 
swoimi autorskimi gawędami, których 
bohaterami są ludzie zasłużeni dla 
historii i kultury polskiej, odwiedza 
szkoły, biblioteki, UTW, sanatoria, 
urzędy państwowe, a także opowiada je 
słuchaczom w audycjach radiowych 
Radia PiK. Za swoją działalność została 
uhonorowana medalem „Pro Patria”. 
Wyróżnieniem, które otrzymała za 
„szczególne zasługi w kultywowaniu 
pamięci o walce o niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej”.
Pani Jarocińska gościła w barcińskiej 
książnicy już kilkakrotnie, za każdym 
razem zbierając komplet publiczności. 
Widzowie doceniają jej imponującą 
wiedzę historyczną, niesamowitą pamięć 
oraz gawędziarską formę wygłaszanych 
przez nią wykładów. Nie inaczej było i 
tym razem – goście biblioteki przyjęli 
panią Małgorzatę bardzo ciepło i po 
zakończeniu prelekcji długo oklaskiwali.
W poniedziałkowe popołudnie podczas 
spotkania pn. „Nie zginie Polska. Symbo-
le narodowe – flaga, godło, 

hymn” Małgorzata Jarocińska popro-
wadziła zebranych śladami wielkiego 
muzyka i  pol ityka Ignacego Jana 
Paderewskiego. Opowieść o zasługach 
muzyka dla Polski stała się również 
pretekstem dla gawędy o narodowych 
symbolach.
Publiczność z dużym zainteresowaniem 
wysłuchała historii wielkiego polskiego 
patrioty, światowej sławy pianisty i 
kompozytora, męża stanu, dyplomaty, 
który obok Józefa Piłsudskiego i Romana 
Dmowskiego przyczynił się do tego, że 
Polska odzyskała niepodległość po I 
wojnie światowej. Gawęda pani Jaro-
cińskiej urozmaicona była utworami 
muzycznymi. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję posłuchać słynnego Menuetu 
Paderewskiego oraz utworów Chopina w 
wykonaniu Ignacego Paderewskiego.
Pani Małgorzata przybliżyła też zgroma-
dzonym genezę polskich symboli na-
rodowych. Mówiła o tym, gdzie i kiedy 
pojawiał się w dziejach Polski wizerunek 
Orła Białego zanim został oficjalnie 
przyjęty jako Godło Polski. Przedstawiła 
historię Mazurka Dąbrowskiego. Opo-
wiedziała jak to z flagą było, o zwyczaju 
obierania barw jako symboli władzy, 
dlaczego biel i czerwień stanowią barwy 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po wspólnie odśpiewanym Hymnie 
przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów 
oraz Młodzieżowej Rady Gminy wręczyli 
każdemu z obecnych chorągiewki. W 
spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

Renata Grabowska
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„Miejsca pamięci” 

25 września 2018 roku, na terenie 
n a s z e g o  m i a s t a  o d b y ł a  s i ę  G e o -
cachingowa Gra Miejska pn.: „Miejsca 
pamięci” zorganizowana w ramach 
projektu „Drogowskaz – Niepodległa”, 
dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.
Organizatorem tego przedsięwzięcia 
była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Barcinie wspierana przez Stowarzy-
szenie Otwarte Umysły z miejscowego 
Zespołu Szkół oraz Grupę Geocaching 
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opieką nauczyciel i  i  bibl iotekarzy 
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j e d n o c z e ś n i e  p o z n a w a l i  m i e j s c a 
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wieku.
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Renata Grabowska

,,Śpiewana historia 

Polski - z pieśni 

pokoleń wyrosła”

03.10.2018 r. w czytelni Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się 
spektakl patriotyczny ,,Śpiewana historia 
Polski - z pieśni pokoleń wyrosła”. Odbył 
się on w ramach projektu pn.: „Drogow-
skaz – Niepodległa” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury. Spektakl 
przedstawili aktorzy bydgoskich scen 
Państwo Wanda Dolman – Rzyska i 
Eugeniusz Rzyski.
Program przedstawiał dzieje Polski 
chrześcijańskiej, jej wzloty i upadki na 
przestrzeni ponad tysiącletniej historii, 
zobrazowane w literaturze. Z poezji i 
pieśni wyłania się obraz narodu żywio-
nego tradycją wiary ojców, która w 
najtrudniejszych momentach pozostaje 
jej jedynym spoiwem i nadzieją.
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Piłsudskiego do R. Dmowskiego.

Agnieszka Błażejewska

„Wszystko 

wina kota”
Uczestnicy Dyskusyjnego Klubu 

Książki dla dorosłych spotkali się 2 
października 2018r. w Bibliotece Publi-
cznej Miasta i Gminy w Barcinie. W miłej 
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Renata Grabowska

„Nie zginie Polska. 

Symbole narodowe – flaga, 

godło, hymn”
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Radia PiK. Za swoją działalność została 
uhonorowana medalem „Pro Patria”. 
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Z ortografią za pan brat

W Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin od czerwca realizowany 
jest projekt „Polski da się lubić” dofinan-
sowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z funduszu Promocji Kultury. W 
ramach projektu organizowane są 
spotkania z językoznawcami, warsztaty 
językowo-literackie; odbyła się także gra 
miejska z łamigłówkami językowymi. 
Kolejnym wydarzeniem realizowanym w 
projekcie było dyktando ortograficzne, 
które miało miejsce 18 października. 
Dyktando zorganizowane zostało we 
współpracy z Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Żninie.
Uczestnicy dyktanda zostali podzieleni 
na trzy kategorie wiekowe: kategoria I, 
do której zaliczono uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych,  kategoria II – 
uczniowie klas VII-VIII szkól podsta-
wowych i gimnazjum oraz kategoria III, 
gdzie w zmaganiach uczestniczyli 
licealiści oraz osoby dorosłe. W dyktan-
dzie wzięło udział 59 osób. 
Zadaniem każdej z grup było spisanie 
odczytywanego głośno tekstu z możli-
wie jak najmniejszą ilością błędów orto-
graficznych; autorami tekstów byli Pani 
Maria Winnicka, Pani Halina Kolińska oraz 
Pan Marek Koliński. Nie było łatwo – 
uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko z 
pytaniem o prawidłową pisownię słów, 
ale także  połączeń spółgłoskowych, 
wyrazów złożonych, wyrażeń przyimko-
wych, zapisu głosek itd. 

Po zakończeniu zmagań wręczono 
nagrody w każdej z kategorii. W kategorii 
pierwszej najmniejszą ilość błędów zrobił 
Jakub Krakowiak, który tym samym zajął 
pierwsze miejsce oraz otrzymał tytuł 
Mistrza Ortografii. Podobnie, w kategorii 
drugiej miano to otrzymał Jakub Balcer, 
w trzeciej zaś Pani Maria Olszewska. W 
każdej z grup przyznano ponadto miejsca 
2 i 3 oraz dwa wyróżnienia, pozostali 
uczestnicy otrzymali wyrazy uznania za 
udział.  Wszyscy piszący otrzymali 
nagrody z rąk Pani Dyrektor biblioteki 
Grażyny Szafraniak oraz Pana Marka 
Kolińskiego z Centrum Kształcenia Usta-
wicznego  – laureaci książki, nagrodzeni 
za udział drobne upominki. 
Gratulujemy uczestnikom dyktanda wie-
dzy. 

Spotkanie z Panią 

Magdą Omilianowicz

10.10.2018 r. w czytelni Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło 
się w ramach cyklu ,,Klub Podróżujących 
Rodzin'' spotkanie autorskie z repor-
terką, dziennikarką i pisarką Panią Magdą 
Omilianowicz..
Pani Magda opowiadała o wybitnych 
ludziach, których poznała podczas po-
dróży i z którymi przeprowadzała 
wywiady - o noblistach, aktorach i mala-
rzach. Zaprezentowała również zdjęcia z 
życia Lanzarote nazywaną „wyspą wul-
kanów”. Wyspa ta należy do archipelagu 
Wysp Kanaryjskich. Jej powierzchnia w 
większości utworzona jest przez lawę 
wulkaniczną. Jedną z ciekawostek jest 
ślepy rak żyjący na tamtejszej lagunie. Za 
twórcę architektury na wyspie uważany 
jest César Manrique, który stworzył tam 
między innymi ogród kaktusów.
Piękne i barwne fotografie zachwyciły 
licznie zgromadzonych mieszkańców 
Barcina. Na koniec spotkania opowie-
działa o tworzonej książce o jednym z 
największych polskich fałszerzy o pseu-
donimie ,,Matejko”.

Agnieszka Błażejewska

Fragment Piosenki o Barcinie 

Pan Pęziak basen zbudował, 
jako burmistrz występował.

Tak to za jego kadencji, 
Barcin nowy triumf święcie. 

Do basenu pierwszy wskoczył 
I ubranie sobie zmoczył. 

Świadkowie mu bili brawa, 
bo to była fajna sprawa. 

Zbudował dwie biblioteki 
I upiększył brzegi rzeki. 
Rynek zrewitalizował, 

Na Wojciechu odbudował 
pomnik Jezusa Chrystusa, 

który barciniaków wzrusza 
i przywodzi dawne dzieje.

Dobrze się w Barcinie dzieje. 

Pomnik POWSTAŃCÓW na Rynku 
świadczy o Jego stosunku 
do Ich wyczynu zbrojnego 
i poświęcenia wielkiego. 

Oczy pieści stadion piękny
jak garnitur z igły zdjęty.

Burmistrz myśli o młodzieży, 
Bo ją ceni i w nią wierzy. 

Barcin teren ma właściwy 
by mógł powstać park prawdziwy.
 Burmistrz więc swój podpis daje 

i park faktem już się staje. 

Dla burmistrza rzecz to święta 
o seniorach więc pamięta. 

Do „Zacisza" ich kieruje
gdzie się człowiek dobrze czuje. 

Bo tam można wypić kawkę
i zjeść też smaczną kanapkę. 

Tam będzie miła opieka 
dla starszego już człowieka.

Pęziak zburzył starą salę 
by zbudować doskonale 

Dom Kultury jak się patrzy 
i o gminie dobrze świadczy. 
Cieszmy się więc barciniacy 

nie jesteśmy byle jacy. 
Mamy nowy Dom Kultury, 

logujemy się do góry. 
Tam gdzie orły i sokoły 
posiadają swe wądoły. 

Niech nasz Dom mierzy wysoko,
niech go strzeże PAŃSKIE OKO. 

Połączył Barcin z Piechcinem, 
bo Piechcina przecież synem; 

piękną ścieżką oczywiście, 
za to Mu laurowe liście. 

W Barcinie Urząd piastuje 
dobrze się tutaj czuje. 
Barciniacy go uznają 

na burmistrza wybierają. 

Gmina w rankingach przoduje, 
Burmistrz nowe plany snuje 
jak budżet dobrze podzielić 
I mieszkańców zadowolić. 

Więc jak ongiś, dziś powtórzmy 
mandat swój do rąk Mu włóżmy 
Rządź Burmistrzu naszą gminą
zawsze z uśmiechniętą miną.

Czesław Cieślak

 

dobry występ 

Zuzi Kwaśniewskiej!

Dnia 30.09.2018 roku w Lasko-
wicach rozegrany został Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Żaczek i Żaków w 
tenisie stołowym. W bardzo silnie i licznie 
obsadzonym turnieju, w którym zagrały 
34 dziewczynki, zagrała nasza zawod-
niczka - Zuzanna Kwaśniewska. Będąca 
jedną z najmłodszych zawodniczek, 
ponieważ wiekowo jako skrzatka, 
Zuzanna zajęła bardzo wysokie czwarte 
miejsce! 
Serdecznie gratulujemy osiągniętego 
wyniku i życzymy dalszych sukcesów 
przy stołach!

11

Z NASZEJ POCZTY / 

Bardzo
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Fragment Piosenki o Barcinie 
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dobry występ 

Zuzi Kwaśniewskiej!

Dnia 30.09.2018 roku w Lasko-
wicach rozegrany został Wojewódzki 
Turniej Klasyfikacyjny Żaczek i Żaków w 
tenisie stołowym. W bardzo silnie i licznie 
obsadzonym turnieju, w którym zagrały 
34 dziewczynki, zagrała nasza zawod-
niczka - Zuzanna Kwaśniewska. Będąca 
jedną z najmłodszych zawodniczek, 
ponieważ wiekowo jako skrzatka, 
Zuzanna zajęła bardzo wysokie czwarte 
miejsce! 
Serdecznie gratulujemy osiągniętego 
wyniku i życzymy dalszych sukcesów 
przy stołach!
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Bardzo
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SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko

Kolejny sukces Julii Nowackiej!

SP Piechcin zwycięża w gminnych 

zawodach piłki nożnej!

Dnia 26.09.2018 roku w Żninie roze-
grane zostały bilardowe zawody w ramach 
Pałuckiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej 
wśród dziewcząt. W tym turnieju uczest-
niczyły zawodniczki BOSiR Bila 

Piechcin. Triumfowała w nich Julia No-
wacka, V miejsce zajęła Roksana Kistowska, 
a IX Otylia Basińska. 
Wszystkim bilardzistkom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dnia 10.10.2018 roku na Orliku przy 
Zespole Szkół w Barcinie znajdującym się przy 
ulicy Artylerzystów 13, rozegrany został 
turniej piłki nożnej w ramach zmagań 
sportowych Dzieci i Młodzieży Szkolnej na 
szczeblu gminnym wśród chłopców. W 
zawodach zorganizowanych przez Barciński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji na starcie stanęły 
trzy reprezentacje placówek Gminy Barcin - 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. dra Stanisława 
Krzysia w Barcinie, Szkoła Podstawowa w 
Piechcinie oraz Zespół Szkół w Barcinie - w roli 
gospodarza. W trójmeczu najlepiej zapre-
zentowała się ekipa prowadzona przez 
Magdalenę Kwaśniewską - SP Piechcin. 
Pokonali oni w bardzo pewny sposób swoich 
rywali i awansowali do następnego etapu 
rozgrywek, które odbędą się w najbliższy 
piątek (12.10.2018r.) w Żninie. Poniżej 
szczegółowy zapis dotyczący przebiegu 
spotkań.

Sp1 Barcin vs. ZS Barcin 0:14 (0:7)
bramki: Wiktor Andrysiewicz x4, Norbert 
Naborczyk x4, Jakub Jurek x2, Wojciech 
Jurek, Oliwier Dobrogoszcz, Michał Grochal, 
Tomasz Kołodziejski

SP1 Barcin vs. SP Piechcin 0:8 (0:3)
bramki: Dominik Wojciechowski x2, Wiktor 
Brywczyński x2, Dawid Kalczyński, Olaf 
Filipiak, Kacper Brejski, Samuel Kubicki

ZS Barcin vs. SP Piechcin 0:3 (0:1)
bramki: Hubert Szulc x2, Samuel Kubicki

Szkoła Podstawowa w Piechcinie wystąpiła w 
następującym składzie - opiekun: Magdalena 
Kwaśniewska, Dawid Kalczyński, Samuel 
Kubicki, Jakub Kąkol, Wiktor Brywczyński, 
Alan Pipin, Hubert Szulc, Olaf Filipiak, Kacper 
Brejski, Dominik Wojciechowski, Bartłomiej  
Pawlak, Marcin Szymański

Zespół Szkół w Barcinie wystąpił w następu-
jącym składzie - opiekun: Rafał Moritz,
Mateusz Szmeichel, Norbert Naborczyk, 
Oliwier Dobrogoszcz, Oliwier Gabryszak, 
Tomasz Kołodziejski, Joachim Kowalski, 
Oskar Olejnik, Wiktor Andrysiewicz, Jakub 
Jurek, Wojciech Jurek, Michał Grochal 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie wystąpiła 
w następującym składzie - opiekun: Ewelina 
Pawełczak-Ziomek, Bartosz Jabłkowski, 
Jakub Zeidler, Jakub Malinowski, Aleksander 
Maniewski, Dawid Rybczyński, Norbert 
Rybiński, Szymon Dreżewski, Gerard Flejter, 
Kasjan Figas 
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Harcerze na odsłonięciu 

pomnika Ofiar Zbrodni 

Pomorskiej 1939 roku 

6 października 2018 roku reprezen-
tacja harcerzy ze wszystkich drużyn 
działających przy naszej szkole (wśród 
nich nasi obecni uczniowie oraz absol-
wenci) uczestniczyła w uroczystościach 
odsłonięcia w Toruniu, Pomnika Ofiar 
Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. Na 9.00 
do miasta Mikołaja Kopernika zjechało 
około 1,5 tys.  harcerzy.  Po apelu 
wzięliśmy udział w patriotycznej grze 
miejskiej z wykorzystaniem nadajników 
GPS. Potem w szyku czwórkowym 
przemaszerowaliśmy ulicami Torunia 
pod pomnik. Następnie odbyły się 
uroczystości główne, podczas których 
wyznaczone patrole niosły i wsypywały 
ziemię, z różnych miejsc pamięci naszego 
województwa do specjalnej urny. Wśród 
woreczków był jeden szczególnie dla nas 
ważny – znajdowała się w nim bowiem 
ziemia zebrana przez naszych harcerzy z 
placu 1 Maja w Barcinie, gdzie w 20 wrze-
śnia 1939 roku Niemcy rozstrzelali trzech 
Polaków: Jana Markiewicza, Franciszka 
Nowakowskiego oraz Franciszka Rzep-
kę. Na Szkole Podstawowej nr 1 w Barci-

nie znajduje się pamiątkowa tablica, a 
miejsce to jest Miejscem Pamięci, które 
co roku odwiedzają nasi harcerze. 
Mieliśmy okazję wysłuchać przemówień 
potomków pomordowanych oraz skom-
ponowanego przez Krzysztofa Pen-
dereckiego specjalnie na tę okazję, utwo-
ru w wykonaniu orkiestry Filharmonii 
Pomorskiej. Podczas uroczystości dla 
wszystkich przygotowany był obiad w 
plenerze oraz upominki za wykonanie 
zadań w grze. Na koniec harcerze 
realizujący zadania otrzymali odznakę 
Opiekuna Miejsc Pamięci (również my). 
Impreza była w całości sponsorowana 
przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. 
Warto dodać, że honorowy patronat nad 
nią objął prezydent RP. Nasi harcerze 
spisali się doskonale pełniąc służbę 
podczas sobotniej doniosłej uroczys-
tości. Pochwala należy się: dh. Martynie 
Chróśniak, dh. Emilii Kolińskiej, dh. Oliwii 
Tarasce, dh. Julii Kluczewskiej, dh. Laurze 
Szal, dh. Mikołajowi Kaczmarkowi, dh. 
Filipowi Jaskotowi, dh. Bartkowi Marko-
wi, dh. Karolinie Śmigielskiej, dh. Alek-

sandrze Łagockiej, dh. Małgorzacie 
Trawińskiej, dh. Jagodzie Śledzik, dh. 
Oskarowi Falkowskiemu. Oskar dodatko-
wo został poproszony o wywiad dla TVP 
3 Bydgoszcz i Radia PiK. Wypadł wspania-
le. W czasie wyjazdu integrowaliśmy się z 
zaprzyjaźnionymi harcerzami ze Żnina, 
Łabiszyna, Szubina oraz innych hufców. 
Wróciliśmy wieczorem pełni pozytyw-
nych wrażeń. Opiekę nad harcerzami z 5 
DH, 11 DS i 12 GDH sprawowali druhowie 
Halina i Marek Kolińscy. Czuwaj!

dh. Halina Kolińska

Wyniki wyborów 

RSU 

02.10.2018r. w budynku szkolnym 
przy ulicy Polnej  odbyły się wybory na 
Przewodniczącego Szkoły oraz Rzeczni-
ka Praw Ucznia. W lokalu wyborczym 
znajdującym się w szkolnej czytelni 
uczniowie oddali głosy na swoich kandy-
datów. W wyniku końcowym Prze-
wodniczącą szkoły została Martyna 
Ojczenasz ze 102 głosami, a zastępcą 
Roksana Dypolt z 88 głosami. Natomiast 
Rzecznikiem Praw Ucznia została p. Ewa 
Gościńska. Na zebraniu Samorządu 
Uczniowskiego przydzielono pozostałe 
funkcje: sekretarz - Patrycja Patyk, skar-
bnik - Daria Szefer, protokolant - Maja 
Wojciechowska. Natomiast przy ulicy 
Artylerzystów, po bardzo wyrównanej 
walce, przewodniczącą Rady Samorządu 
Uczniowskiego została Marta Antczak z 
klasy V a, zastępcą Zofia Nowak z klasy V 
c, a Rzecznikiem Praw Ucznia p. Marta 
Wilk - Wierzbińska.
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Wyjazd nauczycieli 

na szkolenie do Belgii 

30 nauczyciel i  szkół  podsta-
wowych, członków ESA z 11 państw sto-
warzyszonych zgłosiło się na warsztaty 
technologii i robotyki, które są organizo-
wane przez Biuro Edukacji E S A w 
laboratorium e-technologii w Centrum 
Szkoleniowym ESA w Edukacji, w Belgii. 
Na to szkolenie zgłosiłyśmy się we dwie: 
Elżbieta Kwiatkowska i Małgorzata Wi-
land. Odbywało się ono 13 i 14 września 
tego roku. Po zgłoszeniu i potwierdzeniu 
podania,  musiałyśmy zaplanować 
podróż. Do Brukseli podróżowałyśmy 
samolotem, a do miejsca pobytu pocią-
giem (po drodze 2 przesiadki). Nie było to 
takie proste, bo lotnisko w Zavandem jest 
ogromne, a trzeba było szybko kupić 
bilety kolejowe i znaleźć odpowiednią 
platformę, która znajdowała się pod 
powierzchnią lotniska. O 22.40 przyby-
łyśmy na miejsce do hotelu w Poix Saint 
Hubert. Już na drugi dzień rano autobus 
zabierał nas do laboratorium w ESA 
Galaxia. Podczas warsztatów uczyłyśmy 
się, jak zorganizować i prowadzić zajęcia, 
takie jak tworzenie robotów za pomocą 
sprzętu i oprogramowania LEGO WeDO i 
używanie ich do wykonywania „misji na 
Marsie", które mogą być wykonywane w 
klasie. Koła zębate i koła pasowe, energia 
i programowanie komputerowe należą 
do tematów, które również zostały przez 
nas zbadane. Zbudowałyśmy łazik z 
klocków WeDO, który musiał najpierw 

poruszać się bez silniczka, a potem 
należało zastosować silnik i czujniki 
ruchu. Następnie trzeba było połączyć 
dwa łaziki w jeden z dwoma silniczkami i 
nauczyć nawigować pojazd, omijając 
przeszkody na powierzchni Marsa. W 
drugim dniu warsztatów pracowałyśmy 
w programie Scratcha, Pythona i uży-
wałyśmy komend w tych językach, do 
bardzo specjalnej kamerki Astro Pi, aby 
zbadać otoczenie. Astro Pi pomógł nam 
dokonać pomiarów środowiskowych i 
zbadać różnicę między światłem widzial-
nym i bliskiej podczerwieni. Zbadałyśmy 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 
zmierzyłyśmy temperaturę oraz wysyła-
łyśmy sygnały i wiadomości do NASA 
przy pomocy diod LED. Zostałyśmy 
również zapoznane z komputerem 
Raspberry Pi, służącym do badania 
programowania komputerowego w 
kontekście kosmicznym. W drugim dniu 
warsztatów zaproszono nas do ESEC, 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa i 
Edukacji Przestrzeni w Redu w Belgii. Jest 
to centrum w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w którym znajdują się: 
C e n t r u m  I n f o r m a c j i  o  P o g o d z i e 
Kosmicznej, Centrum Szkoleniowe ESA i 
E-Robotyka laboratorium, a także część 
sieci stacji naziemnych ESA. Jest to 
miejsce ściśle tajne i gdyby nie szkolenie, 
zapewne nigdy byśmy nie miały okazji 
zobaczyć  obserwacji satelit. ESEC 

zapewnia łącza, w których znajdują się 
wszystkie urządzenia wykorzystywane 
do testowania sygnału Galileo GPS. W 
2019 r. obiekt ma zostać europejskim 
ośrodkiem referencyjnym dla usług 
cyberbezpieczeństwa, obsługiwanym 
przez przemysł, a ESA jest „katali-
zatorem" interesów w cyberbezpie-
czeństwie i właścicielem części związanej 
z przestrzenią kosmiczną. Zainspirowane 
rzeczywistymi misjami kosmicznymi ESA 
poznałyśmy różne rodzaje wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do pomyśl-
nego zrealizowania projektu kosmi-
cznego oraz to, jak można wykorzystać 
przestrzeń kosmiczną do zainteresowa-
nia swoich uczniów przedmiotami ze 
STEM (nauka, technologia, inżynieria, 
matematyka). Językiem roboczym 
warsztatów był język angielski. Miałyśmy 
także możliwość przetestowania różne-
go rodzaju sprzętu do symulacji astro-
nautów w Centrum Euro Space. Pani Ela 
odważyła się przetestować Koło Reń-
skie,  umożliwiające wykonywanie 
obrotów wokół osi przechodzącej przez 
połowę sylwetki ćwiczącego. Obie 
skorzystałyśmy ze specjalnego systemu i 
okularów 3D, który umożliwiał nam 
poczucie stanu nieważkości. Naszym 
zadaniem było przejść po powierzchni 
Księżyca, zdjąć chorągiewkę i przynieść 
ją do statku kosmicznego. Było to 
niesamo-wite uczucie i świetna zabawa.

Małgorzata Wiland, 
Elżbieta Kwiatkowska

Stypendia 

artystyczno - kulturalne 

Nasi uczniowie po raz kolejny otrzy-
mali stypendium artystyczno - kulturalne 
Burmistrza Miasta i Gminy Barcin. Sty-
pendium to przyznawane jest szczegól-
nie uzdolnionym uczniom, którzy swoimi 
osiągnięciami promują Gminę Barcin. W 
tym roku komisja w składzie: Lidia Kowal, 
Renata Grabowska, Milena Grobelska, 
Ewa Kołodziejska i Bartłomiej Uszko 
przyznała stypendium następującym 
uczniom naszej szkoły: Julii Bronk z klasy 
II LO, Lenie Drozdowskiej z klasy III d 
gimnazjum, Oliwii Gajdzie z klasy III a 
gimnazjum, Kai Szczygielskiej z klasy III d 
gimnazjum, Zofii Nowak z klasy V c, 
Maciejowi Jakubowskiemu z klasy V d, 
Agacie Muranty z klasy VII b oraz naszym 
tegorocznym absolwentom: Oskarowi 
Falkowskiemu i Darii Klecha. Serdecznie 
gratulujemy! 

Sukces naszych licealistów w IV edycji 

Extreme Geocaching Trial w Myślęcinku 

W środę na terenie Leśnego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, już 
po raz czwarty doszło do geocachingo-
wych zmagań ponadgimnazjalnych 
reprezentacji.  Ta, wciąż zyskująca 
nowych pasjonatów forma turystycznej 
aktywności, ściągnęła  do Myślęcinka 
reprezentacje 11 szkół z Bydgoszczy i 
okolic. Wśród zawodników Geocaching 
Trial  nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli naszej szkoły. Zmagania oparte o 
bieg na orientację drużyn wyposażonych 
w urządzenia GPS były szalenie wyrów-
nane, a zadania bardziej, bądź mniej 
sprawiały trudność trzyosobowym 
grupom. Pytania i zadania dotyczyły 
krajoznawstwa, atrakcji turystycznych 
naszego regionu oraz survivalowych 

terminów. Wymagały spostrzegawczo-
ści i  współpracy zawodników. Dla 
naszych licealistów te zawody były 
bardzo udane. Zwyciężyliśmy i był to nasz 
największy sukces w trzyletnich startach. 
Barcińskie liceum godnie reprezento-
wali: Marta Burnos, Wiktor Ratajczak i 
Mikołaj Murawski, pod opieką Huberta 
Łukomskiego.  Mamy nadzieję,  że 
doświadczenie na arenie turystycznych 
zmagań z pewnością zaowocuje podczas 
kolejnych imprez. Zawody w Myślęcinku 
zostały przygotowane przez Klub 479, 
z a ś  fi n a n s o w e  w s p a r c i e  i m p r e z y 
zapewniły środki z programu „Edukacja 
Regionalna”   realizowanego   w ramach 
Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Byd-
goszczy na lata 2013-2020.

Hubert Łukomski

Uroczystość „Jestem młodym (wolnym) 

Polakiem" - PaTPORT w Toruniu 
5 października 2018r. wzięłam 

udział, wraz z grupą dziewcząt ze 
szkolnego PaTPORTu, w uroczystości pt. 
„Jestem młodym (wolnym) Polakiem”, 
która miała miejsce w Szkole Podstawo-
wej nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Toruniu. Opiekunkami wycieczki były 
pani psycholog Anna Rucińska - Niesyn 
oraz pani dyrektor Marzena Wolska. Cel 
wycieczki to promowanie postawy 
patriotycznej i  sposobu życia bez 
uzależnień i przemocy. Przed południem 

zebrałyśmy się na parkingu za szkołą, 
omówiłyśmy regulamin wycieczki, a 
następnie wyruszyłyśmy do Torunia. Na 
miejscu byłyśmy po godzinie 12.00. 
Wspólnie z innymi gośćmi odśpiewałyś-
my „Mazurka Dąbrowskiego”, a także 
wysłuchałyśmy kilku ciekawych prze-
mówień oraz pieśni patriotycznych w 
wykonaniu tamtejszego chórku. Na 
koniec wszyscy zaśpiewaliśmy hymn 
PaTu i w licznym gronie zatańczyliśmy 
belgijkę. Po części oficjalnej mogłyśmy 
rozwinąć nasze umiejętności na warszta-
tach tematycznych, m.in. kuchennych, 
gdzie poznałyśmy nowe przepisy i 
sztuczki kulinarne oraz tańca irlandzkie-
go, na których poprawiłyśmy naszą 
koordynację ruchową. Impreza zakoń-
czyła się o godzinie 15.00. Godzinę 
później byłyśmy już w Barcinie i powróci-
łyśmy do naszych domów. Cała wycie-
czka odbywała się w miłej, bezpiecznej 
atmosferze. Nikomu nie zabrakło do-
brego humoru. Uważam, że warto brać 
udział w takich uroczystościach, ponie-
waż pokazują, że można się dobrze bawić 
bez używek. 

Marta Burnos, 
uczestniczka szkolnego PaTPORTu

Wizyta 

w piekarni 

Aby dowiedzieć się, jak wygląda 
proces wypieku chleba, 12 października 
uczniowie klasy III a wraz wychowawcą 
udali się do piekarni. Pracownicy piekarni 
przedstawili dzieciom proces wypiekania 
chleba oraz produkty, które są potrzebne 
do jego wypieku. Uczniów zaciekawiła 
ilość mąki, maszyny, duży piec oraz dłu-
gie łopaty do wysadzania chleba. Dzieci 

Dokończenie na str. 16
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Wyjazd nauczycieli 

na szkolenie do Belgii 

30 nauczyciel i  szkół  podsta-
wowych, członków ESA z 11 państw sto-
warzyszonych zgłosiło się na warsztaty 
technologii i robotyki, które są organizo-
wane przez Biuro Edukacji E S A w 
laboratorium e-technologii w Centrum 
Szkoleniowym ESA w Edukacji, w Belgii. 
Na to szkolenie zgłosiłyśmy się we dwie: 
Elżbieta Kwiatkowska i Małgorzata Wi-
land. Odbywało się ono 13 i 14 września 
tego roku. Po zgłoszeniu i potwierdzeniu 
podania,  musiałyśmy zaplanować 
podróż. Do Brukseli podróżowałyśmy 
samolotem, a do miejsca pobytu pocią-
giem (po drodze 2 przesiadki). Nie było to 
takie proste, bo lotnisko w Zavandem jest 
ogromne, a trzeba było szybko kupić 
bilety kolejowe i znaleźć odpowiednią 
platformę, która znajdowała się pod 
powierzchnią lotniska. O 22.40 przyby-
łyśmy na miejsce do hotelu w Poix Saint 
Hubert. Już na drugi dzień rano autobus 
zabierał nas do laboratorium w ESA 
Galaxia. Podczas warsztatów uczyłyśmy 
się, jak zorganizować i prowadzić zajęcia, 
takie jak tworzenie robotów za pomocą 
sprzętu i oprogramowania LEGO WeDO i 
używanie ich do wykonywania „misji na 
Marsie", które mogą być wykonywane w 
klasie. Koła zębate i koła pasowe, energia 
i programowanie komputerowe należą 
do tematów, które również zostały przez 
nas zbadane. Zbudowałyśmy łazik z 
klocków WeDO, który musiał najpierw 

poruszać się bez silniczka, a potem 
należało zastosować silnik i czujniki 
ruchu. Następnie trzeba było połączyć 
dwa łaziki w jeden z dwoma silniczkami i 
nauczyć nawigować pojazd, omijając 
przeszkody na powierzchni Marsa. W 
drugim dniu warsztatów pracowałyśmy 
w programie Scratcha, Pythona i uży-
wałyśmy komend w tych językach, do 
bardzo specjalnej kamerki Astro Pi, aby 
zbadać otoczenie. Astro Pi pomógł nam 
dokonać pomiarów środowiskowych i 
zbadać różnicę między światłem widzial-
nym i bliskiej podczerwieni. Zbadałyśmy 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu, 
zmierzyłyśmy temperaturę oraz wysyła-
łyśmy sygnały i wiadomości do NASA 
przy pomocy diod LED. Zostałyśmy 
również zapoznane z komputerem 
Raspberry Pi, służącym do badania 
programowania komputerowego w 
kontekście kosmicznym. W drugim dniu 
warsztatów zaproszono nas do ESEC, 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa i 
Edukacji Przestrzeni w Redu w Belgii. Jest 
to centrum w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, w którym znajdują się: 
C e n t r u m  I n f o r m a c j i  o  P o g o d z i e 
Kosmicznej, Centrum Szkoleniowe ESA i 
E-Robotyka laboratorium, a także część 
sieci stacji naziemnych ESA. Jest to 
miejsce ściśle tajne i gdyby nie szkolenie, 
zapewne nigdy byśmy nie miały okazji 
zobaczyć  obserwacji satelit. ESEC 

zapewnia łącza, w których znajdują się 
wszystkie urządzenia wykorzystywane 
do testowania sygnału Galileo GPS. W 
2019 r. obiekt ma zostać europejskim 
ośrodkiem referencyjnym dla usług 
cyberbezpieczeństwa, obsługiwanym 
przez przemysł, a ESA jest „katali-
zatorem" interesów w cyberbezpie-
czeństwie i właścicielem części związanej 
z przestrzenią kosmiczną. Zainspirowane 
rzeczywistymi misjami kosmicznymi ESA 
poznałyśmy różne rodzaje wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do pomyśl-
nego zrealizowania projektu kosmi-
cznego oraz to, jak można wykorzystać 
przestrzeń kosmiczną do zainteresowa-
nia swoich uczniów przedmiotami ze 
STEM (nauka, technologia, inżynieria, 
matematyka). Językiem roboczym 
warsztatów był język angielski. Miałyśmy 
także możliwość przetestowania różne-
go rodzaju sprzętu do symulacji astro-
nautów w Centrum Euro Space. Pani Ela 
odważyła się przetestować Koło Reń-
skie,  umożliwiające wykonywanie 
obrotów wokół osi przechodzącej przez 
połowę sylwetki ćwiczącego. Obie 
skorzystałyśmy ze specjalnego systemu i 
okularów 3D, który umożliwiał nam 
poczucie stanu nieważkości. Naszym 
zadaniem było przejść po powierzchni 
Księżyca, zdjąć chorągiewkę i przynieść 
ją do statku kosmicznego. Było to 
niesamo-wite uczucie i świetna zabawa.

Małgorzata Wiland, 
Elżbieta Kwiatkowska

Stypendia 

artystyczno - kulturalne 

Nasi uczniowie po raz kolejny otrzy-
mali stypendium artystyczno - kulturalne 
Burmistrza Miasta i Gminy Barcin. Sty-
pendium to przyznawane jest szczegól-
nie uzdolnionym uczniom, którzy swoimi 
osiągnięciami promują Gminę Barcin. W 
tym roku komisja w składzie: Lidia Kowal, 
Renata Grabowska, Milena Grobelska, 
Ewa Kołodziejska i Bartłomiej Uszko 
przyznała stypendium następującym 
uczniom naszej szkoły: Julii Bronk z klasy 
II LO, Lenie Drozdowskiej z klasy III d 
gimnazjum, Oliwii Gajdzie z klasy III a 
gimnazjum, Kai Szczygielskiej z klasy III d 
gimnazjum, Zofii Nowak z klasy V c, 
Maciejowi Jakubowskiemu z klasy V d, 
Agacie Muranty z klasy VII b oraz naszym 
tegorocznym absolwentom: Oskarowi 
Falkowskiemu i Darii Klecha. Serdecznie 
gratulujemy! 

Sukces naszych licealistów w IV edycji 

Extreme Geocaching Trial w Myślęcinku 

W środę na terenie Leśnego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, już 
po raz czwarty doszło do geocachingo-
wych zmagań ponadgimnazjalnych 
reprezentacji.  Ta, wciąż zyskująca 
nowych pasjonatów forma turystycznej 
aktywności, ściągnęła  do Myślęcinka 
reprezentacje 11 szkół z Bydgoszczy i 
okolic. Wśród zawodników Geocaching 
Trial  nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli naszej szkoły. Zmagania oparte o 
bieg na orientację drużyn wyposażonych 
w urządzenia GPS były szalenie wyrów-
nane, a zadania bardziej, bądź mniej 
sprawiały trudność trzyosobowym 
grupom. Pytania i zadania dotyczyły 
krajoznawstwa, atrakcji turystycznych 
naszego regionu oraz survivalowych 

terminów. Wymagały spostrzegawczo-
ści i  współpracy zawodników. Dla 
naszych licealistów te zawody były 
bardzo udane. Zwyciężyliśmy i był to nasz 
największy sukces w trzyletnich startach. 
Barcińskie liceum godnie reprezento-
wali: Marta Burnos, Wiktor Ratajczak i 
Mikołaj Murawski, pod opieką Huberta 
Łukomskiego.  Mamy nadzieję,  że 
doświadczenie na arenie turystycznych 
zmagań z pewnością zaowocuje podczas 
kolejnych imprez. Zawody w Myślęcinku 
zostały przygotowane przez Klub 479, 
z a ś  fi n a n s o w e  w s p a r c i e  i m p r e z y 
zapewniły środki z programu „Edukacja 
Regionalna”   realizowanego   w ramach 
Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Byd-
goszczy na lata 2013-2020.

Hubert Łukomski

Uroczystość „Jestem młodym (wolnym) 

Polakiem" - PaTPORT w Toruniu 
5 października 2018r. wzięłam 

udział, wraz z grupą dziewcząt ze 
szkolnego PaTPORTu, w uroczystości pt. 
„Jestem młodym (wolnym) Polakiem”, 
która miała miejsce w Szkole Podstawo-
wej nr 8 im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Toruniu. Opiekunkami wycieczki były 
pani psycholog Anna Rucińska - Niesyn 
oraz pani dyrektor Marzena Wolska. Cel 
wycieczki to promowanie postawy 
patriotycznej i  sposobu życia bez 
uzależnień i przemocy. Przed południem 

zebrałyśmy się na parkingu za szkołą, 
omówiłyśmy regulamin wycieczki, a 
następnie wyruszyłyśmy do Torunia. Na 
miejscu byłyśmy po godzinie 12.00. 
Wspólnie z innymi gośćmi odśpiewałyś-
my „Mazurka Dąbrowskiego”, a także 
wysłuchałyśmy kilku ciekawych prze-
mówień oraz pieśni patriotycznych w 
wykonaniu tamtejszego chórku. Na 
koniec wszyscy zaśpiewaliśmy hymn 
PaTu i w licznym gronie zatańczyliśmy 
belgijkę. Po części oficjalnej mogłyśmy 
rozwinąć nasze umiejętności na warszta-
tach tematycznych, m.in. kuchennych, 
gdzie poznałyśmy nowe przepisy i 
sztuczki kulinarne oraz tańca irlandzkie-
go, na których poprawiłyśmy naszą 
koordynację ruchową. Impreza zakoń-
czyła się o godzinie 15.00. Godzinę 
później byłyśmy już w Barcinie i powróci-
łyśmy do naszych domów. Cała wycie-
czka odbywała się w miłej, bezpiecznej 
atmosferze. Nikomu nie zabrakło do-
brego humoru. Uważam, że warto brać 
udział w takich uroczystościach, ponie-
waż pokazują, że można się dobrze bawić 
bez używek. 

Marta Burnos, 
uczestniczka szkolnego PaTPORTu

Wizyta 

w piekarni 

Aby dowiedzieć się, jak wygląda 
proces wypieku chleba, 12 października 
uczniowie klasy III a wraz wychowawcą 
udali się do piekarni. Pracownicy piekarni 
przedstawili dzieciom proces wypiekania 
chleba oraz produkty, które są potrzebne 
do jego wypieku. Uczniów zaciekawiła 
ilość mąki, maszyny, duży piec oraz dłu-
gie łopaty do wysadzania chleba. Dzieci 
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dowiedziały się, w jakiej temperaturze i w 
jakim czasie wypiekany jest chleb. Każde 
dziecko samo uformowało sobie bułkę. 
Wszystkie samodzielne wytwory dzieci, 
zostały upieczone. Na pożegnanie każde 
dziecko dostało własnoręcznie przy-
gotowaną bułkę i tę wyprodukowaną w 
piekarni przez piekarzy. Podczas wy-
cieczki dzieci przekonały się, że praca 
piekarza jest trudna, a jej specyfika 
polega na tym, że odbywa się nocą. 
Dziękujemy pracownikom piekarni, że po 
raz kolejny mogliśmy z bliska przyjrzeć się 
pracy piekarzy. 

Marzena Błaszak

Warsztaty 

architektoniczne 

3 października 2018 roku w klasie II a 
odbyły się niezwykłe zajęcia z dziedziny 
projektowania. Gośćmi były panie, które 
przyjechały z Warszawy i na co dzień 
pracują w Fundacji LafargeHolcim Wspól-
nie. Dzieci wzięły udział w dwugo-
dzinnych warsztatach Laboratorium 
Architektury, podczas których zapoznały 
się z zagadnieniami z zakresu architektu-
ry współczesnej, budownictwa, dysku-
towały na temat poszukiwania inspiracji i 
różnych rozwiązań projektowych. Po 
krótkiej części wykładowej uczniowie 
przystąpili do działania. Pracowali w 
czterech grupach nad projektami - 

makietami swoich wymarzonych budyn-
ków. Dzieci dostały wszystkie potrzebne 
materiały – bloki, guziki, wykałaczki, 
sznurki, plasteliny, wstążki - wszystko co 
umożliwiło realizację wymyślonych 
projektów. Uczyły się jednocześnie, jak 
pracować w zespole, jak dochodzić do 
kompromisów. Na koniec zajęć przyszedł 
czas na grupowe prezentacje projektów i 
pytania innych grup dotyczące konstruk-
cyjnych pomysłów. Powstały domy – 
„Stokrotka”, którego inspiracją była 
tęsknota za latem, dyniowy dom strachu, 
dom o nazwie „Fikus”, czy też dom 
„Trójkątne Show”, który trzykrotnie był 
poprawiany i tylko dzięki wytrwałości 
młodych architektów, powstał wymarzo-
ny budynek. Całe spotkanie warsztatowe 
charakteryzowało się radosnym tworze-
niem, wymianą pomysłów, dzieleniem 
się zadaniami i pokonywaniem proble-
mów. Uwieńczeniem pracy było otrzy-
manie certyfikatów Młodego Architekta i 
wspólne pamiątkowe zdjęcie. Mama 
naszej uczennicy, która była koordy-
natorką tego spotkania, nagrodziła 
wszystkich uczestników warsztatów 
słodkościami. Dziękujemy pani Aniu!

Dzień chłopca 

na ulicy Polnej 

28 września świętowaliśmy w naszej 
szkole Dzień Chłopaka. Każdy, kto tego dnia 
założył krawat lub muchę, był zwolniony z 
pytania i niezapowiedzianych kartkówek. 
Podczas długiej przerwy, na pierwszym 
piętrze można było posłuchać muzyki.  Ze 
słodkim poczęstunkiem czekała kawiarenka, 
a  dochód z niej przeznaczony był na 
tegoroczny bal gimnazjalny. Odbył się 
również konkurs na Króla Szkoły, którego 
zwycięzcą został Wiktor Szafrański z kl. VIII b, 
drugie miejsce zajęli: Jakub Jankowski z klasy 
III a gimnazjum i Mateusz Sulecki z klasy III b 
gimnazjum, a trzecie miejsce Wiktor Baczyń-
ski z klasy VIII c. O godzinie 17.00 rozpoczęła 
się, wieńcząca cały ten dzień dyskoteka. 
Zabawa była fantastyczna!  Wszystkim 
przydała się chwila wytchnienia od codzien-
nych obowiązków. Organizatorami i pomysło-
dawcami tej imprezy były klasy III a i III c 
gimnazjum.

Biwak licealistów 

W dniach 27-28.09. 2018 r. uczniowie 
naszego liceum byli na biwaku integracyjnym 
w Wiktorowie. Pierwszego dnia około 
godziny 11.00, po rozlokowaniu, udaliśmy się 
na obiad. W porze poobiedniej część z nas 
wybrała  się na spacer w poszukiwaniu 
grzybów w pobliskim lesie, a reszta została w 
ośrodku, spędzając aktywnie czas na dworze. 
O godz. 15.00 zebraliśmy się, aby wspólnie 
przeprowadzić otrzęsiny pierwszej klasy. 
Zabawa była niesamowita! Okazało się, że 
zadania wymyślone przez drugą klasę nie były 
wcale takie straszne, jak się tego spodziewali 
pierwszoklasiści. Pierwsza część otrzęsin 
polegała na pobudzeniu kubków smakowych 
uczestników. Mieli oni okazję zjeść różne 
produkty połączone ze sobą w dość 
niebanalny sposób, np. banan, paprykarz i sok 
z buraków jako odżywczy eliksir albo mleko ze 
śmietaną i solą, czyli to, co kotki lubią 
najbardziej. Druga część miała na celu 
wzbudzenie kreatywności, więc pierwszacy 
musieli przygotować pokaz mody w stylu 
disco polo. Wyszło im naprawdę świetnie, co 
można podziwiać na zdjęciach w naszej 
szkolnej galerii. Wieczorem, w ramach kolacji, 
mieliśmy ognisko z kiełbaskami. Do późnego 
wieczora można było słyszeć dźwięki roz-
mów i wspólnych zabaw. Ośrodek opuści-
liśmy w piątek, wszyscy wyjeżdżaliśmy w 
dobrych humorach,, bo przez dwa dni 
mogliśmy odpocząć od szkolnego zgiełku i 
obowiązków. Dziękujemy Paniom Iwonie 
Zbieranek, Grażynie Stypczyńskiej i Dominice 
Wysockiej za zorganizowanie dla nas takiego 
wspaniałego biwaku.

Uczniowie LO

Europejski Dzień 

Języków na 

ulicyPolnej 

Różnorodność językowa, wielo-
języczność i nauka języków obcych przez 
całe życie - to najważniejsze przesłanie w 
Europie każdego 26 września, w dniu 
ogłoszonym przez Radę Europy Euro-
pejskim Dniem Języków. W naszej szkole,  
jak co roku, uczniowie klas VII, VIII, III 
gimnazjalnych oraz klas liceum rywa-
lizowali między sobą, rozwiązując różno-
rodne zadania związane z językami wielu 
krajów całego świata i ich kulturą. 
Uczniowie tłumaczyli na język polski 
wyrazy i zwroty z języka czeskiego i 
hiszpańskiego, odczytywali hasło na-
dane językiem Morsa, rozpoznawali w 
jakich językach są prezentowane pio-
senki oraz z jakich krajów świata po-
chodzą różnorodne pamiątki. Europejski 
Dzień Języków odbył się w naszej szkole 
już 17 raz i nadal cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jego obchody, jak 
twierdzą organizatorzy p. Katarzyna 
Wachowska i p. Ewelina Ziętek, to 
świetny sposób motywowania uczniów 
do nauki języków obcych, poznawania 
świata i jego różnorodności kulturowej. 
Europejski Dzień Języków był również 
okazją do ogłoszenia konkursu na plakat 
„Jak uczyć się języków obcych”. Serde-
cznie dziękujemy wszystkim uczniom za 
zaangażowanie  i świetne pomysły. 

Europejski Dzień 

Języków Obcych 2018 

26 września 2018 r. w Zespole Szkół 
w Barcinie został przeprowadzony pro-
jekt edukacyjny pt. ,,Languages Around 
The World" dla klas I - III szkoły pod-
stawowej. W projekcie czynnie uczestni-
czyli wszyscy uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawczyniami. Podczas apelu 
każda klasa miała zaprezentować kraj, 

który został jej przydzielony. Uczniowie 
przekazali wiele ciekawostek dotyczą-
cych krajów europejskich takich jak: Hisz-
pania, Włochy, Belgia, Austria, Francja 
Wielka Brytania, Holandia, Niemcy. Klasa 
I c o profilu artystyczno - językowym za-
prezentowała się na scenie piosenką 
„Hello, hello it' s time for English now”.  
Był to ich debiut artystyczno - językowy. 
Ponadto uczniowie z wyżej wymienionej 
klasy,  Wiktor Czyżewski i Lena Nawrocka 
zaprezentowali scenkę w języku angiel-
skim, dotyczącą prawidłowego powita-
nia się w tym języku. W świetlicy szkolnej 
podczas przerw uczniowie mieli możli-
wość rozwiązywania łamigłówek, krzy-
żówek oraz wypełniania kolorowanek 
związanych z Europą. Do projektu włą-
czyła się pani Halina Pietrzak - nauczyciel 
biblioteki. W bibliotece można było 
zapoznać się z wystawą czasopism i 
książek oraz przewodników dotyczących 
Europy. Podczas zajęć z religii z panią 
Urszulą Osuch uczniowie poznali historię 
Wieży Babel. Na lekcjach języka angielski-
ego, wykonując zadanie polegające na 
przypisywaniu odpowiedniego koloru do 
flagi danego państwa, uczestnicy pro-
jektu utrwalali nazwy barw w języku 
angielskim. Wychowawczynie klas:  
Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołę-
biewska, Olga Nowicka, Anita Rzepka, 
Agata Baczyńska, Elżbieta Wojtkowiak, 
Renata Dziurzyńska, Ela Rydlewska i 
Marzena Błaszak, czuwały nad moty-
wowaniem swoich uczniów do czynnego 
udziału w wydarzeniu. Pani pedagog 
Barbara Krause i pani psycholog Anna 
Rucińska - Niesyn podczas przerw lek-
cyjnych, rozmawiały z dziećmi na temat 
trudności w przyswajaniu  języka angiel-
skiego; jakie są ich największe obawy 
przed opanowaniem materiału do 
sprawdzianu,  kartkówki, testu odpo-
wiedzi ustnej. Dekoracje związane z 
projektem wykonali: Iwona Goździk, 
Emilia Pałecka, Paweł Kwaśniewski. 
Koordynatorkami projektu były panie 
Elżbieta Kwiatkowska i Iwona Goździk.

Nagroda 

dla Zosi

W gronie laureatów ogólno-
polskiego konkursu „Zakręceni w przes-
trzeni” znalazła się Zofia Kwiatkowska z 
Zespołu Szkół w Barcinie. Jej praca 
plastyczna przedstawia wizję niezwykłej, 
kolorowej przestrzeni. Trzecia edycja 
konkursu „Zakręceni w przestrzeni” była 
realizowana pod hasłem OD_NOWA. 
Jury przyznało siedem nagród w kate-
gorii szkół podstawowych, a także 
nagrodę i cztery wyróżnienia w kategorii 
szkół ponadpodstawowych. Wybrano 
najlepsze z ponad 200 prac nadesłanych 
przez uczniów 52 szkół. Jury podkreśliło 
duży postęp w jakości  przygoto-
wywanych prac, filmów i prezentacji. 
Konkurs „Zakręceni w przestrzeni” 
został zorganizowany przez Wspólnie – 
Fundację LafargeHolcim w ramach pro-
jektu Eco - Miasto. Zadaniem uczestni-
ków było przedstawienie pomysłu zmian 
w najbliższym otoczeniu – szkole, 
bibliotece, świetlicy czy domu kultury, 
tak aby tworzyć bardziej przyjazną i 
ekologiczną przestrzeń. Szóstoklasistka 
Zofia Kwiatkowska zaprojektowała 
wyjątkową, wielobarwną przestrzeń 
pełną drzew. Dzięki temu praca dosko-
nale wpisuje się w hasło 
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dowiedziały się, w jakiej temperaturze i w 
jakim czasie wypiekany jest chleb. Każde 
dziecko samo uformowało sobie bułkę. 
Wszystkie samodzielne wytwory dzieci, 
zostały upieczone. Na pożegnanie każde 
dziecko dostało własnoręcznie przy-
gotowaną bułkę i tę wyprodukowaną w 
piekarni przez piekarzy. Podczas wy-
cieczki dzieci przekonały się, że praca 
piekarza jest trudna, a jej specyfika 
polega na tym, że odbywa się nocą. 
Dziękujemy pracownikom piekarni, że po 
raz kolejny mogliśmy z bliska przyjrzeć się 
pracy piekarzy. 

Marzena Błaszak

Warsztaty 

architektoniczne 

3 października 2018 roku w klasie II a 
odbyły się niezwykłe zajęcia z dziedziny 
projektowania. Gośćmi były panie, które 
przyjechały z Warszawy i na co dzień 
pracują w Fundacji LafargeHolcim Wspól-
nie. Dzieci wzięły udział w dwugo-
dzinnych warsztatach Laboratorium 
Architektury, podczas których zapoznały 
się z zagadnieniami z zakresu architektu-
ry współczesnej, budownictwa, dysku-
towały na temat poszukiwania inspiracji i 
różnych rozwiązań projektowych. Po 
krótkiej części wykładowej uczniowie 
przystąpili do działania. Pracowali w 
czterech grupach nad projektami - 

makietami swoich wymarzonych budyn-
ków. Dzieci dostały wszystkie potrzebne 
materiały – bloki, guziki, wykałaczki, 
sznurki, plasteliny, wstążki - wszystko co 
umożliwiło realizację wymyślonych 
projektów. Uczyły się jednocześnie, jak 
pracować w zespole, jak dochodzić do 
kompromisów. Na koniec zajęć przyszedł 
czas na grupowe prezentacje projektów i 
pytania innych grup dotyczące konstruk-
cyjnych pomysłów. Powstały domy – 
„Stokrotka”, którego inspiracją była 
tęsknota za latem, dyniowy dom strachu, 
dom o nazwie „Fikus”, czy też dom 
„Trójkątne Show”, który trzykrotnie był 
poprawiany i tylko dzięki wytrwałości 
młodych architektów, powstał wymarzo-
ny budynek. Całe spotkanie warsztatowe 
charakteryzowało się radosnym tworze-
niem, wymianą pomysłów, dzieleniem 
się zadaniami i pokonywaniem proble-
mów. Uwieńczeniem pracy było otrzy-
manie certyfikatów Młodego Architekta i 
wspólne pamiątkowe zdjęcie. Mama 
naszej uczennicy, która była koordy-
natorką tego spotkania, nagrodziła 
wszystkich uczestników warsztatów 
słodkościami. Dziękujemy pani Aniu!

Dzień chłopca 

na ulicy Polnej 

28 września świętowaliśmy w naszej 
szkole Dzień Chłopaka. Każdy, kto tego dnia 
założył krawat lub muchę, był zwolniony z 
pytania i niezapowiedzianych kartkówek. 
Podczas długiej przerwy, na pierwszym 
piętrze można było posłuchać muzyki.  Ze 
słodkim poczęstunkiem czekała kawiarenka, 
a  dochód z niej przeznaczony był na 
tegoroczny bal gimnazjalny. Odbył się 
również konkurs na Króla Szkoły, którego 
zwycięzcą został Wiktor Szafrański z kl. VIII b, 
drugie miejsce zajęli: Jakub Jankowski z klasy 
III a gimnazjum i Mateusz Sulecki z klasy III b 
gimnazjum, a trzecie miejsce Wiktor Baczyń-
ski z klasy VIII c. O godzinie 17.00 rozpoczęła 
się, wieńcząca cały ten dzień dyskoteka. 
Zabawa była fantastyczna!  Wszystkim 
przydała się chwila wytchnienia od codzien-
nych obowiązków. Organizatorami i pomysło-
dawcami tej imprezy były klasy III a i III c 
gimnazjum.

Biwak licealistów 

W dniach 27-28.09. 2018 r. uczniowie 
naszego liceum byli na biwaku integracyjnym 
w Wiktorowie. Pierwszego dnia około 
godziny 11.00, po rozlokowaniu, udaliśmy się 
na obiad. W porze poobiedniej część z nas 
wybrała  się na spacer w poszukiwaniu 
grzybów w pobliskim lesie, a reszta została w 
ośrodku, spędzając aktywnie czas na dworze. 
O godz. 15.00 zebraliśmy się, aby wspólnie 
przeprowadzić otrzęsiny pierwszej klasy. 
Zabawa była niesamowita! Okazało się, że 
zadania wymyślone przez drugą klasę nie były 
wcale takie straszne, jak się tego spodziewali 
pierwszoklasiści. Pierwsza część otrzęsin 
polegała na pobudzeniu kubków smakowych 
uczestników. Mieli oni okazję zjeść różne 
produkty połączone ze sobą w dość 
niebanalny sposób, np. banan, paprykarz i sok 
z buraków jako odżywczy eliksir albo mleko ze 
śmietaną i solą, czyli to, co kotki lubią 
najbardziej. Druga część miała na celu 
wzbudzenie kreatywności, więc pierwszacy 
musieli przygotować pokaz mody w stylu 
disco polo. Wyszło im naprawdę świetnie, co 
można podziwiać na zdjęciach w naszej 
szkolnej galerii. Wieczorem, w ramach kolacji, 
mieliśmy ognisko z kiełbaskami. Do późnego 
wieczora można było słyszeć dźwięki roz-
mów i wspólnych zabaw. Ośrodek opuści-
liśmy w piątek, wszyscy wyjeżdżaliśmy w 
dobrych humorach,, bo przez dwa dni 
mogliśmy odpocząć od szkolnego zgiełku i 
obowiązków. Dziękujemy Paniom Iwonie 
Zbieranek, Grażynie Stypczyńskiej i Dominice 
Wysockiej za zorganizowanie dla nas takiego 
wspaniałego biwaku.

Uczniowie LO

Europejski Dzień 

Języków na 

ulicyPolnej 

Różnorodność językowa, wielo-
języczność i nauka języków obcych przez 
całe życie - to najważniejsze przesłanie w 
Europie każdego 26 września, w dniu 
ogłoszonym przez Radę Europy Euro-
pejskim Dniem Języków. W naszej szkole,  
jak co roku, uczniowie klas VII, VIII, III 
gimnazjalnych oraz klas liceum rywa-
lizowali między sobą, rozwiązując różno-
rodne zadania związane z językami wielu 
krajów całego świata i ich kulturą. 
Uczniowie tłumaczyli na język polski 
wyrazy i zwroty z języka czeskiego i 
hiszpańskiego, odczytywali hasło na-
dane językiem Morsa, rozpoznawali w 
jakich językach są prezentowane pio-
senki oraz z jakich krajów świata po-
chodzą różnorodne pamiątki. Europejski 
Dzień Języków odbył się w naszej szkole 
już 17 raz i nadal cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jego obchody, jak 
twierdzą organizatorzy p. Katarzyna 
Wachowska i p. Ewelina Ziętek, to 
świetny sposób motywowania uczniów 
do nauki języków obcych, poznawania 
świata i jego różnorodności kulturowej. 
Europejski Dzień Języków był również 
okazją do ogłoszenia konkursu na plakat 
„Jak uczyć się języków obcych”. Serde-
cznie dziękujemy wszystkim uczniom za 
zaangażowanie  i świetne pomysły. 

Europejski Dzień 

Języków Obcych 2018 

26 września 2018 r. w Zespole Szkół 
w Barcinie został przeprowadzony pro-
jekt edukacyjny pt. ,,Languages Around 
The World" dla klas I - III szkoły pod-
stawowej. W projekcie czynnie uczestni-
czyli wszyscy uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawczyniami. Podczas apelu 
każda klasa miała zaprezentować kraj, 

który został jej przydzielony. Uczniowie 
przekazali wiele ciekawostek dotyczą-
cych krajów europejskich takich jak: Hisz-
pania, Włochy, Belgia, Austria, Francja 
Wielka Brytania, Holandia, Niemcy. Klasa 
I c o profilu artystyczno - językowym za-
prezentowała się na scenie piosenką 
„Hello, hello it' s time for English now”.  
Był to ich debiut artystyczno - językowy. 
Ponadto uczniowie z wyżej wymienionej 
klasy,  Wiktor Czyżewski i Lena Nawrocka 
zaprezentowali scenkę w języku angiel-
skim, dotyczącą prawidłowego powita-
nia się w tym języku. W świetlicy szkolnej 
podczas przerw uczniowie mieli możli-
wość rozwiązywania łamigłówek, krzy-
żówek oraz wypełniania kolorowanek 
związanych z Europą. Do projektu włą-
czyła się pani Halina Pietrzak - nauczyciel 
biblioteki. W bibliotece można było 
zapoznać się z wystawą czasopism i 
książek oraz przewodników dotyczących 
Europy. Podczas zajęć z religii z panią 
Urszulą Osuch uczniowie poznali historię 
Wieży Babel. Na lekcjach języka angielski-
ego, wykonując zadanie polegające na 
przypisywaniu odpowiedniego koloru do 
flagi danego państwa, uczestnicy pro-
jektu utrwalali nazwy barw w języku 
angielskim. Wychowawczynie klas:  
Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołę-
biewska, Olga Nowicka, Anita Rzepka, 
Agata Baczyńska, Elżbieta Wojtkowiak, 
Renata Dziurzyńska, Ela Rydlewska i 
Marzena Błaszak, czuwały nad moty-
wowaniem swoich uczniów do czynnego 
udziału w wydarzeniu. Pani pedagog 
Barbara Krause i pani psycholog Anna 
Rucińska - Niesyn podczas przerw lek-
cyjnych, rozmawiały z dziećmi na temat 
trudności w przyswajaniu  języka angiel-
skiego; jakie są ich największe obawy 
przed opanowaniem materiału do 
sprawdzianu,  kartkówki, testu odpo-
wiedzi ustnej. Dekoracje związane z 
projektem wykonali: Iwona Goździk, 
Emilia Pałecka, Paweł Kwaśniewski. 
Koordynatorkami projektu były panie 
Elżbieta Kwiatkowska i Iwona Goździk.

Nagroda 

dla Zosi

W gronie laureatów ogólno-
polskiego konkursu „Zakręceni w przes-
trzeni” znalazła się Zofia Kwiatkowska z 
Zespołu Szkół w Barcinie. Jej praca 
plastyczna przedstawia wizję niezwykłej, 
kolorowej przestrzeni. Trzecia edycja 
konkursu „Zakręceni w przestrzeni” była 
realizowana pod hasłem OD_NOWA. 
Jury przyznało siedem nagród w kate-
gorii szkół podstawowych, a także 
nagrodę i cztery wyróżnienia w kategorii 
szkół ponadpodstawowych. Wybrano 
najlepsze z ponad 200 prac nadesłanych 
przez uczniów 52 szkół. Jury podkreśliło 
duży postęp w jakości  przygoto-
wywanych prac, filmów i prezentacji. 
Konkurs „Zakręceni w przestrzeni” 
został zorganizowany przez Wspólnie – 
Fundację LafargeHolcim w ramach pro-
jektu Eco - Miasto. Zadaniem uczestni-
ków było przedstawienie pomysłu zmian 
w najbliższym otoczeniu – szkole, 
bibliotece, świetlicy czy domu kultury, 
tak aby tworzyć bardziej przyjazną i 
ekologiczną przestrzeń. Szóstoklasistka 
Zofia Kwiatkowska zaprojektowała 
wyjątkową, wielobarwną przestrzeń 
pełną drzew. Dzięki temu praca dosko-
nale wpisuje się w hasło 

Dokończenie na str. 18
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OD_NOWA, które miało jeszcze bardziej 
zachęcić uczniów do wykorzystania ma-
teriałów ekologicznych, upcyclingu nie-
potrzebnych rzeczy oraz uwzględnienia 
w swoich koncepcjach zieleni. Konkurs 
„Zakręceni w przestrzeni” pozwala dzie-
ciom i młodzieży poznać sposoby na 
kształtowanie swojego najbliższego 
otoczenia, a także budować poczucie 
estetyki przestrzeni, w której żyją. 
Oprócz tego celem projektu jest również 
metamorfoza oraz tworzenie nowych, 
przyjaznych miejsc w szkole i nie tylko. 
Zadaniem uczniów szkół podstawowych 
było przedstawienie swoich projektów 
zmian w najbliższym otoczeniu w formie 
prac plastycznych. Jury wyłoniło w sumie 
siedmioro laureatów. Autorzy zwy-
cięskich prac otrzymali zestawy LEGO 
Architecture oraz książki o architekturze. 
Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 78 w 
Poznaniu zgłosiła największą liczbę prac 
plastycznych i otrzyma nagrodę w 
postaci warsztatów architektonicznych.

Mikołaj Kaczmarek 

laureatem 

wojewódzkiego konkursu 

24 października 2018 roku uczeń klasy 
VI a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Brzechwy – Mikołaj Kaczmarek, wziął 
udział w II Wojewódzkim Konkursie Re-
cytatorskim Prozy Tadeusza Nowakow-
skiego „Urzeczenie”, zorganizowanym 
przez nauczycieli języka polskiego IX 
Liceum Ogólnokształcącego w Bydgo-
szczy oraz pracowników naukowych 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Konkurs jest objęty Patronatem Honoro-
wym Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
Pana Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana 
Marka Gralika. Adresowany jest do 
wszystkich uczniów szkół podstawo-

wych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych województwa kujawsko-
pomorskiego.
Ucznia naszej szkoły do konkursu zgłosi-
ła i przygotowała nauczycielka języka 
polskiego, a zarazem wychowawczyni – 
pani Halina Kolińska. Zamiarem jej była 
próba zmierzenia się Mikołaja z wytra-
wnymi recytatorami z województwa i 
zdobycie doświadczenia w recytacji 
prozy, w której jej zdaniem Mikołaj 
świetnie się odnajduje. 
Okazało się, że Mikołaj poradził sobie 
doskonale z zadaniem interpretacji 
głosowej dojrzałego tekstu, który po-
czątkowo wydawał mu się dość trudny. 
Podczas konkursu zaprezentował się 
wspaniale i zajął wysokie 2 miejsce. 
Oprócz symbolicznych upominków 
otrzymanych w dniu konkursu, uczeń 
został zaproszony na uroczyste wrę-
czenie właściwej nagrody z rąk samego 
Kuratora Oświaty. Uroczystość odbędzie 
się w Bydgoszczy 8 listopada 2018 roku. 
Gratulujemy Mikołajowi i życzymy kolej-
nych scenicznych sukcesów!

Halina Kolińska

Konkurs 

Uratuj Życie 

11 października br. w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Żninie odbył się, zorga-
nizowany przez Wydział Zdrowia, Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzyso-

wego Starostwa Powiatowego w Żninie 
powiatowy konkurs wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy „Uratuj Życie”. Celem 
konkursu było propagowanie zasad 
udzielania pierwszej pomocy wśród 
całego społeczeństwa, a w szczególności 
wśród młodzieży poprzez zachęcanie ich 
do pogłębiania wiedzy i doskonalenia 
umiejętności w tym zakresie. W tegoro-
cznych zmaganiach uczestniczyło 15 
trzyosobowych zespołów, w tym 7 w 
kategorii szkół podstawowych i 8 w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Komisja konkursowa pracowała w 
składzie powołanym Zarządzeniem 
Starosty Żnińskiego: Izabela Gronet – 
przewodnicząca, Joanna Narożniak - 
Zygaj - sekretarz oraz członkowie: Jo-
anna Szymańska – przedstawiciel żniń-
skiego Sanepidu i Roman Rzyszkowski – 
ratownik medyczny. Konkurs składał się 
z 2 etapów – części teoretycznej i 
praktycznej. Do etapu drugiego zakwali-
fikowały się 4 drużyny szkół ponad-
gimnazjalnych oraz 4 drużyny ze szkół 
podstawowych, z najwyższą liczbą pun-
któw z etapu pierwszego. Miło jest nam 
poinformować, że zwycięzcami w tego-
rocznej edycji konkursu zostali barcińscy 
licealiści w składzie: Marta Burnos, 
Wiktoria Karbowiak i Wiktoria Kozieł. 
Natomiast ich młodsze koleżanki z gim-
nazjum, zajęły piąte miejsce. Uczennice 
wystąpiły w składzie: Oliwia Gajda, Kaja 
Szczygielska, Wiktoria Tarnowska. Po-
nadto Oliwia, Kaja i Wiktoria otrzymały 
nagrody dodatkowe za umiejętności 
„aktorskie” podczas przygotowywanych 
dla uczestników scenek pozorowanych. 
Drużyny do konkursu przygotował p. 
Hubert Łukomski.

Jesienne warsztaty 

w Kolorowym Zakątku 

W miniony poniedziałek, 22 paź-
dziernika spotkaliśmy się w Kolorowym 
Zakątku  na corocznych gminnych war-
sztatach jesiennych „Dary Natury”. W 
zajęciach kulinarno - plastycznych wzięło 
udział 22 uczestników - przedszkolaków i 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Byli z nami też  rodzice, 
nauczyciele i wolontariusze. W pierwszej  
części przygotowywaliśmy sos pieczar-
kowy do ziemniaków w mundurkach. 
Obieraliśmy, kroiliśmy, mieszaliśmy i  
doprawialiśmy. Druga część była też 
poświęcona grzybom, które sklejaliśmy z 

tekturowych rolek, wytłaczanek po jaj-
kach, papierowych foremek do muffinek i 
paczek śniadaniowych. Malowaliśmy je i 
ozdabialiśmy. Na koniec, wśród koloro-
wych dekoracji, usiedliśmy do stołu, by 
smakować przygotowaną przez nas 
jesienną potrawę. Organizatorzy mieli 
dla nas jeszcze jedną niespodziankę - 
dyplomy i upominki. Całe spotkanie oraz 
kilkumiesięczny cykl zajęć kulinarnych 
został zrealizowany  w ramach projektu 
Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, któ-
ry dofinansował Burmistrz Barcina.

Julia Kęsicka, kl. III d gimnazjum

Mózg czy 

serce?
Czym tu się kierować w życiu? 

Romantycy twierdzili, że to serce jest 
najważniejsze, pozytywiści, że rozum, a 
profesor Stanisław Dylak mówi, że bez 
współpracy mózgu i  serca niewiele 
możemy osiągnąć. Kim jest profesor 
Stanisław  Dylak? To wspaniały pedagog, 
dydaktyk i pedeutolog, Kierownik Zakładu 
Pedeutologii na Wydziale Studiów Edu-
kacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego - to 
po prostu  Przyjaciel, który bardzo pomaga 
nam w pracy. Stanisław Dylak twierdzi: 
Poważnym problemem szkoły - nie tylko 
naszej - jest to, że mało jest w niej 
uczniowskiej codzienności. Świat szkolny i 
świat, w którym żyją uczniowski rozchodzą 
się. Dzieci i młodzież dużo uczą się poza 
szkołą, i często wszystko to jest dla nich 
bardziej atrakcyjne, ale i przydatne w 
organizowaniu sobie życia. Marginalizują 
zatem szkołę. Czynią tak zapewne także 
dlatego, że szkoła nie za bardzo interesuje 
się tym, co uczniowie już wiedzą i co 
w a r t o ś c i o w e g o  r o b i ą  p o  l e k c j a c h . 
Nauczycieli/szkoły nie ciekawi np. to, jakiej 
muzyki młodzież słucha? A przecież 
niektóre z tych słuchanych utworów nadają 
się do analizy na języku polskim. Ponadto, 
uczniom trzeba pokazywać nie tylko to, że 
ważne jest dla nas to, co robią oni poza 
szkołą, ale przede wszystkim musimy ich 
przekonywać, że są dla nas, dla nauczycieli 
ważnymi osobami jako wartości same w 
sobie, że niewiele o nich bez nich. Z trzech 
funkcji współczesnej szkoły – instrumental-

nej, wspierającej i autonomicznej – właśnie 
ta ostatnia jest, moim zdaniem, najważ-
niejsza dla uczniów. A chodzi w niej o 
bezpośrednie działania szkoły na rzecz 
rozwoju kapitału uczniowskiego, zawie-
rającego się w ich sercach i umysłach, 
działania podejmowane przez uczniów nie 
ze względy na układy dla nich zewnętrzne, 
ale ze względu na nich samych jako 
wartości same w sobie. Problemem szkół, 
nie tylko polskich, jest to, że uczniowie nie 
widzą osobistego sensu w szkolnych 
zadaniach. Nie wierzą, że przekłada się to 
na ich osobisty rozwój. Uczniowie nie 
przychodzą do szkoły, żeby dowiedzieć się, 
gdzie leży Lesotho. Oni szukają odpowiedzi 
na pytania, o wybory moralne wobec życia 
codziennego, a także wobec cyfrowych 
światów. Ale znaczna część z nich chciałaby 
także zademonstrować nauczycielom i 
uczniom co już wiedzą, umieją, o czym są 
przekonani, a co niekoniecznie jest ściśle 
związane z nauczaniem szkolnym. I jak się 
tu nie zgodzić z profesorem Dylakiem? My 
nauczyciele z barcińskich szkół staramy się 
wdrożyć zasady, które proponuje nasz 
Przyjaciel, czytając polecane przez niego 
pozycje książkowe, np. „Mózg i serce – 
magiczny duet”, autor James R. Doty, 
„Myślenie”, autor Bartosz Brożek, „I nigdy 
nie chodziłem do szkoły”, autor André 
Sterna  oraz prowadzić lekcje, w taki 
sposób, żeby jak najbardziej wykorzystać 
wiedzę, którą uczniowie już posiadają. 
Staramy się dotrzeć do naszych podo-
piecznych, dużo z nimi rozmawiając na 
przeróżne tematy. James R. Doty   w swej 
książce w niezwykle poruszający sposób 
mówi, że empatia rodzi się wtedy, gdy 
zrozumie się własny ból i cierpienie osób ze 
swego otoczenia, i że tylko z empatią w 
sercu można naprawdę być szczęśliwym, 
rozwijać się, uczyć ciągle nowych rzeczy.  
Jego przesłanie to nic innego jak wdrożenie 
w życie kompetencji kluczowych, a kon-

kretnie osobistych   i społecznych.  Jeszcze 
jednak długa droga przed nami, bo żeby coś 
mogło stać się faktem, potrzebna jest 
systematyczność w działaniu.
26 września wraz z panią Lidią Kowal, 
zastępcą Burmistrza Barcina, miałam 
przyjemność uczestniczyć w uroczystości 
70. urodzin prof. Stanisława Dylaka, którą 
zorganizowali jego wychowankowie i 
współpracownicy  w przepięknej  Auli 
Lubrańskiego. W sali pojawili się dawni i 
obecni rektorzy i prorektorzy UAM-u, 
przyjaciele oraz rodzina. W czasie wystą-
pienia Rektor UAM-u prof. Andrzej Lesicki 
wyraził słowa uznania za całokształt jego 
działalności. Tyle ciepłych  i mądrych słów  
padło wtedy na temat profesora, że z 
niecierpliwością czekam na seminarium z 
jego udziałem na temat: „Dźwignie 
myślenia dzieci” oraz omówienie książki 
Alison Gopnik „Naukowiec w kołysce”, 
które odbędzie się 9 października 2018r. w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie. 
Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się 
ważna. Podczas uroczystości poświęconej 
profesorowi Stanisławowi Dylakowi 
wypowiadała się pani Krystyna Łybacka – 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu z 2001 
roku. Otóż w 2002 roku zaproponowała 
stanowisko wiceministra edukacji właśnie 
prof. Dylakowi. Odmówił jej wtedy, a ja do 
teraz zastanawiam się , co by było gdy-
by……..              

Marzena Wolska

Zespół redakcyjny:
Marta Burnos, 
Julia Kęsicka, 

Weronika Klecha

Opiekun:
Joanna Kranc
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OD_NOWA, które miało jeszcze bardziej 
zachęcić uczniów do wykorzystania ma-
teriałów ekologicznych, upcyclingu nie-
potrzebnych rzeczy oraz uwzględnienia 
w swoich koncepcjach zieleni. Konkurs 
„Zakręceni w przestrzeni” pozwala dzie-
ciom i młodzieży poznać sposoby na 
kształtowanie swojego najbliższego 
otoczenia, a także budować poczucie 
estetyki przestrzeni, w której żyją. 
Oprócz tego celem projektu jest również 
metamorfoza oraz tworzenie nowych, 
przyjaznych miejsc w szkole i nie tylko. 
Zadaniem uczniów szkół podstawowych 
było przedstawienie swoich projektów 
zmian w najbliższym otoczeniu w formie 
prac plastycznych. Jury wyłoniło w sumie 
siedmioro laureatów. Autorzy zwy-
cięskich prac otrzymali zestawy LEGO 
Architecture oraz książki o architekturze. 
Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 78 w 
Poznaniu zgłosiła największą liczbę prac 
plastycznych i otrzyma nagrodę w 
postaci warsztatów architektonicznych.

Mikołaj Kaczmarek 

laureatem 

wojewódzkiego konkursu 

24 października 2018 roku uczeń klasy 
VI a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Brzechwy – Mikołaj Kaczmarek, wziął 
udział w II Wojewódzkim Konkursie Re-
cytatorskim Prozy Tadeusza Nowakow-
skiego „Urzeczenie”, zorganizowanym 
przez nauczycieli języka polskiego IX 
Liceum Ogólnokształcącego w Bydgo-
szczy oraz pracowników naukowych 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 
Konkurs jest objęty Patronatem Honoro-
wym Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
Pana Rafała Bruskiego oraz Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana 
Marka Gralika. Adresowany jest do 
wszystkich uczniów szkół podstawo-

wych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych województwa kujawsko-
pomorskiego.
Ucznia naszej szkoły do konkursu zgłosi-
ła i przygotowała nauczycielka języka 
polskiego, a zarazem wychowawczyni – 
pani Halina Kolińska. Zamiarem jej była 
próba zmierzenia się Mikołaja z wytra-
wnymi recytatorami z województwa i 
zdobycie doświadczenia w recytacji 
prozy, w której jej zdaniem Mikołaj 
świetnie się odnajduje. 
Okazało się, że Mikołaj poradził sobie 
doskonale z zadaniem interpretacji 
głosowej dojrzałego tekstu, który po-
czątkowo wydawał mu się dość trudny. 
Podczas konkursu zaprezentował się 
wspaniale i zajął wysokie 2 miejsce. 
Oprócz symbolicznych upominków 
otrzymanych w dniu konkursu, uczeń 
został zaproszony na uroczyste wrę-
czenie właściwej nagrody z rąk samego 
Kuratora Oświaty. Uroczystość odbędzie 
się w Bydgoszczy 8 listopada 2018 roku. 
Gratulujemy Mikołajowi i życzymy kolej-
nych scenicznych sukcesów!

Halina Kolińska

Konkurs 

Uratuj Życie 

11 października br. w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Żninie odbył się, zorga-
nizowany przez Wydział Zdrowia, Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzyso-

wego Starostwa Powiatowego w Żninie 
powiatowy konkurs wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy „Uratuj Życie”. Celem 
konkursu było propagowanie zasad 
udzielania pierwszej pomocy wśród 
całego społeczeństwa, a w szczególności 
wśród młodzieży poprzez zachęcanie ich 
do pogłębiania wiedzy i doskonalenia 
umiejętności w tym zakresie. W tegoro-
cznych zmaganiach uczestniczyło 15 
trzyosobowych zespołów, w tym 7 w 
kategorii szkół podstawowych i 8 w 
kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 
Komisja konkursowa pracowała w 
składzie powołanym Zarządzeniem 
Starosty Żnińskiego: Izabela Gronet – 
przewodnicząca, Joanna Narożniak - 
Zygaj - sekretarz oraz członkowie: Jo-
anna Szymańska – przedstawiciel żniń-
skiego Sanepidu i Roman Rzyszkowski – 
ratownik medyczny. Konkurs składał się 
z 2 etapów – części teoretycznej i 
praktycznej. Do etapu drugiego zakwali-
fikowały się 4 drużyny szkół ponad-
gimnazjalnych oraz 4 drużyny ze szkół 
podstawowych, z najwyższą liczbą pun-
któw z etapu pierwszego. Miło jest nam 
poinformować, że zwycięzcami w tego-
rocznej edycji konkursu zostali barcińscy 
licealiści w składzie: Marta Burnos, 
Wiktoria Karbowiak i Wiktoria Kozieł. 
Natomiast ich młodsze koleżanki z gim-
nazjum, zajęły piąte miejsce. Uczennice 
wystąpiły w składzie: Oliwia Gajda, Kaja 
Szczygielska, Wiktoria Tarnowska. Po-
nadto Oliwia, Kaja i Wiktoria otrzymały 
nagrody dodatkowe za umiejętności 
„aktorskie” podczas przygotowywanych 
dla uczestników scenek pozorowanych. 
Drużyny do konkursu przygotował p. 
Hubert Łukomski.

Jesienne warsztaty 

w Kolorowym Zakątku 

W miniony poniedziałek, 22 paź-
dziernika spotkaliśmy się w Kolorowym 
Zakątku  na corocznych gminnych war-
sztatach jesiennych „Dary Natury”. W 
zajęciach kulinarno - plastycznych wzięło 
udział 22 uczestników - przedszkolaków i 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Byli z nami też  rodzice, 
nauczyciele i wolontariusze. W pierwszej  
części przygotowywaliśmy sos pieczar-
kowy do ziemniaków w mundurkach. 
Obieraliśmy, kroiliśmy, mieszaliśmy i  
doprawialiśmy. Druga część była też 
poświęcona grzybom, które sklejaliśmy z 

tekturowych rolek, wytłaczanek po jaj-
kach, papierowych foremek do muffinek i 
paczek śniadaniowych. Malowaliśmy je i 
ozdabialiśmy. Na koniec, wśród koloro-
wych dekoracji, usiedliśmy do stołu, by 
smakować przygotowaną przez nas 
jesienną potrawę. Organizatorzy mieli 
dla nas jeszcze jedną niespodziankę - 
dyplomy i upominki. Całe spotkanie oraz 
kilkumiesięczny cykl zajęć kulinarnych 
został zrealizowany  w ramach projektu 
Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, któ-
ry dofinansował Burmistrz Barcina.

Julia Kęsicka, kl. III d gimnazjum

Mózg czy 

serce?
Czym tu się kierować w życiu? 

Romantycy twierdzili, że to serce jest 
najważniejsze, pozytywiści, że rozum, a 
profesor Stanisław Dylak mówi, że bez 
współpracy mózgu i  serca niewiele 
możemy osiągnąć. Kim jest profesor 
Stanisław  Dylak? To wspaniały pedagog, 
dydaktyk i pedeutolog, Kierownik Zakładu 
Pedeutologii na Wydziale Studiów Edu-
kacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego - to 
po prostu  Przyjaciel, który bardzo pomaga 
nam w pracy. Stanisław Dylak twierdzi: 
Poważnym problemem szkoły - nie tylko 
naszej - jest to, że mało jest w niej 
uczniowskiej codzienności. Świat szkolny i 
świat, w którym żyją uczniowski rozchodzą 
się. Dzieci i młodzież dużo uczą się poza 
szkołą, i często wszystko to jest dla nich 
bardziej atrakcyjne, ale i przydatne w 
organizowaniu sobie życia. Marginalizują 
zatem szkołę. Czynią tak zapewne także 
dlatego, że szkoła nie za bardzo interesuje 
się tym, co uczniowie już wiedzą i co 
w a r t o ś c i o w e g o  r o b i ą  p o  l e k c j a c h . 
Nauczycieli/szkoły nie ciekawi np. to, jakiej 
muzyki młodzież słucha? A przecież 
niektóre z tych słuchanych utworów nadają 
się do analizy na języku polskim. Ponadto, 
uczniom trzeba pokazywać nie tylko to, że 
ważne jest dla nas to, co robią oni poza 
szkołą, ale przede wszystkim musimy ich 
przekonywać, że są dla nas, dla nauczycieli 
ważnymi osobami jako wartości same w 
sobie, że niewiele o nich bez nich. Z trzech 
funkcji współczesnej szkoły – instrumental-

nej, wspierającej i autonomicznej – właśnie 
ta ostatnia jest, moim zdaniem, najważ-
niejsza dla uczniów. A chodzi w niej o 
bezpośrednie działania szkoły na rzecz 
rozwoju kapitału uczniowskiego, zawie-
rającego się w ich sercach i umysłach, 
działania podejmowane przez uczniów nie 
ze względy na układy dla nich zewnętrzne, 
ale ze względu na nich samych jako 
wartości same w sobie. Problemem szkół, 
nie tylko polskich, jest to, że uczniowie nie 
widzą osobistego sensu w szkolnych 
zadaniach. Nie wierzą, że przekłada się to 
na ich osobisty rozwój. Uczniowie nie 
przychodzą do szkoły, żeby dowiedzieć się, 
gdzie leży Lesotho. Oni szukają odpowiedzi 
na pytania, o wybory moralne wobec życia 
codziennego, a także wobec cyfrowych 
światów. Ale znaczna część z nich chciałaby 
także zademonstrować nauczycielom i 
uczniom co już wiedzą, umieją, o czym są 
przekonani, a co niekoniecznie jest ściśle 
związane z nauczaniem szkolnym. I jak się 
tu nie zgodzić z profesorem Dylakiem? My 
nauczyciele z barcińskich szkół staramy się 
wdrożyć zasady, które proponuje nasz 
Przyjaciel, czytając polecane przez niego 
pozycje książkowe, np. „Mózg i serce – 
magiczny duet”, autor James R. Doty, 
„Myślenie”, autor Bartosz Brożek, „I nigdy 
nie chodziłem do szkoły”, autor André 
Sterna  oraz prowadzić lekcje, w taki 
sposób, żeby jak najbardziej wykorzystać 
wiedzę, którą uczniowie już posiadają. 
Staramy się dotrzeć do naszych podo-
piecznych, dużo z nimi rozmawiając na 
przeróżne tematy. James R. Doty   w swej 
książce w niezwykle poruszający sposób 
mówi, że empatia rodzi się wtedy, gdy 
zrozumie się własny ból i cierpienie osób ze 
swego otoczenia, i że tylko z empatią w 
sercu można naprawdę być szczęśliwym, 
rozwijać się, uczyć ciągle nowych rzeczy.  
Jego przesłanie to nic innego jak wdrożenie 
w życie kompetencji kluczowych, a kon-

kretnie osobistych   i społecznych.  Jeszcze 
jednak długa droga przed nami, bo żeby coś 
mogło stać się faktem, potrzebna jest 
systematyczność w działaniu.
26 września wraz z panią Lidią Kowal, 
zastępcą Burmistrza Barcina, miałam 
przyjemność uczestniczyć w uroczystości 
70. urodzin prof. Stanisława Dylaka, którą 
zorganizowali jego wychowankowie i 
współpracownicy  w przepięknej  Auli 
Lubrańskiego. W sali pojawili się dawni i 
obecni rektorzy i prorektorzy UAM-u, 
przyjaciele oraz rodzina. W czasie wystą-
pienia Rektor UAM-u prof. Andrzej Lesicki 
wyraził słowa uznania za całokształt jego 
działalności. Tyle ciepłych  i mądrych słów  
padło wtedy na temat profesora, że z 
niecierpliwością czekam na seminarium z 
jego udziałem na temat: „Dźwignie 
myślenia dzieci” oraz omówienie książki 
Alison Gopnik „Naukowiec w kołysce”, 
które odbędzie się 9 października 2018r. w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Barcinie. 
Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się 
ważna. Podczas uroczystości poświęconej 
profesorowi Stanisławowi Dylakowi 
wypowiadała się pani Krystyna Łybacka – 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu z 2001 
roku. Otóż w 2002 roku zaproponowała 
stanowisko wiceministra edukacji właśnie 
prof. Dylakowi. Odmówił jej wtedy, a ja do 
teraz zastanawiam się , co by było gdy-
by……..              

Marzena Wolska

Zespół redakcyjny:
Marta Burnos, 
Julia Kęsicka, 

Weronika Klecha

Opiekun:
Joanna Kranc
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Wybory samorządowe 2018
W niedzielę, 21 października br., 

odbyły się wybory organów jednostek 
samorządu terytorialnego. W Gminie 
Barcin na 11521 osób uprawnionych do 
głosowania wydano 6082 karty do 
głosowania, a frekwencja wyniosła 
52,79%. Burmistrzem Barcina został 
Michał Pęziak, który zdobył 4028 głosów 
(67.30%). Jego kontrkandydat Krzysztof 
Harenda uzyskał 1957 głosów (32.70%). 
Spośród 37 kandydatów do Rady Miej-
skiej w Barcinie zostali wybrani Teresa 
Wilk – 355 głosów, Hubert Łukomski – 186 
głosów, Paweł Ratajczak – 189 głosów, 
Jarosław Kucharski – 208 głosów, 
Remigiusz Paszkiet – 280 głosów, 
Agnieszka Gaczkowska – 212 głosów, 
Ewa Kołodziejska – 196 głosów, Rafał 
R y d l e w s k i  –  2 3 0  g ł o s ó w ,  J a k u b 
Wojciechowski – 205 głosów, Sławomir 
Zelek – 191 głosów, Bartłomiej Uszko – 
221 głosów, Piotr Niestatek – 153 głosy, 
Janusz Wojtkowiak – 218 głosów, Witold 
Antosik – 165 głosów i Agnieszka Sulecka 
– 215 głosów. Z osób dotychczas 
działających w samorządzie do Rady

 Miejskiej w Barcinie w kadencji 2018 – 
2023 nie dostali się Krystyna Bartecka, 
Krzysztof Harenda i Jakub Jurek.
Z okręgu wyborczego nr 2 – obejmują-
cego Gminę Barcin i Gminę Łabiszyn – do 
Rady Powiatu w Żninie zostali wybrani: 
Andrzej Hłond – 1084 głosy, Edyta 
Szóstak-Ławińska – 867 głosów, Wiesław 
Kubkowski – 605 głosów, Artur Jaku-
bowski – 543 głosy, Anna Falkowska – 
509 głosów, Henryk Popławski – 490 
głosów i Stanisław Pogiel – 412 głosów. 
Frekwencja w powiecie wyniosła 50,47%.
W wyborach do Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z okręgu wybor-
czego nr 5 – obejmującego powiaty: 
inowrocławski, mogileński, nakielski i 
żniński – radnymi zostali Elżbieta Pinie-
wska – 16949 głosów i Wojciech Szczęsny 
– 10692 głosy (Koalicja Obywatelska), 
Dariusz Kurzawa – 16581 głosów (Polskie 
Stronnictwo Ludowe), Jerzy Gawęda – 12 
632 głosy i Adam Banaszak – 6821 głosów 
(Prawo i Sprawiedliwość). Frekwencja w 
województwie osiągnęła 52,91%.

Jarosław Drozdowski

Dzień Edukacji Narodowej

Dokończenie na str. 2

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) 
i usytuowana centralnie względem du-
żych 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 jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, 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 -zamie-
szkuje 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 Piech-
cin 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 zurbanizo-
wane - 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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

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 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

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

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

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

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

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. 784-
178-170 

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

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 

Vademecum 

POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
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tel. +48 52 383 20 93 

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29 

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin 
tel. +48 52 383 70 86 
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl 

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

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 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45

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

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

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

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

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. 784-
178-170 

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

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 

Vademecum 
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Mózg czy serce?

Czym tu się kierować w życiu? Ro-
mantycy twierdzili, że to serce jest 
najważniejsze, pozytywiści, że rozum, a 
profesor Stanisław Dylak mówi, że bez 
współpracy mózgu i serca niewiele 
możemy osiągnąć. Kim jest profesor 
Stanisław  Dylak? To wspaniały pedagog, 
dydaktyk i pedeutolog, Kierownik Zakła-
du Pedeutologii na Wydziale Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego - 
to po prostu  Przyjaciel, który bardzo 
pomaga nam w pracy. 
Stanisław Dylak twierdzi: Poważnym 
problemem szkoły – nie tylko naszej – 
jest to, że mało jest w niej uczniowskiej 
codzienności. Świat szkolny i świat, w 
którym żyją, rozchodzą się. Dzieci i mło-
dzież dużo uczą się poza szkołą i często 
wszystko to jest dla nich bardziej 
atrakcyjne, ale i przydatne w organiz-
owaniu sobie życia. Marginalizują zatem 
szkołę. Czynią tak zapewne także dlate-
go, że szkoła nie za bardzo interesuje się 
tym, co uczniowie już wiedzą i co warto-
ściowego robią po lekcjach. Nauczycie-
li/szkoły nie ciekawi np. to, jakiej muzyki 
młodzież słucha? A przecież niektóre z 
tych słuchanych utworów nadają się do 
analizy na języku polskim. Ponadto, 
uczniom trzeba pokazywać nie tylko to, 
że ważne jest dla nas to, co robią oni poza 
szkołą, ale przede wszystkim musimy ich 
przekonywać, że są dla nas, dla nauczy-
cieli ważnymi osobami jako wartości 
same w sobie, że niewiele o nich bez nich. 

Z trzech funkcji współczesnej szkoły – 
instrumentalnej, wspierającej i autono-
micznej – właśnie ta ostatnia jest, moim 
zdaniem, najważniejsza dla uczniów. A 
chodzi w niej o bezpośrednie działania 
szkoły na rzecz rozwoju kapitału ucz-
niowskiego, zawierającego się w ich 
sercach i umysłach, działania podejmo-
wane przez uczniów nie ze względy na 
układy dla nich zewnętrzne, ale ze 
względu na nich samych jako wartości 
same w sobie. Problemem szkół, nie 
tylko polskich, jest to, że uczniowie nie 
widzą osobistego sensu w szkolnych 
zadaniach. Nie wierzą, że przekłada się to 
na ich osobisty rozwój. Uczniowie nie 
przychodzą do szkoły, żeby dowiedzieć 
się, gdzie leży Lesotho. Oni szukają 
odpowiedzi na pytania, o wybory 
moralne wobec życia codziennego, a 
także wobec cyfrowych światów. Ale 
znaczna część z nich chciałoby także 
zademonstrować nauczycielom i ucz-
niom co już wiedzą, umieją, o czym są 
przekonani, a co niekoniecznie jest ściśle 
związane z nauczaniem szkolnym.
I jak się tu nie zgodzić z profesorem 
Dylakiem? My nauczyciele z barcińskich 
szkół staramy się wdrożyć zasady, które 
proponuje nasz Przyjaciel, czytając 
polecane przez niego pozycje książkowe, 
np. Mózg i serce – magiczny duet, autor 
James R. Doty, Myślenie, autor Bartosz 
Brożek, I nigdy nie chodziłem do szkoły, 
autor André Sterna  oraz prowadzić 
lekcje, w taki sposób, żeby jak najbardziej 

wykorzystać wiedzę, którą uczniowie już 
posiadają. Staramy się dotrzeć do 
naszych podopiecznych, dużo z nimi 
rozmawiając na przeróżne tematy. 
James R. Doty w swej książce w niezwy-
kle poruszający sposób mówi, że empatia 
rodzi się wtedy, gdy zrozumie się własny 
ból i cierpienie osób ze swego otoczenia, 
i że tylko z empatią w sercu można 
naprawdę być szczęśliwym, rozwijać się, 
uczyć ciągle nowych rzeczy. Jego 
przesłanie to nic innego jak wdrożenie w 
życie kompetencji kluczowych, a kon-
kretnie osobistych i społecznych.  Je-
szcze jednak długa droga przed nami, bo 
żeby coś mogło stać się faktem, potrze-
bna jest systematyczność w działaniu.
26 września br. wraz z panią Lidią Kowal, 
zastępcą Burmistrza Barcina, miałam 
przyjemność uczestniczyć w uroczysto-
ści  70. urodzin prof. Stanisława Dylaka, 
którą zorganizowali jego wychowanko-
wie i współpracownicy w przepięknej 
Auli Lubrańskiego. W sali pojawili się 
dawni i obecni rektorzy i prorektorzy 
UAM-u, przyjaciele oraz rodzina. W 
czasie wystąpienia Rektor UAM-u prof. 
Andrzej Lesicki wyraził słowa uznania za 
całokształt jego działalności. Tyle 
ciepłych i mądrych słów  padło wtedy na 
temat profesora, że z niecierpliwością 
czekam na seminarium z jego udziałem 
na temat: „Dźwignie myślenia dzieci” 
oraz omówienie książki Alison Gopnik 
„Naukowiec w kołysce” w Barcinie.
Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się 
ważna. Podczas uroczystości poświęco-
nej profesorowi Stanisławowi Dylakowi 
wypowiadała się pani Krystyna Łybacka – 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu z 
2001 roku. Otóż w 2002 roku zapropono-
wała stanowisko wiceministra edukacji 
właśnie prof. Dylakowi. Od-mówił jej 
wtedy, a ja do teraz zastanawiam się , co 
by było gdyby……..

Marzena Wolska
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We wtorek, 9 października br., w 
Miejskim Domu Kultury w Barcinie zorga-
nizowano Dzień Edukacji Narodowej. Na 
zaproszenie Burmistrza Barcina Michała 
Pęziaka w nowoczesnej sali widowisko-
wo-kinowej spotkali się samorządowcy, 
radni, nauczyciele, wychowawcy, pe-
dagodzy, związkowcy, pracownicy szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Barcin, a także dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna 
Bartecka i Burmistrz Michał Pęziak 
podziękowali pracownikom oświaty za 
każdy dzień rzetelnej pracy i pasję 
wkładaną w nauczanie i wychowanie 
dzieci i młodzieży. Nauczyciele i opie-
kunowie kierując się powołaniem i 
dobrem uczniów kształtują ich charakte-
ry, rozwijają talenty, przygotowują do 
funkcjonowania w dynamicznie zmienia-
jącym się świecie. Zebrani obejrzeli 
występy artystyczne dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu i 
Zespołu Szkół w Barcinie oraz wysłuchali 
wykładu o znaczeniu pracy zespołowej 
prof. Stanisława Dylaka z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Święto oświaty zakończył recital Joanny 
Aleksandrowicz pt. „Od nocy do nocy” z 
piosenkami musicalowymi i filmowymi.
W 2018 roku Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej uhonorowano Ewę Gościń-
ską z Zespołu Szkół w Barcinie i Elżbietą 
Baran-Lubawa ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie. Me-
dal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali 
Marzena Błaszak, Renata Bursztyńska, 
Wojciech Kowal, Michał  Szaforz i Elżbie-
ta Wojtkowiak z Zespołu Szkół w Barcinie 
oraz Katarzyna Marciniak, Beata Świtek, 
Małgorzata Kuc i Maria Murawska ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Piechcinie. Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę wyróżniono Hannę 
Robaczewską z Zespołu Szkół w Barcinie 
i Sławomira Zelka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
odebrali  Elżbieta Żak, Halina Pietrzak, 
Marta Wilk-Wierzbińska, Karolina Moritz, 
Joanna Boguszewska, Małgorzata Kwa-
pisz-Brokos, Katarzyna Czyżewska, Pa-
ulina Jasnowska, Wojciech Kiciński i 
Halina Kolińska z Zespołu Szkół w 
Barcinie oraz Jakub Wojciechowski ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Piechcinie. 
Nagrody Burmistrza Barcina Michała 
Pęziaka za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze otrzymali  Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu Ewa-
ryst Tomiczak, Anna Lewandowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisła-
wa Krzysia w Barcinie, Agata Wojcie-
chowska, Magdalena Forgiel, Anna 
Rucińska-Niesyn, Ela Rydlewska i Marle-
na Korgul z Zespołu Szkół w Barcinie, 
Justyna Michalak ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie i  Mo-
nika Cierzniak z Przedszkola w Piechcinie. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 
Marzena Wolska otrzymała wyróżnienie i 
nagrodę pieniężną w wojewódzkim 
konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider 
Edukacji”.

Jarosław Drozdowski

Lider edukacji 

Marzena Wolska

Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 
pani Marzena Wolska otrzymała wy-
różnienie w regionalnym konkursie 
„Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. 
Organizatorem konkursu przyznającym 
tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Eduka-
cji” i wyróżnienia oraz nagrody pieniężne 
jest Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki. Oficjalne 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

odbyło się w trakcie Wojewódzkich 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 
dniu 12 października br. w Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu.
Celem konkursu „Kujawsko-Pomorski 
Lider Edukacji” jest promowanie i 
uhonorowanie działalności nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w 
przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, którzy, wspo-
magając wszechstronny rozwój psycho-
fizyczny, intelektualny, fizyczny i osobo-
wościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają 
się w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
lub opiekuńczej, stosują innowacyjne 
rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się 
do podnoszenia jakości edukacji oraz 
promocji  województwa kujawsko-
pomorskiego.
Pani Marzena Wolska jest dyrektorem – 
najpierw gimnazjum, a później zespołu 
szkół – od 1 czerwca 2015 roku. Od 
zawsze chciała zostać nauczycielką. Stu-
diowała bibliotekoznawstwo z informa-
cją naukowo – techniczną i filologię 
polską. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z 
oligofrenopedagogiki oraz z zarządzania 
oświatą. Prowadziła szkolny teatr „Lu-
carna”, opracował program pracy z 
uczniami zdolnymi, wychowała wielu 
laureatów i  finalistów konkursów 
przedmiotowych kuratora oświaty oraz 
stypendystów marszałka i burmistrza, 
pisze i realizuje oraz pozyskuje środki 
finansowe na projekty edukacyjne, działa 
w Stowarzyszeniu „Otwarte Umysły” 
oraz Stowarzyszeniu na rzecz edukacji i 
profilaktyki „Sympatycy”. Współorga-
nizuje Festiwal Pasji i Nauki oraz  woje-
wódzkie przedsięwzięcie w ramach 
profilaktyki rówieśniczej pn. „Sympaty-
czna Olimpiada”. W ramach unijnego 
projektu „Nauczyciel z pasją inspiracją 
dla ucznia” wyjechała do Oxfordu, gdzie 
doskonaliła swoje kompetencje języko-
we, metodyczne, kulturowe i komunika-
cyjne. Za swoją pracę zawodową uhono-
rowana została Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, dwukrotnie nagrodami 
Burmistrza Barcina za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze oraz pięcio-
krotnie nagrodami dyrektora szkoły.

Jarosław Drozdowski
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Mózg czy serce?

Czym tu się kierować w życiu? Ro-
mantycy twierdzili, że to serce jest 
najważniejsze, pozytywiści, że rozum, a 
profesor Stanisław Dylak mówi, że bez 
współpracy mózgu i serca niewiele 
możemy osiągnąć. Kim jest profesor 
Stanisław  Dylak? To wspaniały pedagog, 
dydaktyk i pedeutolog, Kierownik Zakła-
du Pedeutologii na Wydziale Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego - 
to po prostu  Przyjaciel, który bardzo 
pomaga nam w pracy. 
Stanisław Dylak twierdzi: Poważnym 
problemem szkoły – nie tylko naszej – 
jest to, że mało jest w niej uczniowskiej 
codzienności. Świat szkolny i świat, w 
którym żyją, rozchodzą się. Dzieci i mło-
dzież dużo uczą się poza szkołą i często 
wszystko to jest dla nich bardziej 
atrakcyjne, ale i przydatne w organiz-
owaniu sobie życia. Marginalizują zatem 
szkołę. Czynią tak zapewne także dlate-
go, że szkoła nie za bardzo interesuje się 
tym, co uczniowie już wiedzą i co warto-
ściowego robią po lekcjach. Nauczycie-
li/szkoły nie ciekawi np. to, jakiej muzyki 
młodzież słucha? A przecież niektóre z 
tych słuchanych utworów nadają się do 
analizy na języku polskim. Ponadto, 
uczniom trzeba pokazywać nie tylko to, 
że ważne jest dla nas to, co robią oni poza 
szkołą, ale przede wszystkim musimy ich 
przekonywać, że są dla nas, dla nauczy-
cieli ważnymi osobami jako wartości 
same w sobie, że niewiele o nich bez nich. 

Z trzech funkcji współczesnej szkoły – 
instrumentalnej, wspierającej i autono-
micznej – właśnie ta ostatnia jest, moim 
zdaniem, najważniejsza dla uczniów. A 
chodzi w niej o bezpośrednie działania 
szkoły na rzecz rozwoju kapitału ucz-
niowskiego, zawierającego się w ich 
sercach i umysłach, działania podejmo-
wane przez uczniów nie ze względy na 
układy dla nich zewnętrzne, ale ze 
względu na nich samych jako wartości 
same w sobie. Problemem szkół, nie 
tylko polskich, jest to, że uczniowie nie 
widzą osobistego sensu w szkolnych 
zadaniach. Nie wierzą, że przekłada się to 
na ich osobisty rozwój. Uczniowie nie 
przychodzą do szkoły, żeby dowiedzieć 
się, gdzie leży Lesotho. Oni szukają 
odpowiedzi na pytania, o wybory 
moralne wobec życia codziennego, a 
także wobec cyfrowych światów. Ale 
znaczna część z nich chciałoby także 
zademonstrować nauczycielom i ucz-
niom co już wiedzą, umieją, o czym są 
przekonani, a co niekoniecznie jest ściśle 
związane z nauczaniem szkolnym.
I jak się tu nie zgodzić z profesorem 
Dylakiem? My nauczyciele z barcińskich 
szkół staramy się wdrożyć zasady, które 
proponuje nasz Przyjaciel, czytając 
polecane przez niego pozycje książkowe, 
np. Mózg i serce – magiczny duet, autor 
James R. Doty, Myślenie, autor Bartosz 
Brożek, I nigdy nie chodziłem do szkoły, 
autor André Sterna  oraz prowadzić 
lekcje, w taki sposób, żeby jak najbardziej 

wykorzystać wiedzę, którą uczniowie już 
posiadają. Staramy się dotrzeć do 
naszych podopiecznych, dużo z nimi 
rozmawiając na przeróżne tematy. 
James R. Doty w swej książce w niezwy-
kle poruszający sposób mówi, że empatia 
rodzi się wtedy, gdy zrozumie się własny 
ból i cierpienie osób ze swego otoczenia, 
i że tylko z empatią w sercu można 
naprawdę być szczęśliwym, rozwijać się, 
uczyć ciągle nowych rzeczy. Jego 
przesłanie to nic innego jak wdrożenie w 
życie kompetencji kluczowych, a kon-
kretnie osobistych i społecznych.  Je-
szcze jednak długa droga przed nami, bo 
żeby coś mogło stać się faktem, potrze-
bna jest systematyczność w działaniu.
26 września br. wraz z panią Lidią Kowal, 
zastępcą Burmistrza Barcina, miałam 
przyjemność uczestniczyć w uroczysto-
ści  70. urodzin prof. Stanisława Dylaka, 
którą zorganizowali jego wychowanko-
wie i współpracownicy w przepięknej 
Auli Lubrańskiego. W sali pojawili się 
dawni i obecni rektorzy i prorektorzy 
UAM-u, przyjaciele oraz rodzina. W 
czasie wystąpienia Rektor UAM-u prof. 
Andrzej Lesicki wyraził słowa uznania za 
całokształt jego działalności. Tyle 
ciepłych i mądrych słów  padło wtedy na 
temat profesora, że z niecierpliwością 
czekam na seminarium z jego udziałem 
na temat: „Dźwignie myślenia dzieci” 
oraz omówienie książki Alison Gopnik 
„Naukowiec w kołysce” w Barcinie.
Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się 
ważna. Podczas uroczystości poświęco-
nej profesorowi Stanisławowi Dylakowi 
wypowiadała się pani Krystyna Łybacka – 
Minister Edukacji Narodowej i Sportu z 
2001 roku. Otóż w 2002 roku zapropono-
wała stanowisko wiceministra edukacji 
właśnie prof. Dylakowi. Od-mówił jej 
wtedy, a ja do teraz zastanawiam się , co 
by było gdyby……..

Marzena Wolska
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We wtorek, 9 października br., w 
Miejskim Domu Kultury w Barcinie zorga-
nizowano Dzień Edukacji Narodowej. Na 
zaproszenie Burmistrza Barcina Michała 
Pęziaka w nowoczesnej sali widowisko-
wo-kinowej spotkali się samorządowcy, 
radni, nauczyciele, wychowawcy, pe-
dagodzy, związkowcy, pracownicy szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Barcin, a także dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna 
Bartecka i Burmistrz Michał Pęziak 
podziękowali pracownikom oświaty za 
każdy dzień rzetelnej pracy i pasję 
wkładaną w nauczanie i wychowanie 
dzieci i młodzieży. Nauczyciele i opie-
kunowie kierując się powołaniem i 
dobrem uczniów kształtują ich charakte-
ry, rozwijają talenty, przygotowują do 
funkcjonowania w dynamicznie zmienia-
jącym się świecie. Zebrani obejrzeli 
występy artystyczne dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu i 
Zespołu Szkół w Barcinie oraz wysłuchali 
wykładu o znaczeniu pracy zespołowej 
prof. Stanisława Dylaka z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Święto oświaty zakończył recital Joanny 
Aleksandrowicz pt. „Od nocy do nocy” z 
piosenkami musicalowymi i filmowymi.
W 2018 roku Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej uhonorowano Ewę Gościń-
ską z Zespołu Szkół w Barcinie i Elżbietą 
Baran-Lubawa ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie. Me-
dal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali 
Marzena Błaszak, Renata Bursztyńska, 
Wojciech Kowal, Michał  Szaforz i Elżbie-
ta Wojtkowiak z Zespołu Szkół w Barcinie 
oraz Katarzyna Marciniak, Beata Świtek, 
Małgorzata Kuc i Maria Murawska ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Piechcinie. Medalem Srebrnym za 
Długoletnią Służbę wyróżniono Hannę 
Robaczewską z Zespołu Szkół w Barcinie 
i Sławomira Zelka ze Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
odebrali  Elżbieta Żak, Halina Pietrzak, 
Marta Wilk-Wierzbińska, Karolina Moritz, 
Joanna Boguszewska, Małgorzata Kwa-
pisz-Brokos, Katarzyna Czyżewska, Pa-
ulina Jasnowska, Wojciech Kiciński i 
Halina Kolińska z Zespołu Szkół w 
Barcinie oraz Jakub Wojciechowski ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Piechcinie. 
Nagrody Burmistrza Barcina Michała 
Pęziaka za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze otrzymali  Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mamliczu Ewa-
ryst Tomiczak, Anna Lewandowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisła-
wa Krzysia w Barcinie, Agata Wojcie-
chowska, Magdalena Forgiel, Anna 
Rucińska-Niesyn, Ela Rydlewska i Marle-
na Korgul z Zespołu Szkół w Barcinie, 
Justyna Michalak ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie i  Mo-
nika Cierzniak z Przedszkola w Piechcinie. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 
Marzena Wolska otrzymała wyróżnienie i 
nagrodę pieniężną w wojewódzkim 
konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider 
Edukacji”.

Jarosław Drozdowski

Lider edukacji 

Marzena Wolska

Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie 
pani Marzena Wolska otrzymała wy-
różnienie w regionalnym konkursie 
„Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”. 
Organizatorem konkursu przyznającym 
tytuł „Kujawsko-Pomorski Lider Eduka-
cji” i wyróżnienia oraz nagrody pieniężne 
jest Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Piotr Całbecki. Oficjalne 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

odbyło się w trakcie Wojewódzkich 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 
dniu 12 października br. w Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu.
Celem konkursu „Kujawsko-Pomorski 
Lider Edukacji” jest promowanie i 
uhonorowanie działalności nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w 
przedszkolach, szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, którzy, wspo-
magając wszechstronny rozwój psycho-
fizyczny, intelektualny, fizyczny i osobo-
wościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają 
się w pracy dydaktycznej, wychowawczej 
lub opiekuńczej, stosują innowacyjne 
rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się 
do podnoszenia jakości edukacji oraz 
promocji  województwa kujawsko-
pomorskiego.
Pani Marzena Wolska jest dyrektorem – 
najpierw gimnazjum, a później zespołu 
szkół – od 1 czerwca 2015 roku. Od 
zawsze chciała zostać nauczycielką. Stu-
diowała bibliotekoznawstwo z informa-
cją naukowo – techniczną i filologię 
polską. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z 
oligofrenopedagogiki oraz z zarządzania 
oświatą. Prowadziła szkolny teatr „Lu-
carna”, opracował program pracy z 
uczniami zdolnymi, wychowała wielu 
laureatów i  finalistów konkursów 
przedmiotowych kuratora oświaty oraz 
stypendystów marszałka i burmistrza, 
pisze i realizuje oraz pozyskuje środki 
finansowe na projekty edukacyjne, działa 
w Stowarzyszeniu „Otwarte Umysły” 
oraz Stowarzyszeniu na rzecz edukacji i 
profilaktyki „Sympatycy”. Współorga-
nizuje Festiwal Pasji i Nauki oraz  woje-
wódzkie przedsięwzięcie w ramach 
profilaktyki rówieśniczej pn. „Sympaty-
czna Olimpiada”. W ramach unijnego 
projektu „Nauczyciel z pasją inspiracją 
dla ucznia” wyjechała do Oxfordu, gdzie 
doskonaliła swoje kompetencje języko-
we, metodyczne, kulturowe i komunika-
cyjne. Za swoją pracę zawodową uhono-
rowana została Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, dwukrotnie nagrodami 
Burmistrza Barcina za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze oraz pięcio-
krotnie nagrodami dyrektora szkoły.

Jarosław Drozdowski
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Grupa „Leśnych Duszków” z 
Przedszkola nr 1 w Barcinie z wycho-
wawcą Hanną Michalską i opiekunką 
Katarzyną Leńską odwiedziła burmistrza 
Michała Pęziaka. Przedszkolaki przy-
niosły prace plastyczne, pytały o to, jak 
się rządzi w gminie i kiedy rozbudowane 
zostanie ich przedszkole. Maluchy 
zwiedziły ratusz. Najbardziej zainte-
resowały się sejfem.

Jarosław Drozdowski

Zakręceni 

w przestrzeni

Uczennice Zuzanna Krych, Kata-
rzyna Brzozowska, Wiktoria Kaśków, 
Aleksandra Kazek, Julia Robaczewska i 
Klaudia Rybczyńska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w 
Barcinie razem z wychowawcą Anną 
Lewandowską zdobyły wyróżnienie w 
konkursie edukacyjnym „Zakręceni w 
Przestrzeni”. Na metamorfozę miejsc w 
szkole i  w przestrzeni wokół niej 
dziewczynki otrzymają 5000 zł od 
organizatorów programu Ambasady 
Francji w Polsce, Wspólnie – Fundacji 
LafargeHolcim i Krajowej Agencji Posza-
nowania Energii. Grupa ośmioklasistek 
zaplanowała umieszczenie na szkolnym 
boisku gier podwórkowych, ławeczek do 
odpoczynku na przerwie, umieszczenie 
stojaka na rowery dla uczniów dojeżdża-
jących do szkoły, zawieszenie rozkładu 
jazdy autobusów szkolnych oraz zabez-
pieczenie schodów prowadzących do 
szatni elementami antypoślizgowymi. 
Zofia Kwiatkowska uczennica klasy VI c z 
Zespołu Szkół w Barcinie zdobyła 
główną nagrodę w konkursie plasty-
cznym „Zakręceni w przestrzeni”. Praca 
powstała pod kierunkiem Marty Wilk – 
Wierzbińskiej. Celem konkursu jest 
aktywne wspieranie edukacji społecznej i 
architektonicznej dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz zaangażowanie dzieci i 
młodzieży szkolnej w planowanie 
przestrzeni wspólnych po to, by uczynić 
je bardziej atrakcyjnymi i użytecznymi dla 
ich potrzeb oraz szeroko pojętych 
społeczności lokalnych. Wyróżnienie i 
nagrodę wręczył Pierre Lévy Ambasador 
Francji w Polsce.

Jarosław Drozdowski

Jubileusz OSP Barcin

W sobotę, 20 października br., 
strażacy świętowali 150.lecie działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie. 
Jest to najstarsza jednostka w powiecie 
żnińskim i jedna z najstarszych w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Za datę 
jej powstania przyjmuje się dzień 14 
grudnia 1868 roku, kiedy to w Barcinie 
utworzono Ochotnicze Koło Gaśników. 
Strażacki jubileusz rozpoczęła Msza 
Święta w kościele pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Po eucharystii przema-
szerowano do Miejskiego Domu Kultury 

w Barcinie. Druh Bogdan Makowski, 
Prezes OSP Barcin, w okolicznościowym 
wystąpieniu przybliżył historię jednostki. 
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w asyś-
cie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbrygadiera Janusza Halaka 
wręczył odznaczenia państwowe nada-
ne przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę. Złotym Krzyżem 
Zasługi odznaczeni zostali Andrzej Bart-
kowiak, Maciej Ławik, Maciej Sobczak i 
Zenon Stosik, Srebrny Krzyż Zasługi 

Dokończenie na str. 64

Samorządowe 

stypendia 

kulturalne
Młodzi i utalentowani – Anna Rataj-

czak, Agata Muranty, Lena Drozdowska, 
Zofia Nowak, Maciej Jakubowski, Oliwia 
Gajda, Oskar Falkowski, Daria Klecha, 
Julia Bronk i Kaja Szczygielska – otrzymali 
stypendia artystyczno-kulturalne Gminy 
Barcin. Na początku października odbyło 
się posiedzenie komisji ds. stypendiów 
gminnych za twórczość artystyczną i 
działalność kulturalną. Stypendium 
artystyczno-kulturalne ma charakter 
indywidualny i może być przyznane 
uczniom, którzy mogą poświadczyć 
znaczące osiągnięcia na polu artysty-
czno-kulturalnym (laureaci konkursów), 
w okresie poprzedzającym złożenie 
wniosku i kontynuujące swój rozwój w 
tym kierunku lub osoby rokujące osią-
gnięcie wysokich wyników w przyszłości.
Młodzi i utalentowani – Anna Ratajczak, 
Agata Muranty, Lena Drozdowska, Zofia 
Nowak, Maciej Jakubowski, Oliwia Gajda, 
Oskar Falkowski, Daria Klecha, Julia 
Bronk i Kaja Szczygielska – otrzymali na 
okres dziesięciu miesięcy stypendia 
artystyczno-kulturalne Gminy Barcin. 
Propozycje wysokości stypendiów od 
100 zł do 350 zł wypracowała komisja w 
składzie Lidia Kowal, Renata Grabowska, 
Milena Grobelska, Ewa Kołodziejska i 
Bartłomiej Uszko.
Celem stypendiów jest wsparcie ucz-
niów, studentów (słuchaczy kolegiów), 
zamieszkałych na terenie Gminy Barcin 
zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem lub ochroną dóbr 
kultury, którzy ukończyli IV klasę szkoły 
podstawowej i nie ukończyli 25 roku 
życia, a swoimi osiągnięciami promują 
Gminę Barcin.

Jarosław Drozdowski

Nagrody dla bilardzistów

Na ostatniej w tej kadencji sesji Rady 
Miejskiej w Barcinie Julia Nowacka i 
Jakub Wojciechowski z BOSiR Bila Pie-
chcin otrzymali nagrody rzeczowe i 
gminne zestawy promocyjne. Samo-
rządowcy docenili zawodniczkę i trenera 
za indywidualne wicemistrzostwo Polski 
w bilardzie dziewcząt na Mistrzostwach 
Polski Uczniowskich Klubów Sportowych 
w Krakowie.

Jarosław Drozdowski

Przedszkolaki w ratuszu

Dokończenie na str. 4
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Oświetlenie przejść dla pieszych

28 września 2018 roku Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak i Dyrektor Oddzia-
łu Poznań ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 
Piotr Grocholewski podpisali umowy na 
wykonanie usługi oświetleniowej na 
terenie Gminy Barcin polegającej na 
oświetleniu szesnastu przejść dla pie-
szych w mieście Barcin i miejscowości 
Piechcinie. Na podstawie zawartych 
umów do 7 grudnia br. ustawionych 
zostanie 26 słupów oświetleniowych z 31 
oprawami oświetleniowymi w Barcinie i 
Piechcinie. Łączna wartość inwestycji 
wynosi 222.547,59 zł. Działania mają na 
celu poprawę bezpieczeństwa i jakości 
energetycznej oświetlenia ulicznego.

Jarosław Drozdowski

Jubileusz 

małżeński
Postanowieniami Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 
dnia 30 sierpnia 2018 roku państwo Ewa i 
Henryk Gałęzewscy odznaczeni zostali 
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Odznaczenie państwowe wrę-
czyły jubilatom Zastępca Burmistrza Bar-
cina Lidia Kowal i Zastępca Kierownika 
USC Maria Stefańska. Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie ustanowiony 
w 1960 roku stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły co najmniej 50 lat w 
jednym związku małżeńskim. Jubilaci 
bądź ich najbliżsi muszą jednak zadbać o 
to, by Urząd Stanu Cywilnego wysto-
sował zgłoszenie, na podstawie którego 
małżonkowie zostaną uhonorowani. 
Zgłoszenia jubileuszu należy dokonać w 
roku kalendarzowym, w którym przy-
pada 50 rocznica zawarcia związku 
małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada 
w styczniu lub w lutym zgłoszenia można 
dokonać od 1 listopada roku poprze-
dzającego. Dlatego  odpowiednio 
wcześniej należy stawić się w urzędzie i  
złożyć wniosek oraz odpis  skrócony aktu 
małżeństwa, o ile akt nie został sporzą-
dzony w USC Barcin.

Jarosław Drozdowski
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otrzymał Marian Wierzelewski, a Brązo-
wym Krzyżem Zasługi uhonorowani 
zostal i  Marc in  C ichoń,  Arkadiusz 
Jankowski, Janusz Krause, Stefan Najrzał 
i Henryk Wawrzyniak. Medal honorowy 
im. Bolesława Chomicza, który przyzna-
no druhowi Ryszardowi Doleckiemu, 
odebrał, za zmarłego ojca, syn Roman. W 
trakcie uroczystości wręczono również 
Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 
Złotym odznaczeni zostali Jarosław 
Dypolt, Folga Przemysław i Michał 
Pęziak,  Srebrny otrzymali  Renata 
Makowska i Łukasz Skibiński, a Brązowy 
dostali Bartłomiej Buzała, Karina Mako-
wska, Monika Michalak i Grażyna Szafra-
niak. Odznaki „Strażak Wzorowy” trafiły 
do Klaudii Olszówki i Mateusza Rydle-
wskiego, Medalem „Zasłużony dla OSP 
Barcin” odznaczeni zostali Mieczy-sław 
Rejment i  Grzegorz Rutkowski,  a 
Strażakiem roku 2017 został druh Łukasz 
Skibiński. Oficjalne obchody zakończył 
koncert orkiestry dętej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kcyni. W szeregach 
OSP Barcin działa 55 strażaków, w tym 
Kobieca Drużyna Pożarnicza. Jednostka 
jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt 
i może podjąć działania w zakresie: 
gaszenia pożarów, ratownictwa drogo-
wego i technicznego, ratownictwa 
wodnego i  lodowego, wstępnego 
ratownictwa chemicznego oraz ratow-
nictwa medycznego. Zarząd działa w 
następującym składzie: Prezes dh Bog-
dan Makowski, Wiceprezes dh Andrzej 
Bartkowiak, Naczelnik dh Maciej Ławik, 
Zastępca Naczelnika dh Jarosław Dypolt, 
sekretarz dh Renata Makowskwa, 
skarbnik dh Monika Michalak oraz 
członkowie dh Przemysław Folga, dh 
Hubert Rejment i dh Marcin Wiśniewski. 

Jarosław Drozdowski

Nakładki 

bitumiczne
Gmina Barcin zleciła za 326.852,82 

zł wykonanie nakładek bitumicznych o łą-
cznej powierzchni 2030 m2 oraz ulepsze-
nie drogi gminnej o długości 0,500 km. Po 
przeprowadzeniu przetargu nieograni-
czone zlecono wykonanie nakładek 
bitumicznych na terenie Gminy Barcin 

oraz przebudowę części drogi gminnej nr 
130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz. 
Konsorcjum firm „Przedsiębiorstwo 
PROJ – BUD” Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg Bydgoszcz  Sp. z o.o.,  Sp. k. oraz 
Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o. z 
Bydgoszczy podjęło się wykonania 10 
odcinków nakładek bitumicznych o 
łącznej powierzchni 2030 m2. Zakres 
robót obejmuje ulepszenie nawierzchni 
części dróg gminnych i wewnętrznych w 
Piechcinie (ul. Zaleska, ul. Okrężna 1A i ul. 
Fabryczna), w Aleksandrowie (od stadio-
nu do wiadukt) oraz Augustowo – 
Gulczewo. Wartość robót wynosi 
172.407,87 zł. Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Drogowe Spółka z o. o. z Olszy 
zajmie się przebudową części drogi 
gminnej  nr  130303C Krotoszyn – 
Sadłogoszcz o długości 0,500 km. 
Inwestycja o wartości 154.444,95 zł 
obejmuje wykonanie nakładki bitu-
micznej z betonu asfaltowego o grubości 
4 cm na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 254 relacji Brzoza – 
Wylatowo do uprzednio wykonanej 
nakładki bitumicznej.

Jarosław Drozdowski

Nasadzenia 

na Topolowej
Po ubiegłorocznej nawałnicy i 

kłopotach z dostawą energii elektrycznej 
na ul. Topolowej w Barcinie wycięto 21 
topól. W miejsce połamanych i zagraża-
jących bezpieczeństwu drzew posa-
dzono 45 robinii akacjowych. Zagospo-
darowaniem terenu wzdłuż ul. Topo-
lowej zajęło się PPU Wodbar sp. z o.o. 
Prace o wartości 35.640,00 zł odebrali 
urzędnicy Eliza Graczyk, Monika Lakota i 
Krzysztof Nowakowski z Referatu Gos-
podarki Komunalnej, Przestrzennej i 
Ochrony Środowiska. Gminna spółka 
zajmie się pielęgnacją drzew w okresie 
gwarancyjnym.

Jarosław Drozdowski

Samorządowa 

dotacja 

dla parafii

Rada Miejska w Barcinie wyraziła 
zgodę na udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane w kościele pw. św. 
Jakuba Większego w Barcinie. Stosowną 
uchwałę podjęto na ostatniej sesji 12 
października br. Dotacja celowa ze 
środków budżetu Gminy Barcin na 2018 
rok w kwocie 20.000,00 zł dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Wię-
kszego w Barcinie ma zostać przeznaczo-
na na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej remontu bu-
dynku kościoła pw. św. Jakuba Wię-
kszego w Barcinie. Dokumentacja 
obejmuje remont wieży kościoła, nawy 
bocznej, wymiany więźby dachowej i 
pokrycia dachowego oraz prac remonto-
wych wewnątrz budynku.

Jarosław Drozdowski

Przebudowa 

ścieżki rowerowej

W październiku 2018 roku ZUK 
Pilarski Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią w 
ramach wykonania nakładek bitu-
micznych zajął się przebudową odcinka 
drogi dla rowerów o nawierzchni 
szutrowej w miejscowości Krotoszyn. 
Zakres robót o wartości 46.986,00 z 
obejmował ulepszenie nawierzchni 
części drogi dla rowerów wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowro-
cław. Odcinek szutrowy w lesie o długo-
ści 0,316 km pokryty zostanie nakładką 
bitumiczną z betonu asfaltowego. Prace 
odebrano18 października 2018 roku. 
Ścieżka rowerowa z Krotoszyna do 
Piechcina o długości 6 km powstała w 
2012 roku. Dwukierunkowa i oznakowa-
nia ścieżka rowerowa przebiegająca 
przez miejscowości Krotoszyn, Wa-
pienno i Sadłogoszcz wykorzystuje 
naturalne walory przyrodnicze i kultu-
rowe miejsca. Ścieżka malowniczo 
przecina kompleks leśny Nadleśnictwa 
Gołąbki i pola z charakterystycznymi 
pałuckimi uprawami rolniczymi.

Jarosław Drozdowski

Zdjęcie na str.7 



DODATEK

7

Oświetlenie przejść dla pieszych

28 września 2018 roku Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak i Dyrektor Oddzia-
łu Poznań ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 
Piotr Grocholewski podpisali umowy na 
wykonanie usługi oświetleniowej na 
terenie Gminy Barcin polegającej na 
oświetleniu szesnastu przejść dla pie-
szych w mieście Barcin i miejscowości 
Piechcinie. Na podstawie zawartych 
umów do 7 grudnia br. ustawionych 
zostanie 26 słupów oświetleniowych z 31 
oprawami oświetleniowymi w Barcinie i 
Piechcinie. Łączna wartość inwestycji 
wynosi 222.547,59 zł. Działania mają na 
celu poprawę bezpieczeństwa i jakości 
energetycznej oświetlenia ulicznego.

Jarosław Drozdowski

Jubileusz 

małżeński
Postanowieniami Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 
dnia 30 sierpnia 2018 roku państwo Ewa i 
Henryk Gałęzewscy odznaczeni zostali 
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Odznaczenie państwowe wrę-
czyły jubilatom Zastępca Burmistrza Bar-
cina Lidia Kowal i Zastępca Kierownika 
USC Maria Stefańska. Medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie ustanowiony 
w 1960 roku stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły co najmniej 50 lat w 
jednym związku małżeńskim. Jubilaci 
bądź ich najbliżsi muszą jednak zadbać o 
to, by Urząd Stanu Cywilnego wysto-
sował zgłoszenie, na podstawie którego 
małżonkowie zostaną uhonorowani. 
Zgłoszenia jubileuszu należy dokonać w 
roku kalendarzowym, w którym przy-
pada 50 rocznica zawarcia związku 
małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada 
w styczniu lub w lutym zgłoszenia można 
dokonać od 1 listopada roku poprze-
dzającego. Dlatego  odpowiednio 
wcześniej należy stawić się w urzędzie i  
złożyć wniosek oraz odpis  skrócony aktu 
małżeństwa, o ile akt nie został sporzą-
dzony w USC Barcin.

Jarosław Drozdowski
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otrzymał Marian Wierzelewski, a Brązo-
wym Krzyżem Zasługi uhonorowani 
zostal i  Marc in  C ichoń,  Arkadiusz 
Jankowski, Janusz Krause, Stefan Najrzał 
i Henryk Wawrzyniak. Medal honorowy 
im. Bolesława Chomicza, który przyzna-
no druhowi Ryszardowi Doleckiemu, 
odebrał, za zmarłego ojca, syn Roman. W 
trakcie uroczystości wręczono również 
Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 
Złotym odznaczeni zostali Jarosław 
Dypolt, Folga Przemysław i Michał 
Pęziak,  Srebrny otrzymali  Renata 
Makowska i Łukasz Skibiński, a Brązowy 
dostali Bartłomiej Buzała, Karina Mako-
wska, Monika Michalak i Grażyna Szafra-
niak. Odznaki „Strażak Wzorowy” trafiły 
do Klaudii Olszówki i Mateusza Rydle-
wskiego, Medalem „Zasłużony dla OSP 
Barcin” odznaczeni zostali Mieczy-sław 
Rejment i  Grzegorz Rutkowski,  a 
Strażakiem roku 2017 został druh Łukasz 
Skibiński. Oficjalne obchody zakończył 
koncert orkiestry dętej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kcyni. W szeregach 
OSP Barcin działa 55 strażaków, w tym 
Kobieca Drużyna Pożarnicza. Jednostka 
jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt 
i może podjąć działania w zakresie: 
gaszenia pożarów, ratownictwa drogo-
wego i technicznego, ratownictwa 
wodnego i  lodowego, wstępnego 
ratownictwa chemicznego oraz ratow-
nictwa medycznego. Zarząd działa w 
następującym składzie: Prezes dh Bog-
dan Makowski, Wiceprezes dh Andrzej 
Bartkowiak, Naczelnik dh Maciej Ławik, 
Zastępca Naczelnika dh Jarosław Dypolt, 
sekretarz dh Renata Makowskwa, 
skarbnik dh Monika Michalak oraz 
członkowie dh Przemysław Folga, dh 
Hubert Rejment i dh Marcin Wiśniewski. 

Jarosław Drozdowski

Nakładki 

bitumiczne
Gmina Barcin zleciła za 326.852,82 

zł wykonanie nakładek bitumicznych o łą-
cznej powierzchni 2030 m2 oraz ulepsze-
nie drogi gminnej o długości 0,500 km. Po 
przeprowadzeniu przetargu nieograni-
czone zlecono wykonanie nakładek 
bitumicznych na terenie Gminy Barcin 

oraz przebudowę części drogi gminnej nr 
130303C Krotoszyn – Sadłogoszcz. 
Konsorcjum firm „Przedsiębiorstwo 
PROJ – BUD” Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg Bydgoszcz  Sp. z o.o.,  Sp. k. oraz 
Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o. z 
Bydgoszczy podjęło się wykonania 10 
odcinków nakładek bitumicznych o 
łącznej powierzchni 2030 m2. Zakres 
robót obejmuje ulepszenie nawierzchni 
części dróg gminnych i wewnętrznych w 
Piechcinie (ul. Zaleska, ul. Okrężna 1A i ul. 
Fabryczna), w Aleksandrowie (od stadio-
nu do wiadukt) oraz Augustowo – 
Gulczewo. Wartość robót wynosi 
172.407,87 zł. Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Drogowe Spółka z o. o. z Olszy 
zajmie się przebudową części drogi 
gminnej  nr  130303C Krotoszyn – 
Sadłogoszcz o długości 0,500 km. 
Inwestycja o wartości 154.444,95 zł 
obejmuje wykonanie nakładki bitu-
micznej z betonu asfaltowego o grubości 
4 cm na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 254 relacji Brzoza – 
Wylatowo do uprzednio wykonanej 
nakładki bitumicznej.

Jarosław Drozdowski

Nasadzenia 

na Topolowej
Po ubiegłorocznej nawałnicy i 

kłopotach z dostawą energii elektrycznej 
na ul. Topolowej w Barcinie wycięto 21 
topól. W miejsce połamanych i zagraża-
jących bezpieczeństwu drzew posa-
dzono 45 robinii akacjowych. Zagospo-
darowaniem terenu wzdłuż ul. Topo-
lowej zajęło się PPU Wodbar sp. z o.o. 
Prace o wartości 35.640,00 zł odebrali 
urzędnicy Eliza Graczyk, Monika Lakota i 
Krzysztof Nowakowski z Referatu Gos-
podarki Komunalnej, Przestrzennej i 
Ochrony Środowiska. Gminna spółka 
zajmie się pielęgnacją drzew w okresie 
gwarancyjnym.

Jarosław Drozdowski

Samorządowa 

dotacja 

dla parafii

Rada Miejska w Barcinie wyraziła 
zgodę na udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane w kościele pw. św. 
Jakuba Większego w Barcinie. Stosowną 
uchwałę podjęto na ostatniej sesji 12 
października br. Dotacja celowa ze 
środków budżetu Gminy Barcin na 2018 
rok w kwocie 20.000,00 zł dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Wię-
kszego w Barcinie ma zostać przeznaczo-
na na wykonanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej remontu bu-
dynku kościoła pw. św. Jakuba Wię-
kszego w Barcinie. Dokumentacja 
obejmuje remont wieży kościoła, nawy 
bocznej, wymiany więźby dachowej i 
pokrycia dachowego oraz prac remonto-
wych wewnątrz budynku.

Jarosław Drozdowski

Przebudowa 

ścieżki rowerowej

W październiku 2018 roku ZUK 
Pilarski Sp. z o.o. z Nakła nad Notecią w 
ramach wykonania nakładek bitu-
micznych zajął się przebudową odcinka 
drogi dla rowerów o nawierzchni 
szutrowej w miejscowości Krotoszyn. 
Zakres robót o wartości 46.986,00 z 
obejmował ulepszenie nawierzchni 
części drogi dla rowerów wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowro-
cław. Odcinek szutrowy w lesie o długo-
ści 0,316 km pokryty zostanie nakładką 
bitumiczną z betonu asfaltowego. Prace 
odebrano18 października 2018 roku. 
Ścieżka rowerowa z Krotoszyna do 
Piechcina o długości 6 km powstała w 
2012 roku. Dwukierunkowa i oznakowa-
nia ścieżka rowerowa przebiegająca 
przez miejscowości Krotoszyn, Wa-
pienno i Sadłogoszcz wykorzystuje 
naturalne walory przyrodnicze i kultu-
rowe miejsca. Ścieżka malowniczo 
przecina kompleks leśny Nadleśnictwa 
Gołąbki i pola z charakterystycznymi 
pałuckimi uprawami rolniczymi.

Jarosław Drozdowski
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