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Co to był za koncert!

Katarzyny Groniec barcińskiej publi-
czności przedstawiać nie trzeba. Artystka 
wystąpiła u Nas niespełna siedem lat temu 
przy okazji promocji swojego ówczesnego 
albumu „Pin up princess”. Piosenkarka 
wyjątkowa, pełna energii, królowa sceny, 
wielokrotnie nagradzana za wybitne 
umiejętności interpretacyjne. Tym razem 
prezentowała wybrane utwory ze swojej 
najnowszej płyty zatytułowanej „Ach!”, którą 
wydała wiosną 2018 roku. 8 lutego Miejski 
Dom Kultury na półtorej godziny stał się 
stolicą piosenki z tekstem. Mekką miłośników 
poezji śpiewanej i tych którzy w muzyce 
szukają czegoś więcej. 

ACH !

Z wizytą 
w ambasadzie
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Anna Jurksztowicz w MDKu

Jako solistka zadebiutowała w 1985 
roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej 
w  O p o l u .  Wy k o n a ł a  w ó w c z a s  u t w ó r 
„Diamentowy kolczyk” i zdobyła pierwszą 
nagrodę. W późniejszym czasie występowała 
na festiwalach między innymi w Dreźnie, 
Jurmale, Stambule i Kairze. Ma na swoim 
koncie wiele nagród i nagranych albumów 
solowych. Jej ostatnia płyta została wydana w 
2014 roku i była zatytułowana „Poza czasem: 
Muzyka duszy”. Jej głos uświetnił takie filmy i 
seriale jak Kingsajz, W pustyni i w puszczy, 
Czułość i kłamstwa, Matki, żony i kochanki, Na 
dobre i na złe oraz Ranczo. Barcińska 
publiczność mogła poznać panią Anie 9 
lutego na wyjątkowym koncercie w Miejskim 
Domu Kultury. 

Wielka sława 

to żart
Miejski Dom Kultury w Barcinie w sobotę 

16 lutego zaprosił mieszkańców na koncert 
zatytułowany "Wielka sława to żart.." w wy-
konaniu znakomitych artystów światowej 
sceny i estrady. W programie koncertu znala-
zły się słynne arie operetkowe, pieśni neapoli-
tańskie, songi musicalowe, znane melodie 
filmowe oraz szlagiery muzyki rozrywkowej. 
Koncert przepełniony był humorem i dobrą 
wspólną zabawą. Wydarzenie to z pewnością 
spełniło oczekiwania nawet najbardziej 
wymagającego widza. W Barcinie wystąpili 
Anna Jurczyńska, Marcin Janiszewski, Anna 
Cymmerman, Tomasz Sławiński oraz Ro-
muald Spychalski

Zdjęcia na str. 2
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Czas na Śledzika

Najprościej rzecz ujmując „Śledzik” to 
ostatni dzień ostatków, czyli wtorek przed 
Środą Popielcową. A jednocześnie ostatnia 
okazja, by nagrzeszyć przed Wielkim Postem. 
Nazwa tego dnia pochodzi od jednej z 
najtańszych postnych potraw. Jako zwiastun 
40 chudych dni, w niektórych rejonach kraju 
śledzik podawany był biesiadnikom tuż przed 
zakończeniem zapustowych hulanek, które 
trwały już od Tłustego Czwartku. W Miejskim 
Domu Kultury co prawda śledzia nie poda-
wano ale za to były przepyszne pączki i 
chruściki. A co najważniejsze była przednia 
zabawa. Na scenie zaprezentowały się dwa 
bardzo dobrze znane naszej lokalnej społe-
czności zespoły Relaks oraz Emeryci. Sala 
pękała w szwach a artyści porwali do wspól-
nej zabawy całą zebraną publiczność. Można 
było usłyszeć znane i lubiane piosenki z 
dawnych lat, które nabrały ponadczasowej 
nuty, zgromadzeni widzowie, wspólnie z 
artystami na scenie dośpiewywali zwrotki 
popularnych szlagierów. Zabawę uzupełnił 
muzyczny konkurs. Kilkoro uczestników, 
wybranych z publiczności musiało odgadnąć 
„Jaka to melodia” ?

 Tajemnice 

PRL-owskiej 

cenzury
W przedostatnią środę lutego, 20 dnia 

miesiąca, czytelnicy Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin mieli okazję spotkać się 
z Panem Błażejem Torańskim, dziennikarzem, 
publicystą,  autorem książki pt. „Knebel. 
Cenzura w PRL-u”. I to właśnie działania cen-
zorów w tym okresie były tematem spotka-
nia, które odbyło się pod nazwą „Zakłamany 
świat cenzury na przykładzie PRL-u”. Do 
biblioteki przybyło kilkadziesiąt osób - 
zarówno starszych, pamiętających czasy Polki 
Ludowej, jak i młodszych, zaciekawionych 
tematyką. Półtorej godziny spotkania minęło 
bardzo szybko. Pan Torański wykazał się 
ogromną wiedzą, którą przekazywał w spo-
sób jasny i zrozumiały. W swojej wypowiedzi 
poruszył wiele tematów nakreślających 
sposoby działania cenzury w czasach PRL – 
były to mechanizmy wielopoziomowe, 
bardzo złożone, pozwalające państwu kon-
trolować treści publikowane w mediach, 
sztuce i kulturze. Instytucją odpowiedzialną 
za kontrolę treści był Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk powołany 
dekretem z 1946, od lipca 1981 funkcjonujący 
ze zmienioną nazwą: Główny Urząd Kontroli 
Publikacji i Widowisk. Cenzurowano wszyst-
ko: lustracji podlegały filmy kinowe, progra-
my telewizyjne, audycje radiowe, artykuły 
prasowe, także drobne wydawnictwa np. 
zaproszenia na spektakle teatralne czy ulotki. 
Kontrola miała charakter prewencyjny, a więc 
eliminowała niepożądane treści przed ich 
publikacją; po sprawdzeniu materiały były 
wstrzymywane lub zwalniane do emisji. Lista 
tematów zakazanych była niezwykle długa; 
obecność któregokolwiek nich w cenzurowa-
nym materiale sprawiała, że był on wycofywa-
ny z emisji bądź jego fragmenty były usuwane. 
Nadgorliwość cenzorów doprowadzała cza-
sem do sytuacji wręcz absurdalnych. Jako 
przykład można podać przytoczoną przez 
Pana Torańskiego sytuację, w której nie 
dopuszczono do druku artykułu mówiącego o 
leśnych spacerach - kontroler uznał, że może 
to być odebrane jako zachęta do walki 
partyzanckiej przeciwko obowiązującemu 
ustrojowi.  Pan Torański podkreślił, że nie da 
się dziś oszacować strat, jakie poniosła polska 
kultura w wyniku działań cenzury. Cenzura 
dławiła reżyserów, pisarzy, dziennikarzy, 
wydawców pozbawiając ich swobody 
wypowiedzi. Wiele gotowych materiałów 
niedopuszczonych przez kontrolerów do 
publikacji, leżało latami na półkach magazy-
nów. Wycofywano także z obiegu wydaw-
nictwa starsze, przedwojenne, których 
wydźwięk raził w wizerunek Polski Ludowej. 

Cenzurę zniesiono w 1990 roku, jednak jak 
zauważył Pan Torański, kontrolowanie treści 
wciąż funkcjonuje, zwłaszcza w życiu 
publicznym. Są to działania o wiele bardziej 
subtelne, czasem nie do wychwycenia dla 
nieświadomego oka, lecz wciąż obecne. O 
tajemnicach cenzury w PRL-u będzie można 
przeczytać w książce Pana Błażeja Torańskie-
go „Knebel. Cenzura w PRL-u”, która już 
wkrótce dostępna będzie w naszej bibliotece.

Dokończenie na str. 2

„Kamerdyner” 

Miłośnicy literatury z DKK dla dorosłych, 
działającego przy BPMiG w Barcinie, spotkali 
się 5 lutego 2019 r. w czytelni biblioteki. 
Spotkanie tym razem przebiegało inaczej niż 
zwykle. Zaczęto od omówienia zaplanowanej 
lektury pt.: „Kamerdyner”, po czym dyskuto-
wano o zasadach bezpiecznego internetu, 
rozwiązywano zadania skupione wokół 
cyfrowych technologii. Klubowicze zapoznali 
się z dostępnymi w bibliotece książkami 
dotyczącymi bezpiecznego korzystania z 
sieci. A wszystko to za sprawą przypada-
jącego akurat 5 lutego Dnia Bezpiecznego 
Internetu, w którego obchody włączyła się 
barcińska biblioteka. Zaproponowany do 
wspólnego czytania „Kamerdyner” okazał się 
dobrym wyborem. Książka czytelnikom się 
podobała. Wypowiedzi klubowiczów na 
temat powieści były pozytywne. „Świetna 
lektura, dobrze napisana, bez patosu, czyta 
się ja wspaniale, lektura interesująca i 
pouczająca, nie znaliśmy tak naprawdę 
histori i  Kaszub” – mówili  członkowie 
barcińskiego klubu. Fabuła książki przenosi 
czytelnika do początków XX wieku, do krainy, 
w której żyją wspólnie Polacy, Kaszubi i 
Niemcy. Do domu bogatej i wpływowej 
niemieckiej  rodziny trafia osierocony 
kaszubski chłopiec – Mateusz. Wychowuje się 

razem z dziećmi niemieckich właścicieli - 
Kurtem i Maritą. Między Mateuszem a Maritą 
rodzi się uczucie. W tle niezwykłego i skompli-
kowanego związku pisze się historia Kaszub, z 
wojną, podziałami narodowościowymi, 
ludobójstwem i dużymi dramatami. Nara-
stające konflikty między narodami, wybuch I 
wojny i zmieniający się kształt Europy. Polacy 
świętujący niepodległość i ponownie ją tra-
cący. „Kamerdyner” to opowieść o trudnych 
wyborach, ulotnych nadziejach, o pytaniach, 
które pozostają bez odpowiedzi. Powieść, 
która niesie wiele wzruszeń, refleksji i tema-
tów do dyskusji. Rozmawiano o relacjach 
między bohaterami książki, odmienności 
życia dwóch opisywanych w powieści rodów, 
o zawziętości, trudnych czasach, pokrętnych 
dziejach oraz o nieznanej historii ziemi, w 
której zlepiał się świat niemiecki, kaszubski i 
polski. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. 

Kolejne spotkanie DKK odbędzie się 5 marca 
bieżącego roku o godz.16:30, podczas 
którego omawiać będziemy książkę D. 
Chamberlain „Skradzione małżeństwo”. 
Podczas spotkania rozdano 10 egzemplarzy 
wymienionej pozycji. 

        Moderator Renata Grabowska
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Konkurs walentynkowy

W dniu św. Walentego ogarnął nas szał 
wręczania prezentów. Z okazji święta zako-
chanych zorganizowaliśmy mini konkurs dla 
czytelników; zadaniem uczestników konkur-
su było odnalezienie konkretnej książki z 
zakładką ozdobioną serduszkiem. Aby 
odnaleźć właściwą książkę, czytelnicy kiero-
wali się strzałkami umieszczonymi w wybra-
nych punktach biblioteki oraz wylosowaną 
wcześniej wskazówką. Panie i panowie 
poradzili sobie bezbłędnie, za co otrzymali w 
nagrodę książkę z wydawnictwa Czwarta 
Strona oraz słodki upominek. Dodatkową 
atrakcją dnia były walentynkowe muffinki, 
którymi częstowaliśmy czytelników.

Kamila Buczek

O dawnych 

miastach
Przez cały 2018 rok w Bibliotece Publicznej 

Miasta i Gminy Barcin odbywały się spotkania 
z cyklu „Poprzez wieki” prowadzonego przez 
bibliotekarkę Olgę Gralak-Ćwikła. Celem cyklu 
było przedstawienie życia codziennego w 
dawnych wiekach; mówiono zarówno o życiu 
jednostek – kobiet, mężczyzn, dzieci, jak i 
społeczności, np. wsi, tematem grudniowego 
spotkania były z kolei święta. W styczniu 2019 
roku miało miejsce ostatnie spotkanie z cyklu, 
które poświęcone było życiu dawnych miast. 
Prowadząca prelekcję skupiła się głównie na 
wiekach XII-XVI. Był to czas niezwykle dyna-
micznej urbanizacji terenów ówczesnego 
królestwa Polskiego oraz terenów przyle-
głych, w tym także ziem należących do 
Zakonu Krzyżackiego; wiele spośród naj-
większych obecnie zespołów miejskich w 
Polsce powstało lub rozwinęło się w tym 
właśnie okresie.  W trakcie spotkania 
poruszono wiele tematów dotyczących 
rozwoju miast w średniowieczu. Zebrani w  
czytelni biblioteki goście dowiedzieli się, jak 
wyglądał proces lokacyjny miasta, jakie 
korzyści dawały mieszczanom prawa miejskie 
oraz przywileje, jak organizowano pracę 
rzemieślników, jak wyglądał dzień powszedni 
w mieście średniowiecznym. W trakcie 
prelekcji pojawiło się sporo ciekawostek; 
mówiono między innymi o tym, skąd wzięło 
się słowo „partacz”, z jakiego względu Elbląg 
czy Gdańsk nie mają wydzielonego rynku 
miejskiego w formie kwadratu czy prosto-
kąta, czy dlaczego leżące pod Toruniem 
miasto Nieszawa musiało zmienić w XV wieku 
swoją lokalizację. Prowadząca starała się 
wpleść w tok opowieści także informacje 
dotyczące Barcina oraz miast okolicznych – 
Inowrocławia czy Bydgoszczy. Prezentacja 
multimedialna z ilustracjami oraz materiał 
filmowy dopełniały wykładu. W lutym w 
barcińskiej bibliotece rozpocznie się kolejny 
cykl historyczny pod nazwą „Ciekawi 
historii”. Poświęcony on będzie ciekawost-
kom historycznym, których zazwyczaj próżno 
szukać w podręcznikach. Zapraszamy. 

Poetycko i historycznie 

o Powstaniu Wielkopolskim

Co prawda 100 rocznicę wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego oficjalnie obchodzono w  
styczniu, w Bibliotece Publicznej miasta i 
Gminy Barcin uroczystości upamiętnienia 
powstania trwały aż do początków następne-
go miesiąca, a konkretnie 6 lutego. Tego dnia 
w bibliotece odbyło się spotkanie pod nazwą 
„Czekalim długo na ciebie Polsko” w wyko-
naniu bydgoskich artystów: Wandy Dolman - 
Rzyskiej, Romy Warmus oraz Eugeniusza 
Rzyskiego. Państwo Rzyscy to bardzo lubiana 
wśród publiczności barcińskiej biblioteki 
aktorska para; sympatię widzów ma również 
Pani Warmus, pieśniarka i aktorka, znana 
gościom biblioteki z wielu koncertów.  Na ich 
wspólnym występie zjawiło się kilkadziesiąt 
osób. Artyści przekazali zebranym historię 
Powstania Wielkopolskiego za pomocą słów i 

pieśni. Państwo Rzyscy czytali bądź dekla-
Szachowi mistrzowie powiatu mowali – 
wśród przywołanych przez nich tekstów były 
min. fragmenty przemów i ko-munikatów z 
epoki, wspomnień o Powstaniu, wierszy 
patriotycznych. Deklamacje płynnie łączyły 
się z recitalem Pani Warmus, która przy 
akompaniamencie gitary śpiewała pieśni o 
wolności, walce, Polsce. Dzięki takiej formie 
opowieści zachowana została równowaga 
między rzeczowymi informacjami history-
cznymi, a emocjami wywołanymi przez 
poezję czy śpiew. Żaden z tych elementów nie 
dominował; historia i sztuka współgrały ze 
sobą tworząc poruszający występ. Spotkanie 
bardzo spodobało się widzom obecnym w 
czytelni biblioteki. Słuchali w ciszy i skupieniu, 
po zakończeniu występu nagrodzili artystów 
gromkimi brawami. 

Szachowi

 mistrzowie 

powiatu 
22 lutego w czytelni Biblioteki Publicznej 

miasta i gminy Barcin zebrało się 76 dzieci 
oraz młodzieży z terenu powiatu żnińskiego, 
by rywalizować o miano najlepszego sza-
chisty w zorganizowanym tego dnia Powia-
towym Turnieju Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych. Zawodnicy podzielenie zostali 
na cztery grupy, po dwie dla dziewczynek i 
chłopców. Zawodników powitali: Zastępca 
burmistrza Barcina Pan Hubert Łukomski, 
Pani Dyrektor biblioteki Pani Grażyna Szafra-
niak oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Szkól w 
Barcinie Pan Tomasz Woźnicki. Zasady turnie-
ju przybliżył zebranym  oraz przedstawiciel 
klubu szachowego Baszta MOS Żnin Pan Piotr 
Konieczyński. Sędzią głównym turnieju został 
Pan Borys Paliwoda. Zawody trwały ponad 
dwie godziny; uczestnicy rozegrali siedem 10-
minutowych partii. Po zakończeniu rywalizac-
ji poznaliśmy zwycięzców poszczególnych 
grup. Wyniki przedstawiają się następująco:

Grupa dziewcząt klas 1-5:
 1. Marcelina Brelińska, Szkoła Podsta-

wowa nr 5 ze Żnina,
 2. Oliwia Polak, Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa w Bożejewicach,
 3. Klara Chełminiak, Szkoła 
 Podstawowa nr 1 ze Żnina.

Grupa dziewcząt klas 6-8 oraz klasy gimna-
zjum:
 1. Matylda Brelińska, Szkoła Podstawowa 

nr 2 ze Żnina,
 2. Kamila Erdmann, Zespół Szkół Społe-

cznych „Trójka” ze Żnina,
 3. Marika Wojtasik, Szkoła Podstawowa w 

Gąsawie.

Grupa chłopców klas 1-5: 
 1. Dominik Bauza, Szkoła Podstawowa nr 

2 ze Żnina,
 2. Aleksander Polak, Zespół Szkół z 

Barcina,
 3. Mikołaj Breliński, Szkoła Podstawowa 

nr 2 ze Żnina.

Grupa chłopców klas 6-8 oraz klasy 
gimnazjum:
 1. Bartosz Kowalczewski, Szkoła 

Podstawowa w Gąsawie,
 2. Jakub Tański, Zespół Szkól z Barcina
 3. Wiktor Tański, Zespół Szkól z Barcina

Dokończenie na str. 8
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Laureatom wręczono pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Starostę Żnińskiego Pana 
Zbigniewa Jaszczuka oraz medale sfinanso-
wane przez Burmistrza Barcina Pana Michała 
Pęziaka; zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali także gadżety przekazane przez 
Zastępcę Burmistrza Barcina Pana Huberta 
Łukomskiego. Nagrody książkowe dla naj-
młodszego i najstarszego zawodnika turnieju 
ofiarowane przez bibliotekę przekazano w 
ręce Mikołaja Brelińskiego oraz Jakuba Koła-
czyka. Podczas turnieju można było skoszto-
wać pysznych wypieków oraz kanapek 
ufundowanych przez Lafarge Polska.

Wspomnienia o Barcinie

Jak w każdy ostatni wtorek miesiąca, 29 
stycznia w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin odbyło się spotkanie z cyklu 
„Zajrzyj do biblioteki powspominać”, pod-
czas których zebrani w  czytelni biblioteki 
goście dzielą się ze sobą wspomnieniami bądź 
informacjami na temat przeszłości naszego 
miasta. Tematem styczniowej dyskusji były - 
ponownie – czasy II Wojny Światowej oraz 
lata 50te XX wieku.  Obecni na spotkaniu 
dzielili się ze sobą wiadomościami o Barcinie 
w tym czasie; były to najczęściej informacje 
zasłyszane od starszych członków rodziny. 
Sięgano pamięcią do opowieści zasłyszanych 
w czasach dzieciństwa oraz  lat młodzień-
czych, co zaowocowało interesującym zbio-
rem faktów, ciekawostek, anegdot, historii 
smutnych i zabawnych. W trakcie spotkania 
Pani Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak 
opowiedziała zebranym o pomyśle na zmianę 
formuły spotkań. Zaproponowano, aby 
dyskusje koncentrowały się teraz na jednej 
rodzinie, której historię będzie się snuć na tle 
dziejów miasta. Pomysł został przez gości 
uznany  za ciekawy i zaakceptowany; spotka-
nia w nowej formule odbywać się będą od II 
półrocza 2019 roku. Tymczasem zapraszamy 
już na następne wydarzenie z cyklu, które 
będzie mieć miejsce w ostatni wtorek lutego; 
tematem przewodnim rozmów będą lata 
60te XX wieku. 

dokończenie na str. 3327
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Ambasadorski bankiet po koreańsku

Wśród wielu gości zgromadzonych w 
mogileńskiej bibliotece i restauracji Boss 
w sobotnie popołudnie 12 stycznia na jubile-
uszowym spotkaniu z okazji 60-lecia mojej 
pracy dziennikarsko-literackiej był również 
I sekretarz ambasady Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej w Warszawie Kwon 
Ju Hyok. W okolicznościowym wystąpieniu 
tłumaczonym ku zaskoczeniu zebranych 
przez jubilata, gość przypomniał związek 
swojej obecności z kilkudniową wizytą w Mo-
gilnie w lipcu 1969 r. dwóch swoich rodaków 
studiujących wówczas na Uniwersytecie A. 
Mickiewicza w Poznaniu. Kim Wan Un i Ri Dzin 
Ben przebywali na serdecznej gościnie w 
mieście nad Panną przez kilka dni i do końca 
życia z przyjemnością wspominali mogileń-
skie spotkania, a rodacy zapamiętali ich jako 
orędowników naszego kraju. W ubiegłym 
roku te właśnie wydarzenia stały się tematem 
obszernej mojej publikacji, ilustrowanej 
archiwalnymi fotografiami na łamach „Gazety 
Pomorskiej”. Doceniłem w niej życzliwą 
pomoc ambasady KRLD w ustaleniu losów 
Koreańczyków po ukończeniu studiów 
i powrocie do ojczyzny. 

Gościna w ambasadzie

Nic nie zapowiadało kontynuacji niezwykłego 
spotkania z koreańskim dyplomatą. Niespo-
dziewanie z początkiem lutego zatelefo-
nował do mnie poznany wcześniej Kwon Ju 
Hyok. Mile wspominając gościnę w Mogilnie 
dyplomata zapowiedział zaproszenie mnie na 
zaplanowane w piątek 15 lutego o 17:00 przy-
jęcie w ambasadzie KRLD. Nie kryłem zasko-
czenia, ale ogarnęło mnie też dziennikarskie 
zaciekawienie wizytą w miejscu otoczonym 

od lat niezrozumiałą tajemniczością. Wstęp-
nie potwierdziłem gotowość skorzystania 
z zaproszenia. Otrzymałem je kilka dni póź-
niej. Sygnował je ambasador Ri Geun wraz 
z małżonką Ji Hye Suk. Imienne zaproszenie w 
języku angielskim upoważniało do wejścia 
dodatkowo czterech dowolnie wybranych 
przeze mnie osób. Ostatecznie skorzystali z 
tego: Małgorzata Fimiak z Wągrowca, 
Wacław Bukowski z Mogilna i Bartłomiej 
Uszko z Barcina (czwartą osobę z tego grona 
wykluczyła choroba). Pod ambasadę przy 
ulicy Bobrowieckiej 1A w Warszawie, ze 
względu na zatory, dojechaliśmy niemal w 
ostatniej chwili. Brak miejsca parkingowego 
w pobliżu wymusił chwilowe zatrzymanie sa-
mochodu tuż przed zamkniętą bramą amba-
sady. Nikt z nas nie miał nadziei na szybkie 
rozwiązanie kłopotliwej sytuacji. Pośpiesznie 
wysiadłem z auta i zbliżywszy się do wejścia, 
przez ogrodzenie podchodzącemu do mnie 
młodemu oficerowi ochrony podałem zapro-
szenie w niezaadresowanej kopercie. Funk-
cjonariusz nawet nie zajrzał do jej środka, a po 
chwili ku naszemu zdumieniu, solidna brama 
ruszyła, umożliwiając nam swobodny wjazd 
na eksterytorialny dziedziniec ambasady. Nie 
mieliśmy złudzeń, że po zaparkowaniu na 
wskazanym stanowisku, samochód i nasze 
bagaże poddane zostaną skrupulatnej i w 
pełni uzasadnionej kontroli. I znów niebywałe 
zdziwienie. Zamiast niej sympatyczny Kore-
ańczyk poprowadził nas do pobliskiego 
budynku, w którym zgromadziło się już 
kilkudziesięciu gości. W części recepcyjnej 
serdecznie powitani przez ambasadora, jego 
małżonkę i kilkunastoletnią córkę, przeży-
liśmy kolejny miłe zaskoczenie. Towarzyszący 
ambasadorowi I sekretarz Kwon Ju Hyok,   

przywitawszy się z nami radośnie, wspomniał 
mu o swoim spotkaniu z nami w Mogilnie i 
pokazał przywiezioną przez nas kolorową 
fotografię upamiętniającą jego udział w moim 
jubileuszu przed miesiącem. Z każdą chwilą 
umacniał się nasz pogodny nastrój, bo i tu nikt 
nie zamierzał nas traktować jako wartych 
jakiejkolwiek kontroli. Wcześniejsze emocje 
szybko zniknęły w oddali. Znaleźliśmy się w 
nieznanym dotąd miejscu otoczeni niezapo-
mnianą serdecznością i normalnością. Tuż po 
17:00 ambasador w otoczeniu rodziny zabrał 
głos. Całe przemówienie zawarł na kartce A5.
Zaskakująco krótką część oficjalną przyjęcia 
perfekcyjnie tłumaczył na polski Kwon Ju 
Hyok. W niewielkim pomieszczeniu za 
przemawiającym ambasadorem można było 
dostrzec dwa niewielkie portrety koreańskich 
przywódców w złoconych ramach, a pod nimi 
kosz kolorowych kwiatów z tekstem na 
dwóch szarfach. Kończąc kilkuminutowe 
wystąpienie ambasador Ri Geun zaprosił 
gości do częstowania się potrawami kuchni 
koreańskiej, czekającymi w podgrzewaczach. 
Mnie apetyt dopisywał, co widać było, gdy 
sięgałem po pyszne i niespotykanie delikatne 
pierożki nadziewane nieznanymi mi warzy-
wami, płatki apetycznej wołowiny w specy-
ficznym sosie, czy kuszące krewetki. Moi 
przyjaciele z podobnym zadowoleniem 
próbowali również innych dań. Wszyscy też 
symbolicznie skosztowaliśmy oferowanej w 
sąsiednim pomieszczeniu mało u nas znanej 
żeńszeniówki, którą - zdaniem gospodarzy - 
wyróżniał dobroczynny wpływ na męską 
sprawność. Zapewne za mało wypiłem by to 
potwierdzić.
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Laureatom wręczono pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Starostę Żnińskiego Pana 
Zbigniewa Jaszczuka oraz medale sfinanso-
wane przez Burmistrza Barcina Pana Michała 
Pęziaka; zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali także gadżety przekazane przez 
Zastępcę Burmistrza Barcina Pana Huberta 
Łukomskiego. Nagrody książkowe dla naj-
młodszego i najstarszego zawodnika turnieju 
ofiarowane przez bibliotekę przekazano w 
ręce Mikołaja Brelińskiego oraz Jakuba Koła-
czyka. Podczas turnieju można było skoszto-
wać pysznych wypieków oraz kanapek 
ufundowanych przez Lafarge Polska.

Wspomnienia o Barcinie

Jak w każdy ostatni wtorek miesiąca, 29 
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Gminy Barcin odbyło się spotkanie z cyklu 
„Zajrzyj do biblioteki powspominać”, pod-
czas których zebrani w  czytelni biblioteki 
goście dzielą się ze sobą wspomnieniami bądź 
informacjami na temat przeszłości naszego 
miasta. Tematem styczniowej dyskusji były - 
ponownie – czasy II Wojny Światowej oraz 
lata 50te XX wieku.  Obecni na spotkaniu 
dzielili się ze sobą wiadomościami o Barcinie 
w tym czasie; były to najczęściej informacje 
zasłyszane od starszych członków rodziny. 
Sięgano pamięcią do opowieści zasłyszanych 
w czasach dzieciństwa oraz  lat młodzień-
czych, co zaowocowało interesującym zbio-
rem faktów, ciekawostek, anegdot, historii 
smutnych i zabawnych. W trakcie spotkania 
Pani Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak 
opowiedziała zebranym o pomyśle na zmianę 
formuły spotkań. Zaproponowano, aby 
dyskusje koncentrowały się teraz na jednej 
rodzinie, której historię będzie się snuć na tle 
dziejów miasta. Pomysł został przez gości 
uznany  za ciekawy i zaakceptowany; spotka-
nia w nowej formule odbywać się będą od II 
półrocza 2019 roku. Tymczasem zapraszamy 
już na następne wydarzenie z cyklu, które 
będzie mieć miejsce w ostatni wtorek lutego; 
tematem przewodnim rozmów będą lata 
60te XX wieku. 
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szybko zniknęły w oddali. Znaleźliśmy się w 
nieznanym dotąd miejscu otoczeni niezapo-
mnianą serdecznością i normalnością. Tuż po 
17:00 ambasador w otoczeniu rodziny zabrał 
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perfekcyjnie tłumaczył na polski Kwon Ju 
Hyok. W niewielkim pomieszczeniu za 
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dostrzec dwa niewielkie portrety koreańskich 
przywódców w złoconych ramach, a pod nimi 
kosz kolorowych kwiatów z tekstem na 
dwóch szarfach. Kończąc kilkuminutowe 
wystąpienie ambasador Ri Geun zaprosił 
gości do częstowania się potrawami kuchni 
koreańskiej, czekającymi w podgrzewaczach. 
Mnie apetyt dopisywał, co widać było, gdy 
sięgałem po pyszne i niespotykanie delikatne 
pierożki nadziewane nieznanymi mi warzy-
wami, płatki apetycznej wołowiny w specy-
ficznym sosie, czy kuszące krewetki. Moi 
przyjaciele z podobnym zadowoleniem 
próbowali również innych dań. Wszyscy też 
symbolicznie skosztowaliśmy oferowanej w 
sąsiednim pomieszczeniu mało u nas znanej 
żeńszeniówki, którą - zdaniem gospodarzy - 
wyróżniał dobroczynny wpływ na męską 
sprawność. Zapewne za mało wypiłem by to 
potwierdzić.

Dokończenie na str. 10 9

Z NASZEJ POCZTY



Z NASZEJ POCZTY

10

Kilka dni przed wizytą w ambasadzie popro-
siłem jej I sekretarza o zgodę na fotograficzną 
dokumentację tego niecodziennego wyda-
rzenia w naszym życiu. Tuż po przemówieniu 
mogliśmy bez żadnych ograniczeń realizować 
nasze zamierzenie Zaczęło się od wspólnej 
fotografii z ambasadorem oraz jego żoną i 
córką, potem z poznanym w Mogilnie I 
sekretarzem i jego uroczą żoną, która 
żałowała, że nie towarzyszyła mężowi na 
styczniowym jubileuszu.
Przed pożegnaniem Kwon Ju Hyok w serde-
cznej rozmowie nie krył przekonania, że 
obiegowe opinie o innym narodzie często są 
w niezgodzie z rzeczywistością. Te relacje 
można kształtować obiektywnie tylko drogą 
bliższego, bezpośredniego poznania - powie-
dział koreański dyplomata, i dodał: Lepiej raz 
widzieć, niż sto razy słuchać.

W muzeum i ambasadzie

W piątek 15 lutego br. w południe jako goście 
dyrektora Muzeum Niepodległości w War-
szawie dr. Tadeusza Skoczka uczestniczyliśmy 
w finisażu wystawy malarstwa Janusza Trze-
biatowskiego.
Artysta malarz, grafik, plakacista i medalier 
pochodzi z Chojnic, a po ukończeniu studiów 
na Akademii Sztuk Pięknych pozostał do dziś 
w Krakowie. Jego bogaty dorobek artysty-
czny prezentowany był na licznych wysta-
wach w kraju i za granicą. W warszawskiej 
uroczystości artyście towarzyszyli znani nam 
m.in. z udziału w "Krakowskich prezenta-
cjach" : dr Stanisław Dziedzic- dyr. Biblioteki 
Krakowa i długoletni dyr. Nowohuckiego 
Centrum Kultury Ferdynand Nawratil, a także 
wspomniany już dr Tadeusz Skoczek. 
Przemawiający w imieniu naszego zespołu 
Stanisław Kaszyński powiedział m. in.: Mistrza 
poznałem w połowie 1969 r., gdy z Mogilna 
przeniosłem się do dawnej stolicy. Pozostając 
dziennikarzem "Gazety Pomorskiej" posta-
nowiłem wykorzystać jej łamy do prezentacji 
najznakomitszych postaci z Kujaw i Pomorza 
twórczo zapisujących się w Krakowie. 
Kilkakrotnie tematem moich publikacji był 
Janusz Trzebiatowski i jego wzbogacający się 
dorobek artystyczny. To honoraria za te 
teksty pozwoliły mi kupić sobie wreszcie 
szykowny garnitur, a  jego szczątki przecho-
wuję do dziś jak bezcenne relikwie.
Ukoronowaniem uroczystości w Muzeum 
Niepodległości stała się pasjonująca opo-
wieść dr. Stanisława Dziedzica o nieza- 
pomnianych śladach polskości we Lwowie i 
uznanych zabytkach tego wyjątkowego w 
naszych dziejach miasta.

Stanisław Kaszyński 
Fot. Małgorzata Fimiak,

Wacław Bukowski 
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Studniówka 
26 stycznia tegoroczni maturzyści bawili 

się na swoim balu studniówkowym. Już 
tylko 100 dni dzieli ich od egzaminu 
dojrzałości. Tego dnia jednak nikt nie myślał 
o nauce. W sali bankietowej Restauracji 
„Pod Jesiotrem", przy muzyce Dj Dombka, 
wspólnie z wychowawcą p. Grażyną Sudoł, 
dyrekcją, nauczycielami oraz zaproszonym 
gośćmi, uczennice i uczniowie klasy III LO 
bawili się na jednym z najważniejszych bali 
w życiu. Po odtańczeniu poloneza, obejrze-
niu programu artystycznego, uczestnicy 
imprezy bawili się do białego rana.

Grażyna Ratajczak

Michał odebrał Certyfikat 
Miałam ogromną przyjemność towarzyszyć 

Michałowi Wojtkowiakowi w toruńskim Między-
narodowym Centrum Spotkań Młodzieży, na 
uroczystej Gali wręczenia pamiątkowych 
certyfikatów dla najlepszych spośród 998 
stypendystów programu Prymus Pomorza i 
Kujaw. Zgromadzonym gościom - stypendy-
stom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, 
dyrektorom szkół, przedstawiciele władz 
województwa kujawsko - pomorskiego, m.in. 
Marszałek Piotr Całbecki oraz Przewodniczący 
Sejmiku Ryszard Bober, złożyli gratulacje i 
życzenia. Jeden z nich zauważył, że wyróżnio-
nym stypendystom poza gratulacjami uzyskania 
takich finansowych nagród za ich osiągnięcia, 
warto życzyć na nowy rok niezbędnego zdrowia, 
a także pasji i wytrwałości w podejmowanych 
decyzjach. Michał był jedynym reprezentantem 
powiatu żnińskiego, który wystąpił na Gali. 
Całość uroczystości uświetnił występ kwartetu 
INFINITO oraz poczęstunek. Jako wychowawca 
jeszcze raz serdecznie Michałowi gratuluję i 
życzę kolejnych sukcesów, zadowolenia z siebie 
oraz mądrości w trudnych wyborach jakie 
czekają go w kolejnym roku.

                                                                                                                                
Lucyna Taraska

Lekcja pokazowa 
12 lutego 2019 roku w szkole przy ul. Pol-

nej odbyła się lekcja pokazowa dla uczniów 
klas I oraz II LO na temat potwierdzania kwa-
lifikacji zawodowych w ramach Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji. Zajęcia pro-
wadzone były przez doradców zawodowych, 
trenerów z Instytutu Badań Edukacyjnych w 
ramach projektu „Włączanie kwalifikacji 
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz 
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez 
wspieranie interesariuszy systemu na pozio-
mie krajowym i regionalnym”. Uczniowie 
poznali główną ideę, założenia i pojęcia 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
Istotnym punktem zajęć był przegląd metod 
walidacji jako nowej ścieżki osiągania 
kwalifikacji. Uczestnicy otrzymali od prowa-
dzących zestaw seminaryjny: teczkę, notes, 
długopis oraz pendrive z cennymi informa-
cjami na temat Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji.

                                                                                                                                  
Anna Kończal
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twórczo zapisujących się w Krakowie. 
Kilkakrotnie tematem moich publikacji był 
Janusz Trzebiatowski i jego wzbogacający się 
dorobek artystyczny. To honoraria za te 
teksty pozwoliły mi kupić sobie wreszcie 
szykowny garnitur, a  jego szczątki przecho-
wuję do dziś jak bezcenne relikwie.
Ukoronowaniem uroczystości w Muzeum 
Niepodległości stała się pasjonująca opo-
wieść dr. Stanisława Dziedzica o nieza- 
pomnianych śladach polskości we Lwowie i 
uznanych zabytkach tego wyjątkowego w 
naszych dziejach miasta.

Stanisław Kaszyński 
Fot. Małgorzata Fimiak,

Wacław Bukowski 
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Studniówka 
26 stycznia tegoroczni maturzyści bawili 

się na swoim balu studniówkowym. Już 
tylko 100 dni dzieli ich od egzaminu 
dojrzałości. Tego dnia jednak nikt nie myślał 
o nauce. W sali bankietowej Restauracji 
„Pod Jesiotrem", przy muzyce Dj Dombka, 
wspólnie z wychowawcą p. Grażyną Sudoł, 
dyrekcją, nauczycielami oraz zaproszonym 
gośćmi, uczennice i uczniowie klasy III LO 
bawili się na jednym z najważniejszych bali 
w życiu. Po odtańczeniu poloneza, obejrze-
niu programu artystycznego, uczestnicy 
imprezy bawili się do białego rana.

Grażyna Ratajczak

Michał odebrał Certyfikat 
Miałam ogromną przyjemność towarzyszyć 

Michałowi Wojtkowiakowi w toruńskim Między-
narodowym Centrum Spotkań Młodzieży, na 
uroczystej Gali wręczenia pamiątkowych 
certyfikatów dla najlepszych spośród 998 
stypendystów programu Prymus Pomorza i 
Kujaw. Zgromadzonym gościom - stypendy-
stom, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom, 
dyrektorom szkół, przedstawiciele władz 
województwa kujawsko - pomorskiego, m.in. 
Marszałek Piotr Całbecki oraz Przewodniczący 
Sejmiku Ryszard Bober, złożyli gratulacje i 
życzenia. Jeden z nich zauważył, że wyróżnio-
nym stypendystom poza gratulacjami uzyskania 
takich finansowych nagród za ich osiągnięcia, 
warto życzyć na nowy rok niezbędnego zdrowia, 
a także pasji i wytrwałości w podejmowanych 
decyzjach. Michał był jedynym reprezentantem 
powiatu żnińskiego, który wystąpił na Gali. 
Całość uroczystości uświetnił występ kwartetu 
INFINITO oraz poczęstunek. Jako wychowawca 
jeszcze raz serdecznie Michałowi gratuluję i 
życzę kolejnych sukcesów, zadowolenia z siebie 
oraz mądrości w trudnych wyborach jakie 
czekają go w kolejnym roku.

                                                                                                                                
Lucyna Taraska

Lekcja pokazowa 
12 lutego 2019 roku w szkole przy ul. Pol-

nej odbyła się lekcja pokazowa dla uczniów 
klas I oraz II LO na temat potwierdzania kwa-
lifikacji zawodowych w ramach Zintegro-
wanego Systemu Kwalifikacji. Zajęcia pro-
wadzone były przez doradców zawodowych, 
trenerów z Instytutu Badań Edukacyjnych w 
ramach projektu „Włączanie kwalifikacji 
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz 
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez 
wspieranie interesariuszy systemu na pozio-
mie krajowym i regionalnym”. Uczniowie 
poznali główną ideę, założenia i pojęcia 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
Istotnym punktem zajęć był przegląd metod 
walidacji jako nowej ścieżki osiągania 
kwalifikacji. Uczestnicy otrzymali od prowa-
dzących zestaw seminaryjny: teczkę, notes, 
długopis oraz pendrive z cennymi informa-
cjami na temat Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji.

                                                                                                                                  
Anna Kończal
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Połowinki 2019 
11 stycznia 2019 roku na szkolnym holu klasa II LO 

wraz ze swoimi  osobami towarzyszącymi 
zorganizowała Połowinki. Zadbaliśmy o to, aby 
każdy z nas przyniósł coś od siebie, np: Marysia i 
Olga zadbały o dekoracje do foto - budki, Patrycja 
zaopatrzyła nas w kolorowe światełka, Julka M. z 
uzbieranych pieniędzy kupiła wszystkie potrzebne 
rzeczy m.in. sztućce, talerzyki i balony, a pozostali 
byli odpowiedzialni za przyniesienie przekąsek. 
Impreza rozpoczęła się o godzinie 19.00. Na 
początku tradycyjnie zasiedliśmy do stołu i 
kosztowaliśmy dania przez nas zrobione. Na 
stanowisko DJ-a zasiadł nasz kolega z klasy Wiktor, 
a rolę fotografa objął Karol. Podczas całych 
Połowinek mieliśmy dostęp do foto - budki, którą 
wspólnie przygotowaliśmy oraz do gier planszo-
wych. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw, 
takich jak „Krzesełka" czy „Woźnica", które popro-
wadziła Marysia. Było przy tym dużo śmiechu. W 
połowie imprezy „wjechał" tort wraz z szampanem 
bezalkoholowym, których każdy skosztował. Cała 
zabawa trwała do godziny 24.00. Nie odbyłoby się 
to wszystko, gdyby nie pomoc Naszej Kochanej 
Wychowawczyni, Pani Grażyny Stypczyńskiej, która 
była z nami w tym dniu i która przygotowała dla nas 
słodkości własnego wypieku. Wszyscy wspaniale 
się bawiliśmy i na pewno będziemy to dobrze 
wspominać. Dziękujemy również dyrekcji, p. 
Marzenie Wolskiej, p. Tomaszowi Woźnickiemu 
oraz wychowawczyniom klas licealnych, p. Iwonie 
Zbieranek i p. Grażynie Sudoł.

Bartosz po raz drugi wygrał 

Międzynarodowy Konkurs 

Informatyczny Bóbr 
Miło jest nam ogłosić, że uczeń naszej szkoły 

Bartosz Koliński w tegorocznej edycji Między-
 narodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, 
zajął I miejsce w kategorii klas IV - VI.  Bartosz jest 
uczniem klasy VI b. Warto nadmienić, że Bartek ma 
już dwa sukcesy na swoim koncie.  W III klasie zajął I 
miejsce, a w klasie V został laureatem miejsca III. 
Bartosz jest wielkim pasjonatem informatyki, 
tworzy własne gry, od zawsze lubi matematykę, 
rozwiązywanie łamigłówek oraz grę w szachy. 
Uroczyste zakończenie XIII Edycji Konkursu Bóbr 
odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 
roku na Litwie międzynarodowego konkursu 
Bebras z zakresu informatyki oraz technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej. Zasady konkursu są 
podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach 
konkursu matematycznego Kangur. Konkurs Bóbr 
jest adresowany do uczniów we wszystkich typach 
szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i 
kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz 
popularyzacja posługiwania się technologią 
informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich 
uczniów. 

Niby prosta 

rzecz, 

a jednak... 
Niesamowicie ucieszył fakt, że aż 17 uczniów klas 

od VII Szkoły Podstawowej po III LO oraz 2 
reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 1w 
Barcinie, postanowiło skorzystać z naszego zapro-
szenia i w środę 13 lutego wzięło udział w 
nietypowym konkursie, w budynku przy ulicy 
Polnej. Konkurs, w którym sprawdzano wiedzę o 
kulturze krajów (do wyboru) anglo /niemiecko/ 
rosyjsko - języcznych, polegał na odnalezieniu i 
odszyfrowaniu kodów QR umieszczonych na 
dwóch kondygnacjach szkoły, w różnych dziwnych 
miejscach. Następnie uczniowie w określonym, 
krótkim czasie rywalizacji, korzystając ze swojej 
wiedzy, bądź z nieocenionego źródła jakim jest 
Internet, odpowiadali na ukryte pod kodami 
pytania. Byli tacy, którzy postawili na ilość - chcieli 
po prostu znaleźć jak największą liczbę ze 170 
przygotowanych kodów. Inni postawili na jakość - 
dyskutowali, radzili się, przeszukiwali strony 
internetowe, kojarzyli, kombinowali – wszystko po 
to, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania. A jak Wy 
poradzilibyście sobie z takim wyzwaniem? Jaka jest 
ulubiona rasa psów Królowej Elżbiety? Kiedy 
zburzono mur berliński? Jak nazywa się alfabet 
rosyjski? Takie i im podobne pytania pojawiły się 
zaszyfrowane pod kodami QR - wystarczyły dobre 
chęci, chwila swojego popołudniowego czasu, 
urządzenie z wgraną aplikacją i ... kolejne cenne 
doświadczenie zdobyte. Gratulujemy najlepszym i 
dziękujemy wszystkim uczestnikom. Wśród 
licealistów najlepszym okazał się Karol Kaśków, 
wśród uczniów klas VII i VIII Agata Popielarz, 
natomiast wśród gimnazjalistów Mateusz Styp-
czyński. 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

Niezwykłe spotkanie 

z historią naszego regionu 

W środę 13.02.2019r. klasy VI i VII miały okazję 
wysłuchać „Gawędy historycznej o Powstaniu 
Wielkopolskim”, którą wygłosiła p. Małgorzata 
Jarocińska. Bydgoska historyk bardzo ciekawie 
opowiadała o życiu mieszkańców Wielkopolski. 
Przybliżyła historię regionu od czasów zaborów 
aż do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Dowiedzieliśmy się, że w zaborze pruskim Niemcy 
zmuszali Polaków do wyrzeczenia się polskiej 
mowy, zakazywali posługiwania się językiem 
ojczystym w szkołach i urzędach. Prowadzili tzw. 
germanizację. Zakazywano tu Polakom budowania 
nowych domów. Aby przechytrzyć Niemców, 
Michał Drzymała zamieszkał w cyrkowym wozie. W 
ten sposób przeciwstawił się władzom. W 1901 roku 
dzieci z Wrześni niedaleko Poznania stawiły opór  

pruskim władzom, gdyż pragnęły modlić się i uczyć 
w języku ojczystym. Pani Jarocińska powiedziała 
nam, że także na terenie zaboru rosyjskiego 
Polakom ograniczono nauczanie języka oj-
czystego.Zabierano im majątki i wysyłano ich w 
głąb Rosji.  Pozamykano wiele szkół. Przy-
pomnieliśmy sobie, że wybuch I Wojny Światowej 
przyczynił się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli. Bardzo 
zainteresował mnie moment, w którym Pani 
Małgorzata Jarocińska opowiadała o przybyciu do 
Poznania Ignacego Paderewskiego, co miało 
miejsce 26.12.1918r. Niemcy byli temu przeciwni. W 
końcu 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie 
Wielkopolskie, które zakończyło się 16.02.1919r. 
rozejmem w Trewirze. Pani Jarocińska opo-
wiedziała nam o pewnym Chińczyku, Chen Defu, 
który brał udział, od 04.01.1919r. w walkach na 
odcinku frontu Szubin – Barcin – Łabiszyn. 
Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że powstanie 
zakończyło się sukcesem i Wielko-polska powróciła 
do Polski. Na uwagę zasługują słowa Józefa 
Piłsudskiego, który powiedział, że Wielkopolanie to 
najbardziej waleczny naród. Prelekcja Pani 
Małgorzaty Jarocińskiej bardzo mi się podobała. 
Była niezwykle pouczająca. Pragnę, by każdy z nas 
tak kochał swoją ojczyznę, jak to czyniło tamto 
pokolenie Polaków. Każdy z nich był gotów oddać 
życie w obronie Polski. Bardzo dziękujemy Pani 
Małgorzacie za niezwykle interesującą gawędę.

Wzruszające widowisko 

o Powstaniu Wielkopolskim w Barcinie  

9 stycznia 2019 roku harcerze działający przy 
Zespole Szkół w Barcinie (oraz kilku ich przyjaciół) 
zaprosili społeczność barcińską do uczczenia setnej 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przygotowali 
spektakl, który zaprezentowali na deskach Miej-
skiego Domu Kultury w Barcinie. Rano obejrzeli go 
uczniowie, a wieczorem dorośli. Scenariusz 
autorstwa nauczycielki, a zarazem druhny Haliny 
Kolińskiej oparty został na faktach dotyczących 
naszego miasta, a postacie sztuki nawiązywały do 
barcinian żyjących sto lat temu, takich jak druh 
Mazurkiewicz - drużynowy harcerski oraz druh 
Wiśniewski - przedstawiciel Towarzystwa Gimna-
stycznego Sokół. Przygotowaliśmy też scenografię 
nawiązująca do początku XX wieku, a że scen było 
pięć, musieliśmy ją kilkukrotnie zmieniać. Rzecz 
działa się w Barcinie (większość ukazanych wy-
darzeń), a także w Poznaniu. Na początku zoba-
czyliśmy rodzinę przygotowującą wieczerze 
wigilijną. Aktorzy odtwarzający role babci i 
rodzeństwa zaśpiewali wszystkim dobrze znaną 
kolędę „Cicha noc ''. Kolęda wykonana została w 
dwóch językach, po polsku i po niemiecku, 
ponieważ Barcin w okresie zaborów znajdował się 
pod władzą Prus. Podczas tej sceny usłyszeliśmy 
również wzruszające wykonanie pieśni „Białe 
róże''. Kolejna scena pokazywała codzienne życie 
osób z Towarzystwa Sokół i harcerstwa. Chłopcy w 
niej występujący ćwiczyli strzelanie z drewnianej 
„broni”, a druh Mazurkiewicz i druh Wiśniewski 
zgrabnie przeprowadzili musztrę. Harcerze za-
śpiewali wtedy hymn „Wszystko co nasze Polsce 
oddamy”.  Następnie oczom widzów ukazały się 
dwie postacie: Ignacego Paderewskiego i Józefa 
Piłsudzkiego. Paderewski (w tej roli nasz absolwent 
– Oskar Falkowski) zagrał na żywo utwór Chopina a 
następnie wygłosił pokrzepiającą mowę o wolno-
ści, której wtórował Piłsudzki (w tej roli Krystian 
Łożyński – również absolwent naszej szkoły). 
Wiwatował im tłum poznanian z lampionami i 
polskimi flagami. Na koniec sceny wszyscy 
zaśpiewaliśmy „Rotę”. Scena czwarta ukazywała 
tajne nauczanie, podczas którego polskie dzieci 
poznawały swoją Ojczyznę. W rolę nauczycielki 
wcieliła się nasza absolwentka – Julia Skoczyńska. 
Ostatnia scena rozgrywała się w Urzędzie Poczto-
wym. Przebywali tam wtedy pruscy urzędnicy, 
którzy zostali zaatakowani przez współpracujących 
członków Towarzystwa Sokół i harcerzy. Podczas 
tego ataku polska młodzież odebrała wrogom 
flagę, symbol władzy. Na koniec wszyscy aktorzy 
zaśpiewali znaną i wzruszającą pieśń pt. „Miejcie 
nadzieję” (słowa Adam Asnyk). Wokalnie podczas 
przedstawienia najbardziej wykazali się: Julia 
Bronk, Maksymilian Kasprowicz, Emilia Kolińska, 
Karolina Mazurek, Oliwia Taraska, Marceli Błaże-
jewski, a na gitarze zagrała Wiktoria Bujewska. Oto 
pełna lista aktorów: z LO - Wiktoria Karbowiak 
(harcerka); absolwenci szkoły: Oskar Falkowski 
(harcerz), Julia Skoczyńska (harcerka), Krystian 
Łożyński; harcerze z gimnazjum i szkoły podsta-
wowej: Adrian Staszak, Marceli Błażejewski, Julia 
Kluczewska,  Krzysztof Zaborowski,  Oliwia 
Taraska, Wiktoria Bujewska, Mikołaj Kaczmarek, 
Martyna Chróśniak, Daria Pender, Wiktor Buzalski, 
Emilia Kolińska, Karolina Mazurek, Kamil Kowalski,  
Iga Rafińska,  Natalia Jordanowska,  Emilia Liepelt, 
Julia Macina, Laura Szal, Julia Nowik, Artur 
Nowakowski, Mikołaj Grobelny, Szymon Bacia, 
Gracjan Pawlak, Aleksandra Kwaśnik, Filip Jaskot, 
Nicola Spychalska, Bartosz Marek, Błażej Lisiecki; 

Dokończenie na str. 14 13
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wraz ze swoimi  osobami towarzyszącymi 
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każdy z nas przyniósł coś od siebie, np: Marysia i 
Olga zadbały o dekoracje do foto - budki, Patrycja 
zaopatrzyła nas w kolorowe światełka, Julka M. z 
uzbieranych pieniędzy kupiła wszystkie potrzebne 
rzeczy m.in. sztućce, talerzyki i balony, a pozostali 
byli odpowiedzialni za przyniesienie przekąsek. 
Impreza rozpoczęła się o godzinie 19.00. Na 
początku tradycyjnie zasiedliśmy do stołu i 
kosztowaliśmy dania przez nas zrobione. Na 
stanowisko DJ-a zasiadł nasz kolega z klasy Wiktor, 
a rolę fotografa objął Karol. Podczas całych 
Połowinek mieliśmy dostęp do foto - budki, którą 
wspólnie przygotowaliśmy oraz do gier planszo-
wych. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw, 
takich jak „Krzesełka" czy „Woźnica", które popro-
wadziła Marysia. Było przy tym dużo śmiechu. W 
połowie imprezy „wjechał" tort wraz z szampanem 
bezalkoholowym, których każdy skosztował. Cała 
zabawa trwała do godziny 24.00. Nie odbyłoby się 
to wszystko, gdyby nie pomoc Naszej Kochanej 
Wychowawczyni, Pani Grażyny Stypczyńskiej, która 
była z nami w tym dniu i która przygotowała dla nas 
słodkości własnego wypieku. Wszyscy wspaniale 
się bawiliśmy i na pewno będziemy to dobrze 
wspominać. Dziękujemy również dyrekcji, p. 
Marzenie Wolskiej, p. Tomaszowi Woźnickiemu 
oraz wychowawczyniom klas licealnych, p. Iwonie 
Zbieranek i p. Grażynie Sudoł.

Bartosz po raz drugi wygrał 

Międzynarodowy Konkurs 

Informatyczny Bóbr 
Miło jest nam ogłosić, że uczeń naszej szkoły 

Bartosz Koliński w tegorocznej edycji Między-
 narodowego Konkursu Informatycznego Bóbr, 
zajął I miejsce w kategorii klas IV - VI.  Bartosz jest 
uczniem klasy VI b. Warto nadmienić, że Bartek ma 
już dwa sukcesy na swoim koncie.  W III klasie zajął I 
miejsce, a w klasie V został laureatem miejsca III. 
Bartosz jest wielkim pasjonatem informatyki, 
tworzy własne gry, od zawsze lubi matematykę, 
rozwiązywanie łamigłówek oraz grę w szachy. 
Uroczyste zakończenie XIII Edycji Konkursu Bóbr 
odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 
roku na Litwie międzynarodowego konkursu 
Bebras z zakresu informatyki oraz technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej. Zasady konkursu są 
podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach 
konkursu matematycznego Kangur. Konkurs Bóbr 
jest adresowany do uczniów we wszystkich typach 
szkół. Głównym celem konkursu jest rozwój i 
kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz 
popularyzacja posługiwania się technologią 
informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich 
uczniów. 

Niby prosta 

rzecz, 

a jednak... 
Niesamowicie ucieszył fakt, że aż 17 uczniów klas 

od VII Szkoły Podstawowej po III LO oraz 2 
reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 1w 
Barcinie, postanowiło skorzystać z naszego zapro-
szenia i w środę 13 lutego wzięło udział w 
nietypowym konkursie, w budynku przy ulicy 
Polnej. Konkurs, w którym sprawdzano wiedzę o 
kulturze krajów (do wyboru) anglo /niemiecko/ 
rosyjsko - języcznych, polegał na odnalezieniu i 
odszyfrowaniu kodów QR umieszczonych na 
dwóch kondygnacjach szkoły, w różnych dziwnych 
miejscach. Następnie uczniowie w określonym, 
krótkim czasie rywalizacji, korzystając ze swojej 
wiedzy, bądź z nieocenionego źródła jakim jest 
Internet, odpowiadali na ukryte pod kodami 
pytania. Byli tacy, którzy postawili na ilość - chcieli 
po prostu znaleźć jak największą liczbę ze 170 
przygotowanych kodów. Inni postawili na jakość - 
dyskutowali, radzili się, przeszukiwali strony 
internetowe, kojarzyli, kombinowali – wszystko po 
to, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania. A jak Wy 
poradzilibyście sobie z takim wyzwaniem? Jaka jest 
ulubiona rasa psów Królowej Elżbiety? Kiedy 
zburzono mur berliński? Jak nazywa się alfabet 
rosyjski? Takie i im podobne pytania pojawiły się 
zaszyfrowane pod kodami QR - wystarczyły dobre 
chęci, chwila swojego popołudniowego czasu, 
urządzenie z wgraną aplikacją i ... kolejne cenne 
doświadczenie zdobyte. Gratulujemy najlepszym i 
dziękujemy wszystkim uczestnikom. Wśród 
licealistów najlepszym okazał się Karol Kaśków, 
wśród uczniów klas VII i VIII Agata Popielarz, 
natomiast wśród gimnazjalistów Mateusz Styp-
czyński. 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

Niezwykłe spotkanie 

z historią naszego regionu 

W środę 13.02.2019r. klasy VI i VII miały okazję 
wysłuchać „Gawędy historycznej o Powstaniu 
Wielkopolskim”, którą wygłosiła p. Małgorzata 
Jarocińska. Bydgoska historyk bardzo ciekawie 
opowiadała o życiu mieszkańców Wielkopolski. 
Przybliżyła historię regionu od czasów zaborów 
aż do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Dowiedzieliśmy się, że w zaborze pruskim Niemcy 
zmuszali Polaków do wyrzeczenia się polskiej 
mowy, zakazywali posługiwania się językiem 
ojczystym w szkołach i urzędach. Prowadzili tzw. 
germanizację. Zakazywano tu Polakom budowania 
nowych domów. Aby przechytrzyć Niemców, 
Michał Drzymała zamieszkał w cyrkowym wozie. W 
ten sposób przeciwstawił się władzom. W 1901 roku 
dzieci z Wrześni niedaleko Poznania stawiły opór  

pruskim władzom, gdyż pragnęły modlić się i uczyć 
w języku ojczystym. Pani Jarocińska powiedziała 
nam, że także na terenie zaboru rosyjskiego 
Polakom ograniczono nauczanie języka oj-
czystego.Zabierano im majątki i wysyłano ich w 
głąb Rosji.  Pozamykano wiele szkół. Przy-
pomnieliśmy sobie, że wybuch I Wojny Światowej 
przyczynił się do odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach niewoli. Bardzo 
zainteresował mnie moment, w którym Pani 
Małgorzata Jarocińska opowiadała o przybyciu do 
Poznania Ignacego Paderewskiego, co miało 
miejsce 26.12.1918r. Niemcy byli temu przeciwni. W 
końcu 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie 
Wielkopolskie, które zakończyło się 16.02.1919r. 
rozejmem w Trewirze. Pani Jarocińska opo-
wiedziała nam o pewnym Chińczyku, Chen Defu, 
który brał udział, od 04.01.1919r. w walkach na 
odcinku frontu Szubin – Barcin – Łabiszyn. 
Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że powstanie 
zakończyło się sukcesem i Wielko-polska powróciła 
do Polski. Na uwagę zasługują słowa Józefa 
Piłsudskiego, który powiedział, że Wielkopolanie to 
najbardziej waleczny naród. Prelekcja Pani 
Małgorzaty Jarocińskiej bardzo mi się podobała. 
Była niezwykle pouczająca. Pragnę, by każdy z nas 
tak kochał swoją ojczyznę, jak to czyniło tamto 
pokolenie Polaków. Każdy z nich był gotów oddać 
życie w obronie Polski. Bardzo dziękujemy Pani 
Małgorzacie za niezwykle interesującą gawędę.

Wzruszające widowisko 

o Powstaniu Wielkopolskim w Barcinie  

9 stycznia 2019 roku harcerze działający przy 
Zespole Szkół w Barcinie (oraz kilku ich przyjaciół) 
zaprosili społeczność barcińską do uczczenia setnej 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przygotowali 
spektakl, który zaprezentowali na deskach Miej-
skiego Domu Kultury w Barcinie. Rano obejrzeli go 
uczniowie, a wieczorem dorośli. Scenariusz 
autorstwa nauczycielki, a zarazem druhny Haliny 
Kolińskiej oparty został na faktach dotyczących 
naszego miasta, a postacie sztuki nawiązywały do 
barcinian żyjących sto lat temu, takich jak druh 
Mazurkiewicz - drużynowy harcerski oraz druh 
Wiśniewski - przedstawiciel Towarzystwa Gimna-
stycznego Sokół. Przygotowaliśmy też scenografię 
nawiązująca do początku XX wieku, a że scen było 
pięć, musieliśmy ją kilkukrotnie zmieniać. Rzecz 
działa się w Barcinie (większość ukazanych wy-
darzeń), a także w Poznaniu. Na początku zoba-
czyliśmy rodzinę przygotowującą wieczerze 
wigilijną. Aktorzy odtwarzający role babci i 
rodzeństwa zaśpiewali wszystkim dobrze znaną 
kolędę „Cicha noc ''. Kolęda wykonana została w 
dwóch językach, po polsku i po niemiecku, 
ponieważ Barcin w okresie zaborów znajdował się 
pod władzą Prus. Podczas tej sceny usłyszeliśmy 
również wzruszające wykonanie pieśni „Białe 
róże''. Kolejna scena pokazywała codzienne życie 
osób z Towarzystwa Sokół i harcerstwa. Chłopcy w 
niej występujący ćwiczyli strzelanie z drewnianej 
„broni”, a druh Mazurkiewicz i druh Wiśniewski 
zgrabnie przeprowadzili musztrę. Harcerze za-
śpiewali wtedy hymn „Wszystko co nasze Polsce 
oddamy”.  Następnie oczom widzów ukazały się 
dwie postacie: Ignacego Paderewskiego i Józefa 
Piłsudzkiego. Paderewski (w tej roli nasz absolwent 
– Oskar Falkowski) zagrał na żywo utwór Chopina a 
następnie wygłosił pokrzepiającą mowę o wolno-
ści, której wtórował Piłsudzki (w tej roli Krystian 
Łożyński – również absolwent naszej szkoły). 
Wiwatował im tłum poznanian z lampionami i 
polskimi flagami. Na koniec sceny wszyscy 
zaśpiewaliśmy „Rotę”. Scena czwarta ukazywała 
tajne nauczanie, podczas którego polskie dzieci 
poznawały swoją Ojczyznę. W rolę nauczycielki 
wcieliła się nasza absolwentka – Julia Skoczyńska. 
Ostatnia scena rozgrywała się w Urzędzie Poczto-
wym. Przebywali tam wtedy pruscy urzędnicy, 
którzy zostali zaatakowani przez współpracujących 
członków Towarzystwa Sokół i harcerzy. Podczas 
tego ataku polska młodzież odebrała wrogom 
flagę, symbol władzy. Na koniec wszyscy aktorzy 
zaśpiewali znaną i wzruszającą pieśń pt. „Miejcie 
nadzieję” (słowa Adam Asnyk). Wokalnie podczas 
przedstawienia najbardziej wykazali się: Julia 
Bronk, Maksymilian Kasprowicz, Emilia Kolińska, 
Karolina Mazurek, Oliwia Taraska, Marceli Błaże-
jewski, a na gitarze zagrała Wiktoria Bujewska. Oto 
pełna lista aktorów: z LO - Wiktoria Karbowiak 
(harcerka); absolwenci szkoły: Oskar Falkowski 
(harcerz), Julia Skoczyńska (harcerka), Krystian 
Łożyński; harcerze z gimnazjum i szkoły podsta-
wowej: Adrian Staszak, Marceli Błażejewski, Julia 
Kluczewska,  Krzysztof Zaborowski,  Oliwia 
Taraska, Wiktoria Bujewska, Mikołaj Kaczmarek, 
Martyna Chróśniak, Daria Pender, Wiktor Buzalski, 
Emilia Kolińska, Karolina Mazurek, Kamil Kowalski,  
Iga Rafińska,  Natalia Jordanowska,  Emilia Liepelt, 
Julia Macina, Laura Szal, Julia Nowik, Artur 
Nowakowski, Mikołaj Grobelny, Szymon Bacia, 
Gracjan Pawlak, Aleksandra Kwaśnik, Filip Jaskot, 
Nicola Spychalska, Bartosz Marek, Błażej Lisiecki; 
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przyjaciele harcerzy: Maksymilian Kasprowicz, Julia 
Bronk, Oliwia Rożek, Jan Redzik, Kacper Stypczyń-
ski,  Fabian Królak. Dodatkowo na przedstawienie 
przybyły harcerki z 12 GDH wraz z dh. Katarzyną 
Wszelaki. Były to: Weronika Wysocka, Maria Pietr-
uszewska, Zuzanna Jeżuchowska, Marta Taba-
czyńska, Oliwia Duszyńska, Kinga Mikołajczak, 
Weronika Bereźnicka, Maja Mikulska, Amelia 
Kawka, Celina Szadłowska. Osoby dorosłe 
zaangażowane w organizację spektaklu to, oprócz 
p. Haliny Kolińskiej, p. Karolina Moritz, p. Agnieszka 
Błażejewska, p. Marek Koliński.  Dodatkowo wspar-
cia ze strojami i udział aktorski zaproponowali 
sympatycy Powstania Wielkopolskiego, m.in. p. 
Danuta Wesołowska i p. Mateusz Siekierka, którym 
za to bardzo dziękujemy. Przedstawieniem tym 
chcieliśmy upamiętnić wszystkie osoby, które 
przyczyniły się do odzyskania niepodległości i 
poszerzyć wiedzę o tym, co działo się w tym okresie 
w Barcinie oraz Poznaniu. Mam nadzieję, że 
wszystkim uczniom oraz dorosłym spektakl bardzo 
się podobał. Na zdjęciach uświetnił nas pan 
Grzegorz Tubisz, za co również dziękujemy. Wielu 
rodziców pozytywnie komentowało przedsta-
wienie, a podczas wieczornego pokazu otrzy-
maliśmy gromkie brawa na stojąco, gratulacje od 
wielu osób oraz podziękowanie ze strony pani 
Dyrektor Marzeny Wolskiej. Wszystko pięknie się 
udało. Może  dlatego, że każdy z nas, występu-
jących, włożył w spektakl całe serce i poświecił 
dużo czasu na próby i przygotowania .

 Julia Kluczewska, klasa VII c

Zespół Szkół 

w Barcinie 

mistrzem gminy 

w piłce siatkowej 

dziewcząt 

15.02.2019 roku w Hali Widowiskowo - Spor-
towej Zespołu Szkół w Barcinie rozegrane zostały 
zawody piłki siatkowej dziewcząt w ramach Igrzysk 
Sportowych Szkół Podstawowych Dzieci i Mło-
dzieży na szczeblu gminnym. W turnieju udział 
wzięły trzy ekipy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. dra 
Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoła Podstawowa 
w Piechcinie oraz gospodarze - Zespół Szkół w 
Barcinie. Zawody rozgrywane były w systemie 
„każdy z każdym" do dwóch wygranych setów. Ma-
jąc na uwadze, że rozgrywki na tym etapie nie są 
specjalnie techniczną rozgrywką, a wbrew 
pozorom bardzo siłową, najlepiej poradziła sobie 
ekipa gospodyń, która bez utraty seta awansowała 
do rozgrywek powiatowych. Podopieczne Rafała 
Moritza ograły koleżanki z pozostałych szkół 
wynikami 2:0, 2:0. Zespół Szkół w Barcinie zagrał w 
następującym składzie: Emilia Liepelt, Natalia 
Fabijańska, Julia Macina, Natalia Jordanowska, 
Zofia Kwiatkowska, Oliwia Harmider, Nicole 
Błaszak, Katarzyna Kwiatkowska, Zofia Gąsior oraz 
Marta Antczak.

Damian Kaśków
www.bosir-barcin.pl 

Twórcy gry 

„ Azymut na Polskę” 

nagrodzeni 

Jesienią 2018 roku KPCN w Toruniu ogłosił 
wojewódzki konkurs na grę planszową pt. „100 lat 
mojej małej i dużej Ojczyzny”. Konkurs odbywał się 
pod patronatem Marszałka Województwa Ku-
jawsko - Pomorskiego oraz Kuratora Oświaty. 
Celem konkursu było promowanie idei gier 
planszowych jako wartościowego rozwijania 
umiejętności  k luczowych oraz c iekawego 
spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej 
oraz rodzinie, rozwijanie umiejętności konstruo-
wania gier i pracy zespołowej. Zadaniem konkursu 
było również promowanie wartości patriotycznych 
oraz promowanie regionu kujawsko – pomor-
skiego. Pięcioro uczniów z klasy II b wraz z 
wychowawczynią, podjęli próbę skonstruowania 
gry. W grudniu grupa dzieci zajęła się zbieraniem 
materiałów: układała pytania dotyczące naszego 
kraju i regionu, zbierała ilustracje, wymyślała 
zadania. Ogromnym wsparciem byli dla nas 
Państwo Niesyn. Pani Ania poddała nam pomysł 
gry, wspierała nas radą i pomocą. Pan Marcin 
wykonał dla nas ruchomy wskaźnik. Dzieci musiały 
w y m y ś l e ć  w a r i a n t y  g r y .  O p i s a n i e m  g r y  i 
opracowaniem metodycznym zajęła się wycho-
wawczyni. Pod koniec grudnia przekazaliśmy grę 
do organizatorów i z niecierpliwością czekaliśmy na 
wyniki. W lutym otrzymaliśmy zaproszenie na 
konferencję podsumowującą konkurs. 20 lutego 
grupa dzieci wraz ze swoją panią udała się do 
Torunia. W tak ważnym dla nas momencie nie 
mogło zabraknąć Dyrektor szkoły Pani Marzeny 
Wolskiej, która towarzyszyła nam w uroczystości. 
Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się w 
gronie nagrodzonych prac. Mali twórcy otrzymali 
imienne dyplomy i książki. Dzieci bardzo cieszyły 
się, że pracę którą włożyły w wykonanie gry 
doceniło jury,  w skład którego wchodzi l i 
przedstawiciele KPCN-u, Kuratorium Oświaty oraz 
Urzędu Marszałkowskiego. Mieliśmy również 
zaszczyt wykonania wspólnej fotografii z Panią 
Kurator Oświaty Marią Mazurkiewicz. Wielkie 
podziękowania należą się Rodzicom dzieci, którzy 
pozwolili nam na realizację przedsięwzięcia. 
Największe brawa należą się jednak małym 
twórcom. Klasę w konkursie reprezentowali: 
Natalia Abramowska, Laura Hemmerling, Nadia 
Smyk, Paweł Niesyn, Szymon Wardęcki. Gratuluję i 
życzę kolejnych sukcesów w podobnych lub innych 
konkursach.

                                                                       Wychowawczyni 
klasy II b 

Renata Dziurzyńska

Zimowe 

warsztaty 

w Mamliczu 

19 lutego w Szkole Podstawowej w 
Mamliczu odbyły się Zimowe Warsztaty. Na 
spotkanie przybyli uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z placówek Gminy 
Barcin. Naszą szkołę reprezentowały: Mag-
dalena Jędykiewicz, Paula Nowak, Julia Malak 
i Julia Kęsicka. Panie: Magdalena Wrób-
lewska, Marzena Domagalska i Sylwia Tuschik 
zaprosiły wszystkich do zabaw nawią-
zujących do obecnej pory roku. Na początku 
można było przymierzyć stroje sportowe do 
takich dyscyplin, jak: narciarstwo, łyżwiar-
stwo i saneczkarstwo. Kolejnym punktem 
programu były zajęcia plastyczne polegające 
na wypełnianiu konturów łyżew kolorowymi 
chrupkami oraz malowaniu i sklejaniu tektu-
rowych nart. Zajęcia plastyczne przeplatano 
konkurencjami sportowymi: lepieniem kul z 
papieru i podawaniem kostek lodu. Był też 
czas na poczęstunek. Wszyscy zajadali się 
świeżo upieczonymi pączkami.

Monika Łukomska

Zespół redakcyjny:
Marta Burnos, 
Julia Kęsicka, 

Weronika Klecha

Opiekun:
Joanna Kranc

Orlen Copernicus Cup 2019!

Dnia 06.02.2019 roku osiemnastoosobowa grupa 
dzieci i młodzieży ucząca się na codzień w Zespole 
Szkół w Barcinie i zarazem sekcja lekkoatletyczna 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trenująca 
pod okiem Andrzeja Luzaka i Lidii Kopczyńskiej 
miała niepowtarzalną okazję aby odbyć trening 
poglądowy w Hali Arena w Toruniu! Tego dnia w 
zawodach Orlen Copernicus Cup 2019, można było 
obejrzeć całą konstelację gwiazd królowej sportu - 
lekkoatletyki! Wśród startujący sportowców w hali 
można było obejrzeć między innymi takie gwiazdy 
jak: Ewa Swoboda, Iga Baumgart-Witan, Sophia 
Ennaoui, Marie Josee Ta Lou, Marcin Lewandowski, 
Paweł Wojciechowski czy Piotr Lisek! Orlen 
Copernicus Cup to jedyna impreza w Polsce 
zaliczana do światowego cyklu IAAF World Indoor 
Tour. W toruńskiej hali wystąpiła plejada polskich i 
światowych gwiazd. Kibice najbardziej czekali na 
rywalizację tyczkarzy, w której mogliśmy podziwiać 
między innymi Piotra Liska, a także na pojedynek 
Ewy Swobody z najszybszymi biegaczkami na 
świecie w biegu na 60 metrów. Na początek w hali 
w Toruniu zaprezentowały się kulomiotki, a wśród 
nich mistrzyni Europy z Berlina Paulina Guba i 
będąca na początku sezonu w bardzo dobrej formie 
Klaudia Kardasz. Lepiej zaprezentowała się 
młodsza z naszych zawodniczek, która wynikiem 
18.28 ustanowiła rekord życiowy w hali i zajęła piątą 
pozycję. "Oczko" niżej znalazła się Guba z wynikiem 
18.09. Wygrała uważana za główną faworytkę 
Niemka Christina Schwanitz po bardzo dobrej 
próbie na odległość 18.97. Pierwszym biegowym 
finałem tego dnia był wyścig na 800 metrów 
mężczyzn. Szans rywalom nie dał Amerykanin Erik 
Sowinski, brązowy medalista halowych mistrzostw 
świata sprzed trzech lat, który w pokonanym polu 
pozostawił Marokańczyka Mostafę Smailiego i 
naszego Mateusza Borkowskiego. Po chwili na tym 
samym dystansie zaprezentowały się panie. 800 
metrów kobiet był jedną z najlepiej obsadzonych 
konkurencji na tym mityngu. Na starcie oglądaliśmy 
między innymi mistrzynię Europy i halową 
wicemistrzynię świata na 1500 metrów Laurę Muir, 
a także Sofię Ennaoui, srebrną medalistkę ME 
sprzed roku na dystansie 1500 metrów. Do grona 
faworytek należało zaliczać także dwukrotną złotą 
medalistkę mistrzostw Starego Kontynentu na tym 
dystansie Selinę Buechel ze Szwajcarii. Najlepsza 

okazała się jednak Habitam Alemu z Etiopii, która 
pobiegła w Toruniu w czasie 1.59,49, która na 
ostatnich metrach ograła Muir, natomiast na 
trzeciej pozycji do mety dobiegła Ennaoui. Polka 
czasem 02.00,40 pobiła swój halowy rekord 
życiowy. Biegi na 400 metrów kobiet i mężczyzn 
rozgrywano w dwóch seriach. Zaczęło się bardzo 
dobrze dla nas, bo serię A, bijąc przy okazji rekord 
życiowy Anna Kiełbasińska. Czas 00.53,16 nie 
pozwolił jednak na marzenia o wygranej. W drugiej 
serii bowiem dwie inne reprezentantki Polski Iga 
Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic stoczyły 
piękną walkę o zwycięstwo. Ostatecznie lepsza 
okazała się ta pierwsza, po raz kolejny bijąc rekord 
życiowy czasem 00.51,91. To najlepszy w tym roku 
wynik na świecie i drugi w historii polskiej 
lekkoatletyki. Tym razem Święty-Ersetic była druga, 
ale wypełniła minimum na Halowe Mistrzostwa 
Europy czasem 00.52,14. W rywalizacji mężczyzn 
najlepszy okazał się Pavel Maslak z czasem 
00.46,19. Czwarty wynik uzyskał Karol Zalewski, 
który osiągnął rezultat 00.46,67, będą kolejnym z 
Biało-Czerwonych, który wypełnił minimum na 
HME w Glasgow. Dużo emocji budził konkurs skoku 
o tyczce, w którym na starcie pojawili się najlepsi 
polscy specjaliści w tej konkurencji Piotr Lisek, 
Paweł Wojciechowski i Robert Sobera, a także 
mistrz świata sprzed dwóch lat i brązowy medalista 
igrzysk olimpijskich w Rio Amerykanin Sam 
Kendricks. To właśnie on i Lisek walczyli o pierwszą 
lokatę, konkurenci bowiem dość szybko pożegnali 
się z rywalizacją. Ostatecznie lepszy okazał się 
zawodnik z USA, który konkurs zakończył z 
rezultatem 5,78, choć atakował nawet 5,92. 
Zgodnie w przewidywaniami konkurs skoku w dal 
wygrał Kubańczyk Juan Miguel Echevarría, który już 
w pierwszej próbie osiągnął 8,12 m. Najlepszy z 
Polaków Tomasz Jaszczuk z wynikiem 7,87 zajął 
trzecią pozycję. Skok wzwyż wygrał z kolei Rosjanin 
Ilja Iwaniuk z wynikiem 2,25. Sylwester Bednarek i 
Norbert Kobielski zakończyli konkurs jako na 
drugim miejscu, skacząc 2,20. Bieg na 60 metrów 
przez płotki wśród kobiet wygrała Niemka Pamela 
Dutkiewicz. W finale oglądaliśmy diw nasze 
zawodniczki Klaudię Siciarz i Karolinę Kołeczek. 
Niestety nie zaprezentowały się najlepiej i zajęły 
dwie ostatnie pozycje. Wśród mężczyzn świetnie 
spisał się reprezentujący Hiszpanię Orlando Ortega, 
który wygrał z wynikiem 7,49, czym wyrównał 
najlepszy w tym sezonie rezultat na światowych 
listach. Damian Czykier zajął piątą pozycję z czasem 
7,74. Duże nadzieje wiązaliśmy ze startem Marcina 
Lewandowskiego na 1500 metrów. "Lewy" 
zapowiadał pobicie rekordu Polski na tym dystansie 
i dotrzymał słowa. Co prawda zwycięzcą został 
Etiopczyk Samuel Tefera, ale Polak finiszował na 
drugiej pozycji z czasem 03.36,50, bijąc halowy 
rekord kraju. To także najlepszy wynik na Starym 
Kontynencie w tym sezonie. Dobrze zaprezentował 
się także czwarty na mecie Michał Rozmys, który 
przybiegł  z  czasem 03.38,53,  także bi jąc 
"życiówkę". Bieg na 60 metrów kobiet zapo-
wiadano jako największą atrakcję całej imprezy. 
Będąca w znakomitej dyspozycji w ostatnich 
tygodniach Ewa Swoboda miała  pokazać 
rywalkom, że w Glasgow będzie liczyć się w walce o 
medale. Po świetnym biegu Polka pozostawiła 
rywalki w pokonanym polu, dobiegając na metę z 
czasem 7,15. Kilka dni temu nasza najlepsza 
sprinterka biegała nieco szybciej, ale i tak po raz 
kolejny udowodniła, że jest obecnie w ścisłej 
europejskiej czołówce. Druga na mecie była 
Iworyjka Marie Josée Ta Lou.

Trzy 

medale 

pływaków 

z Barcina!  

Dnia 09.02.2019 roku na Krytej Pływalni w 
Mogilnie rozegrany zostały Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie.  Wśród startujących nie mogło 
zabraknąć reprezentantów Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Dwunastu podopiecznych 
trenera Marcina Jankiewicza - Julia Grajkowska, 
Maria Piskorska, Matylda Antkowiak, Lidia Dudek, 
Paulina Chareńska, Maja Wojciechowska, Oliwia 
Wróblewska, Wiktor Czyżewski, Kacper Sadłowski, 
Marcel Wojciechowski, Igor Giętkowski oraz Marek 
Matuszewski - tego dnia miało okazję sprawdzić się 
w swoich ulubionych stylach pływackich. Impreza 
podzielona została na dwa bloki startowe - 2007-
2011 oraz młodsi, a także 2006-2003 oraz starsi. 
Barcinianie przywieźli z imprezy trzy medale! Dwa z 
nich padły łupem Wiktora Czyżewskiego, który 
zwyciężył w stylu grzbietowym oraz dowolnym na 
dystansie 25 metrów we własnej kategorii 
wiekowej! Trzeci medal w kolorze srebrnym zawisł 
na szyi Igora Giętkowskiego, który był drugi na 
dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Oprócz 
zdobyczy medalowej jeden z naszych młodych 
pływaków - Wiktor Czyżewski odebrał z rąk 
organizatorów statuetkę najlepszego pływaka, 
który uzyskał największą ilość punktów FINA w 
swojej kategorii wiekowej. Pozostali pływacy w 
sposób znaczący poprawili swoje dotychczasowe 
rekordy życiowe. Z niecierpliwością czekamy na 
Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego!
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przyjaciele harcerzy: Maksymilian Kasprowicz, Julia 
Bronk, Oliwia Rożek, Jan Redzik, Kacper Stypczyń-
ski,  Fabian Królak. Dodatkowo na przedstawienie 
przybyły harcerki z 12 GDH wraz z dh. Katarzyną 
Wszelaki. Były to: Weronika Wysocka, Maria Pietr-
uszewska, Zuzanna Jeżuchowska, Marta Taba-
czyńska, Oliwia Duszyńska, Kinga Mikołajczak, 
Weronika Bereźnicka, Maja Mikulska, Amelia 
Kawka, Celina Szadłowska. Osoby dorosłe 
zaangażowane w organizację spektaklu to, oprócz 
p. Haliny Kolińskiej, p. Karolina Moritz, p. Agnieszka 
Błażejewska, p. Marek Koliński.  Dodatkowo wspar-
cia ze strojami i udział aktorski zaproponowali 
sympatycy Powstania Wielkopolskiego, m.in. p. 
Danuta Wesołowska i p. Mateusz Siekierka, którym 
za to bardzo dziękujemy. Przedstawieniem tym 
chcieliśmy upamiętnić wszystkie osoby, które 
przyczyniły się do odzyskania niepodległości i 
poszerzyć wiedzę o tym, co działo się w tym okresie 
w Barcinie oraz Poznaniu. Mam nadzieję, że 
wszystkim uczniom oraz dorosłym spektakl bardzo 
się podobał. Na zdjęciach uświetnił nas pan 
Grzegorz Tubisz, za co również dziękujemy. Wielu 
rodziców pozytywnie komentowało przedsta-
wienie, a podczas wieczornego pokazu otrzy-
maliśmy gromkie brawa na stojąco, gratulacje od 
wielu osób oraz podziękowanie ze strony pani 
Dyrektor Marzeny Wolskiej. Wszystko pięknie się 
udało. Może  dlatego, że każdy z nas, występu-
jących, włożył w spektakl całe serce i poświecił 
dużo czasu na próby i przygotowania .

 Julia Kluczewska, klasa VII c

Zespół Szkół 

w Barcinie 

mistrzem gminy 

w piłce siatkowej 

dziewcząt 

15.02.2019 roku w Hali Widowiskowo - Spor-
towej Zespołu Szkół w Barcinie rozegrane zostały 
zawody piłki siatkowej dziewcząt w ramach Igrzysk 
Sportowych Szkół Podstawowych Dzieci i Mło-
dzieży na szczeblu gminnym. W turnieju udział 
wzięły trzy ekipy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. dra 
Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoła Podstawowa 
w Piechcinie oraz gospodarze - Zespół Szkół w 
Barcinie. Zawody rozgrywane były w systemie 
„każdy z każdym" do dwóch wygranych setów. Ma-
jąc na uwadze, że rozgrywki na tym etapie nie są 
specjalnie techniczną rozgrywką, a wbrew 
pozorom bardzo siłową, najlepiej poradziła sobie 
ekipa gospodyń, która bez utraty seta awansowała 
do rozgrywek powiatowych. Podopieczne Rafała 
Moritza ograły koleżanki z pozostałych szkół 
wynikami 2:0, 2:0. Zespół Szkół w Barcinie zagrał w 
następującym składzie: Emilia Liepelt, Natalia 
Fabijańska, Julia Macina, Natalia Jordanowska, 
Zofia Kwiatkowska, Oliwia Harmider, Nicole 
Błaszak, Katarzyna Kwiatkowska, Zofia Gąsior oraz 
Marta Antczak.

Damian Kaśków
www.bosir-barcin.pl 

Twórcy gry 

„ Azymut na Polskę” 

nagrodzeni 

Jesienią 2018 roku KPCN w Toruniu ogłosił 
wojewódzki konkurs na grę planszową pt. „100 lat 
mojej małej i dużej Ojczyzny”. Konkurs odbywał się 
pod patronatem Marszałka Województwa Ku-
jawsko - Pomorskiego oraz Kuratora Oświaty. 
Celem konkursu było promowanie idei gier 
planszowych jako wartościowego rozwijania 
umiejętności  k luczowych oraz c iekawego 
spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej 
oraz rodzinie, rozwijanie umiejętności konstruo-
wania gier i pracy zespołowej. Zadaniem konkursu 
było również promowanie wartości patriotycznych 
oraz promowanie regionu kujawsko – pomor-
skiego. Pięcioro uczniów z klasy II b wraz z 
wychowawczynią, podjęli próbę skonstruowania 
gry. W grudniu grupa dzieci zajęła się zbieraniem 
materiałów: układała pytania dotyczące naszego 
kraju i regionu, zbierała ilustracje, wymyślała 
zadania. Ogromnym wsparciem byli dla nas 
Państwo Niesyn. Pani Ania poddała nam pomysł 
gry, wspierała nas radą i pomocą. Pan Marcin 
wykonał dla nas ruchomy wskaźnik. Dzieci musiały 
w y m y ś l e ć  w a r i a n t y  g r y .  O p i s a n i e m  g r y  i 
opracowaniem metodycznym zajęła się wycho-
wawczyni. Pod koniec grudnia przekazaliśmy grę 
do organizatorów i z niecierpliwością czekaliśmy na 
wyniki. W lutym otrzymaliśmy zaproszenie na 
konferencję podsumowującą konkurs. 20 lutego 
grupa dzieci wraz ze swoją panią udała się do 
Torunia. W tak ważnym dla nas momencie nie 
mogło zabraknąć Dyrektor szkoły Pani Marzeny 
Wolskiej, która towarzyszyła nam w uroczystości. 
Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się w 
gronie nagrodzonych prac. Mali twórcy otrzymali 
imienne dyplomy i książki. Dzieci bardzo cieszyły 
się, że pracę którą włożyły w wykonanie gry 
doceniło jury,  w skład którego wchodzi l i 
przedstawiciele KPCN-u, Kuratorium Oświaty oraz 
Urzędu Marszałkowskiego. Mieliśmy również 
zaszczyt wykonania wspólnej fotografii z Panią 
Kurator Oświaty Marią Mazurkiewicz. Wielkie 
podziękowania należą się Rodzicom dzieci, którzy 
pozwolili nam na realizację przedsięwzięcia. 
Największe brawa należą się jednak małym 
twórcom. Klasę w konkursie reprezentowali: 
Natalia Abramowska, Laura Hemmerling, Nadia 
Smyk, Paweł Niesyn, Szymon Wardęcki. Gratuluję i 
życzę kolejnych sukcesów w podobnych lub innych 
konkursach.

                                                                       Wychowawczyni 
klasy II b 

Renata Dziurzyńska

Zimowe 

warsztaty 

w Mamliczu 

19 lutego w Szkole Podstawowej w 
Mamliczu odbyły się Zimowe Warsztaty. Na 
spotkanie przybyli uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych z placówek Gminy 
Barcin. Naszą szkołę reprezentowały: Mag-
dalena Jędykiewicz, Paula Nowak, Julia Malak 
i Julia Kęsicka. Panie: Magdalena Wrób-
lewska, Marzena Domagalska i Sylwia Tuschik 
zaprosiły wszystkich do zabaw nawią-
zujących do obecnej pory roku. Na początku 
można było przymierzyć stroje sportowe do 
takich dyscyplin, jak: narciarstwo, łyżwiar-
stwo i saneczkarstwo. Kolejnym punktem 
programu były zajęcia plastyczne polegające 
na wypełnianiu konturów łyżew kolorowymi 
chrupkami oraz malowaniu i sklejaniu tektu-
rowych nart. Zajęcia plastyczne przeplatano 
konkurencjami sportowymi: lepieniem kul z 
papieru i podawaniem kostek lodu. Był też 
czas na poczęstunek. Wszyscy zajadali się 
świeżo upieczonymi pączkami.

Monika Łukomska

Zespół redakcyjny:
Marta Burnos, 
Julia Kęsicka, 

Weronika Klecha

Opiekun:
Joanna Kranc

Orlen Copernicus Cup 2019!

Dnia 06.02.2019 roku osiemnastoosobowa grupa 
dzieci i młodzieży ucząca się na codzień w Zespole 
Szkół w Barcinie i zarazem sekcja lekkoatletyczna 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trenująca 
pod okiem Andrzeja Luzaka i Lidii Kopczyńskiej 
miała niepowtarzalną okazję aby odbyć trening 
poglądowy w Hali Arena w Toruniu! Tego dnia w 
zawodach Orlen Copernicus Cup 2019, można było 
obejrzeć całą konstelację gwiazd królowej sportu - 
lekkoatletyki! Wśród startujący sportowców w hali 
można było obejrzeć między innymi takie gwiazdy 
jak: Ewa Swoboda, Iga Baumgart-Witan, Sophia 
Ennaoui, Marie Josee Ta Lou, Marcin Lewandowski, 
Paweł Wojciechowski czy Piotr Lisek! Orlen 
Copernicus Cup to jedyna impreza w Polsce 
zaliczana do światowego cyklu IAAF World Indoor 
Tour. W toruńskiej hali wystąpiła plejada polskich i 
światowych gwiazd. Kibice najbardziej czekali na 
rywalizację tyczkarzy, w której mogliśmy podziwiać 
między innymi Piotra Liska, a także na pojedynek 
Ewy Swobody z najszybszymi biegaczkami na 
świecie w biegu na 60 metrów. Na początek w hali 
w Toruniu zaprezentowały się kulomiotki, a wśród 
nich mistrzyni Europy z Berlina Paulina Guba i 
będąca na początku sezonu w bardzo dobrej formie 
Klaudia Kardasz. Lepiej zaprezentowała się 
młodsza z naszych zawodniczek, która wynikiem 
18.28 ustanowiła rekord życiowy w hali i zajęła piątą 
pozycję. "Oczko" niżej znalazła się Guba z wynikiem 
18.09. Wygrała uważana za główną faworytkę 
Niemka Christina Schwanitz po bardzo dobrej 
próbie na odległość 18.97. Pierwszym biegowym 
finałem tego dnia był wyścig na 800 metrów 
mężczyzn. Szans rywalom nie dał Amerykanin Erik 
Sowinski, brązowy medalista halowych mistrzostw 
świata sprzed trzech lat, który w pokonanym polu 
pozostawił Marokańczyka Mostafę Smailiego i 
naszego Mateusza Borkowskiego. Po chwili na tym 
samym dystansie zaprezentowały się panie. 800 
metrów kobiet był jedną z najlepiej obsadzonych 
konkurencji na tym mityngu. Na starcie oglądaliśmy 
między innymi mistrzynię Europy i halową 
wicemistrzynię świata na 1500 metrów Laurę Muir, 
a także Sofię Ennaoui, srebrną medalistkę ME 
sprzed roku na dystansie 1500 metrów. Do grona 
faworytek należało zaliczać także dwukrotną złotą 
medalistkę mistrzostw Starego Kontynentu na tym 
dystansie Selinę Buechel ze Szwajcarii. Najlepsza 

okazała się jednak Habitam Alemu z Etiopii, która 
pobiegła w Toruniu w czasie 1.59,49, która na 
ostatnich metrach ograła Muir, natomiast na 
trzeciej pozycji do mety dobiegła Ennaoui. Polka 
czasem 02.00,40 pobiła swój halowy rekord 
życiowy. Biegi na 400 metrów kobiet i mężczyzn 
rozgrywano w dwóch seriach. Zaczęło się bardzo 
dobrze dla nas, bo serię A, bijąc przy okazji rekord 
życiowy Anna Kiełbasińska. Czas 00.53,16 nie 
pozwolił jednak na marzenia o wygranej. W drugiej 
serii bowiem dwie inne reprezentantki Polski Iga 
Baumgart-Witan i Justyna Święty-Ersetic stoczyły 
piękną walkę o zwycięstwo. Ostatecznie lepsza 
okazała się ta pierwsza, po raz kolejny bijąc rekord 
życiowy czasem 00.51,91. To najlepszy w tym roku 
wynik na świecie i drugi w historii polskiej 
lekkoatletyki. Tym razem Święty-Ersetic była druga, 
ale wypełniła minimum na Halowe Mistrzostwa 
Europy czasem 00.52,14. W rywalizacji mężczyzn 
najlepszy okazał się Pavel Maslak z czasem 
00.46,19. Czwarty wynik uzyskał Karol Zalewski, 
który osiągnął rezultat 00.46,67, będą kolejnym z 
Biało-Czerwonych, który wypełnił minimum na 
HME w Glasgow. Dużo emocji budził konkurs skoku 
o tyczce, w którym na starcie pojawili się najlepsi 
polscy specjaliści w tej konkurencji Piotr Lisek, 
Paweł Wojciechowski i Robert Sobera, a także 
mistrz świata sprzed dwóch lat i brązowy medalista 
igrzysk olimpijskich w Rio Amerykanin Sam 
Kendricks. To właśnie on i Lisek walczyli o pierwszą 
lokatę, konkurenci bowiem dość szybko pożegnali 
się z rywalizacją. Ostatecznie lepszy okazał się 
zawodnik z USA, który konkurs zakończył z 
rezultatem 5,78, choć atakował nawet 5,92. 
Zgodnie w przewidywaniami konkurs skoku w dal 
wygrał Kubańczyk Juan Miguel Echevarría, który już 
w pierwszej próbie osiągnął 8,12 m. Najlepszy z 
Polaków Tomasz Jaszczuk z wynikiem 7,87 zajął 
trzecią pozycję. Skok wzwyż wygrał z kolei Rosjanin 
Ilja Iwaniuk z wynikiem 2,25. Sylwester Bednarek i 
Norbert Kobielski zakończyli konkurs jako na 
drugim miejscu, skacząc 2,20. Bieg na 60 metrów 
przez płotki wśród kobiet wygrała Niemka Pamela 
Dutkiewicz. W finale oglądaliśmy diw nasze 
zawodniczki Klaudię Siciarz i Karolinę Kołeczek. 
Niestety nie zaprezentowały się najlepiej i zajęły 
dwie ostatnie pozycje. Wśród mężczyzn świetnie 
spisał się reprezentujący Hiszpanię Orlando Ortega, 
który wygrał z wynikiem 7,49, czym wyrównał 
najlepszy w tym sezonie rezultat na światowych 
listach. Damian Czykier zajął piątą pozycję z czasem 
7,74. Duże nadzieje wiązaliśmy ze startem Marcina 
Lewandowskiego na 1500 metrów. "Lewy" 
zapowiadał pobicie rekordu Polski na tym dystansie 
i dotrzymał słowa. Co prawda zwycięzcą został 
Etiopczyk Samuel Tefera, ale Polak finiszował na 
drugiej pozycji z czasem 03.36,50, bijąc halowy 
rekord kraju. To także najlepszy wynik na Starym 
Kontynencie w tym sezonie. Dobrze zaprezentował 
się także czwarty na mecie Michał Rozmys, który 
przybiegł  z  czasem 03.38,53,  także bi jąc 
"życiówkę". Bieg na 60 metrów kobiet zapo-
wiadano jako największą atrakcję całej imprezy. 
Będąca w znakomitej dyspozycji w ostatnich 
tygodniach Ewa Swoboda miała  pokazać 
rywalkom, że w Glasgow będzie liczyć się w walce o 
medale. Po świetnym biegu Polka pozostawiła 
rywalki w pokonanym polu, dobiegając na metę z 
czasem 7,15. Kilka dni temu nasza najlepsza 
sprinterka biegała nieco szybciej, ale i tak po raz 
kolejny udowodniła, że jest obecnie w ścisłej 
europejskiej czołówce. Druga na mecie była 
Iworyjka Marie Josée Ta Lou.

Trzy 

medale 

pływaków 

z Barcina!  

Dnia 09.02.2019 roku na Krytej Pływalni w 
Mogilnie rozegrany zostały Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie.  Wśród startujących nie mogło 
zabraknąć reprezentantów Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Dwunastu podopiecznych 
trenera Marcina Jankiewicza - Julia Grajkowska, 
Maria Piskorska, Matylda Antkowiak, Lidia Dudek, 
Paulina Chareńska, Maja Wojciechowska, Oliwia 
Wróblewska, Wiktor Czyżewski, Kacper Sadłowski, 
Marcel Wojciechowski, Igor Giętkowski oraz Marek 
Matuszewski - tego dnia miało okazję sprawdzić się 
w swoich ulubionych stylach pływackich. Impreza 
podzielona została na dwa bloki startowe - 2007-
2011 oraz młodsi, a także 2006-2003 oraz starsi. 
Barcinianie przywieźli z imprezy trzy medale! Dwa z 
nich padły łupem Wiktora Czyżewskiego, który 
zwyciężył w stylu grzbietowym oraz dowolnym na 
dystansie 25 metrów we własnej kategorii 
wiekowej! Trzeci medal w kolorze srebrnym zawisł 
na szyi Igora Giętkowskiego, który był drugi na 
dystansie 100 metrów stylem grzbietowym. Oprócz 
zdobyczy medalowej jeden z naszych młodych 
pływaków - Wiktor Czyżewski odebrał z rąk 
organizatorów statuetkę najlepszego pływaka, 
który uzyskał największą ilość punktów FINA w 
swojej kategorii wiekowej. Pozostali pływacy w 
sposób znaczący poprawili swoje dotychczasowe 
rekordy życiowe. Z niecierpliwością czekamy na 
Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego!
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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 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

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

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

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 
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Zmiany organizacyjne w ratuszu

31 stycznia 2019 roku Burmistrz Michał Pęziak 
dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Barcinie. Modyfikacja 
regulaminu dotyczyła schematu organizacyjnego i 
jego powiązań funkcjonalnych oraz struktury i 
symboliki stanowisk. Kierownictwo urzędu tworzą 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak, Zastępca 
Burmistrza Hubert Łukomski, Sekretarz Gminy 
Waldemar Dolata i Skarbnik Bernadeta Chojnacka. 
Utworzono sześć referatów: Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich, Referat Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, Referat 

Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Referat 
Finansowy, Referat Edukacji, Spraw Społecznych i 
Promocji oraz Straż Miejską. Kierują nimi odpo-
wiednio Waldemar Dolata, Eliza Graczyk, Teresa 
Grabowska, Grzegorz Smoliński, Bernadeta 
Chojnacka, Lidia Kowal i Waldemar Polanowski. W 
strukturze organizacyjnej wyodrębniono siedem 
samodzielnych stanowisk: Zastępcę Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, audytora wewnętrznego, 
radcę prawnego, stanowiska ds. obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego, ds. zamówień publi-
cznych, ds. działalności gospodarczej oraz 
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Jarosław Drozdowski

Inauguracyjna sesja Gminnej Rady Seniorów

W piątek, 8 lutego 2019 roku, odbyło się I 
posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Barcinie w 
kadencji 2019 – 2022. W skład GRS powołano 
Krystynę Grobelną, Halinę Hajdyła, Dorotę Kawkę, 
Elżbietę Kłodzińską, Monikę  Linkowską, Barbarę 
Mikołajczak, Anielę Nowik, Henrykę Pietrzak, 
Danutę Poseł, Alicję Przybyłowicz, Helenę 
Ratajczyk, Waldemara Stykałę, Andrzeja Szcze-
pańskiego, Henryka Szczepańskiego i Mirosławę 
Tomczak. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Barcinie Janusz Wojtkowiak i 
Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski oraz 
radni Rady Miejskiej w Barcinie, urzędnicy, 
kierownicy spółek i jednostek organizacyjnych 
gminy Barcin. Po odebraniu zaświadczeń o 
wyborze i złożeniu ślubowania, dokonano pre-
zentacji i wybrano przewodniczącego, wice-
przewodniczącego i sekretarza. W II kadencji 
pracami radnych ponownie pokierują Andrzej 
Szczepański, Alicja Przybyłowicz i Monika Lin-
kowska. Rada seniorów jest organem o charakterze 
doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym 
organów gminy Barcin, a jej głównym celem jest 
reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska 
seniorów, zamieszkałych na terenie gminy Barcin. 
Podejmuje działania i zadania na rzecz środowiska 
seniorów prowadzące do 1) integracji i wzma-
cniania udziału w życiu społeczności lokalnej, 2) 
solidarności i umacniania więzi międzypoko-
leniowej, 3) reprezentowania jego zbiorowego 
interesu, 4) monitorowania jego potrzeb, 5) 
upowszechniania informacji o jego oczekiwaniach i 
potencjale społecznym, 6) inspirowania i 
koordynowania jego inicjatyw, 7) wspierania 
aktywności w zakresie rekreacji, kultury i edukacji, 
8) profilaktyki i promocji zdrowia oraz zapobie-
gania wykluczeniu społecznemu, 9) upowszechnia-
nia jego działalności informacyjno-doradczej i 10) 
współpracy z Radą i Burmistrzem.

Jarosław Drozdowski

Działacz 

i sportowiec Pałuk

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 
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 660 541 452

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

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

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 
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Zmiany organizacyjne w ratuszu

31 stycznia 2019 roku Burmistrz Michał Pęziak 
dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Barcinie. Modyfikacja 
regulaminu dotyczyła schematu organizacyjnego i 
jego powiązań funkcjonalnych oraz struktury i 
symboliki stanowisk. Kierownictwo urzędu tworzą 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak, Zastępca 
Burmistrza Hubert Łukomski, Sekretarz Gminy 
Waldemar Dolata i Skarbnik Bernadeta Chojnacka. 
Utworzono sześć referatów: Referat Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich, Referat Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, 
Referat Inwestycji, Remontów i Dróg, Referat 

Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Referat 
Finansowy, Referat Edukacji, Spraw Społecznych i 
Promocji oraz Straż Miejską. Kierują nimi odpo-
wiednio Waldemar Dolata, Eliza Graczyk, Teresa 
Grabowska, Grzegorz Smoliński, Bernadeta 
Chojnacka, Lidia Kowal i Waldemar Polanowski. W 
strukturze organizacyjnej wyodrębniono siedem 
samodzielnych stanowisk: Zastępcę Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, audytora wewnętrznego, 
radcę prawnego, stanowiska ds. obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego, ds. zamówień publi-
cznych, ds. działalności gospodarczej oraz 
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Jarosław Drozdowski

Inauguracyjna sesja Gminnej Rady Seniorów

W piątek, 8 lutego 2019 roku, odbyło się I 
posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Barcinie w 
kadencji 2019 – 2022. W skład GRS powołano 
Krystynę Grobelną, Halinę Hajdyła, Dorotę Kawkę, 
Elżbietę Kłodzińską, Monikę  Linkowską, Barbarę 
Mikołajczak, Anielę Nowik, Henrykę Pietrzak, 
Danutę Poseł, Alicję Przybyłowicz, Helenę 
Ratajczyk, Waldemara Stykałę, Andrzeja Szcze-
pańskiego, Henryka Szczepańskiego i Mirosławę 
Tomczak. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Barcinie Janusz Wojtkowiak i 
Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski oraz 
radni Rady Miejskiej w Barcinie, urzędnicy, 
kierownicy spółek i jednostek organizacyjnych 
gminy Barcin. Po odebraniu zaświadczeń o 
wyborze i złożeniu ślubowania, dokonano pre-
zentacji i wybrano przewodniczącego, wice-
przewodniczącego i sekretarza. W II kadencji 
pracami radnych ponownie pokierują Andrzej 
Szczepański, Alicja Przybyłowicz i Monika Lin-
kowska. Rada seniorów jest organem o charakterze 
doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym 
organów gminy Barcin, a jej głównym celem jest 
reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska 
seniorów, zamieszkałych na terenie gminy Barcin. 
Podejmuje działania i zadania na rzecz środowiska 
seniorów prowadzące do 1) integracji i wzma-
cniania udziału w życiu społeczności lokalnej, 2) 
solidarności i umacniania więzi międzypoko-
leniowej, 3) reprezentowania jego zbiorowego 
interesu, 4) monitorowania jego potrzeb, 5) 
upowszechniania informacji o jego oczekiwaniach i 
potencjale społecznym, 6) inspirowania i 
koordynowania jego inicjatyw, 7) wspierania 
aktywności w zakresie rekreacji, kultury i edukacji, 
8) profilaktyki i promocji zdrowia oraz zapobie-
gania wykluczeniu społecznemu, 9) upowszechnia-
nia jego działalności informacyjno-doradczej i 10) 
współpracy z Radą i Burmistrzem.

Jarosław Drozdowski

Działacz 

i sportowiec Pałuk

Dokończenie na str. 2
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W niedzielę 24 lutego 2019 roku  w Żninie odbyła 
się Gala Sportu, w trakcie której zostały ogłoszone 
wyniki XXVII Plebiscytu Tygodnika Lokalnego 
„Pałuki” na najpopularniejszego sportowca, 
działacza i trenera Pałuk roku 2018. Tytuły 
przyznawane są osobom, które wykazały się 
osiągnięciami w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 
30 listopada 2018. Sportowców wybierają kibice w 
drodze głosowania, a działacza i trenera – komisja 
plebiscytowa. Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski wręczył samorządowe listy gratulacyjne i 
zestawy promocyjne szkoleniowcowi i biegaczce z 
Gminy Barcin. Tytułu Najpopularniejszego Dzia-
łacza Sportowego Pałuk roku 2018 otrzymał pan 
Maciej Chrzanowski, pochodzący z Piechcina znany 
i ceniony licencjonowany menedżer FIFA, były 
bramkarz Klubu Sportowego „Zagłębie Piechcin”. 
Komisja plebiscytowa doceniła całokształt 
działalności menedżerskiej pana Maciejaw Chrza-
owskiego w rolach dyrektora sportowego, 
kierownika drużyny i trenera bramkarzy w Miejskim 
Klubie Sportowym „Chojniczanka 1930” S.A. w 
latach 2012-2018 w rozgrywkach piłkarskich o 
mistrzostwo I ligi oraz Pucharze Polski. Pani Kamila 
Maciejewska z Grupy Ślimaki Barcin zajęła IV 
miejsce w finałowej dziesiątce na Najpopular-
niejszego Sportowca Pałuk 2018 roku. Z uznaniem 
kibiców spotkały się doskonałe starty i wyniki pani 
Kamili Maciejewskiej w VI edycji OSHEE Barcin 
Biega, VII Zimowym Biegu Dębowym, XXV Biegu 
Żnińskim, XXX Biegu im. Tomasza Hoppera, X 
Biegach Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka oraz 
zdobycie w latach 2017 – 2018 korony maratonów 
Polski w Dębnie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i 
Warszawie. W gronie 27 kandydatów do tytułu 
sportowca Pałuk z Gminy Barcin znaleźli się Julia 
Jackowska z UKS Dojlidy Białystok – czołowa 
tenisistka stołowa I-ligowego zespołu oraz Leszek 
Wisz z LKS „Dąb” Barcin – kluczowy zawodnik 
czerwono-zielonych i najlepszy strzelec klubu w 
rundzie jesiennej. Najpopularniejszym sportowcem 
Pałuk został biegacz Zbigniew Kledzik z Chomiąży 
Szlacheckiej, a trenerem wybrano Bogusława 
Kozłowskiego z LKS Rogowo.

Jarosław Drozdowski

Honorowy 

pobór krwi

W 2019 roku obchodzony jest jubileusz 200 – 
lecia Centralnej Administracji Drogowej. Z tej okazji 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz pracownicy GDDKiA zorganizowali ogólno-
polską zbiórkę krwi dla poszkodowanych w 
wypadkach drogowych pod hasłem „200 lat 
Administracji Drogowej”. Pomysłodawcy chcą 
zebrać co najmniej 200 litrów krwi i zapraszają do 
udziału przedstawicieli administracji publicznej, 
administracji  drogowych z zarządów dróg 
wojewódzkich i powiatowych oraz pracowników 
branży drogowej. Akcję wspiera Narodowe 
Centrum Krwi. Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 
Paweł Wojtylak informuje, że w 2019 roku zapla-
nowano 4 postoje specjalistycznego ambulansu do 

pobrania krwi od honorowych dawców w Barcinie 
w dniach 13 lutego, 15 maja, 14 sierpnia i 6 listopada. 
Pierwsza tegoroczna zbiórka krwi w Piechcinie 
odbyła się w połowie stycznia. W trakcie akcji z 31 
zarejestrowanych osób, 27 osób oddało krew. 
Podczas lutowej dyżury ambulansu w Barcinie z 47 
osób zarejestrowanych, 38 osób oddało krew. W 
2018 roku w Barcinie i Piechcinie w trakcie 9 
dyżurów zarejestrowano 272 osoby, z których 221 
dawców oddało szacunkowo 100 litrów krwi.

Jarosław Drozdowski

Nowy Zastępca Burmistrza Barcina

Z dniem 1 lutego 2019 roku Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak powołał na stanowisko Zastępcy 
Burmistrza Barcina Huberta Łukomskiego oraz 
udzielił  mu stosownego pełnomocnictwa i 
upoważnienia. Pan Hubert Łukomski zajmie się 
nadzorowaniem pracy i działalności powierzonego 
i podległego pionu organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Barcinie, pełnieniem funkcji kierownika 
urzędu pod nieobecność burmistrza, współ-
działaniem z Radą Miejską i komisjami Rady 
Miejskiej w Barcinie w zakresie swojego działania, 
sprawowaniem nadzoru nad edukacją, kulturą, 
kulturą fizyczną i sportem, funkcjonowaniem 
Miejskiego Domu Kultury, Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o., Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego, 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Barcinie oraz przewodniczeniem 
Radzie Społecznej, działalnością organizacji 
pozarządowych realizujących zadania publiczne 
przekazane w drodze konkursu.
Pan Hubert Łukomski ma 39 lat. Z wykształcenia jest 
mgr inż. informatyki. Studia wyższe zawodowe 
ukończył w 2005 roku na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. Dokształcając się skończył studia 
podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpie-
czeństwa (2010) oraz podstaw przedsiębiorczości i 
doradztwa zawodowego (2014). Od 1999 roku 
pracował zawodowo w Gimnazjum nr 1 w Barcinie, 
a później w Zespole Szkół w Barcinie. Jako działacz 
sportowy od 1994 roku był organizatorem, a 

później współorganizatorem Małej Ligi Mistrzów, 
gdzie swoje pierwsze kroki stawiali młodzi adepci 
piłki nożnej. Od 2009 roku prowadził zajęcia 
szachowe w Gimnazjum nr 1 w Barcinie oraz 
współorganizował liczne turnieje szachowe o 
randze ogólnopolskiej. W latach 2002-2006 był 
p o m y s ł o d a w c ą  w i e l u  a k c j i  d l a  m ł o d y c h 
mieszkańców gminy Barcin. Jako lider grupy 
nieformalnej pozyskał trzykrotnie fundusze na 
przeprowadzenie akcji letnich w ramach programu 
„Równać szanse – małe granty Make a con-
nection”. Od 2016 roku we współpracy z Miejskim 
Domem Kultury jest inicjatorem Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego GIFF. Był radnym 
Rady Miejskiej w Barcinie V, VI, VII i VIII kadencji. 
Działając w samorządzie był członkiem Komisji 
Oświaty, Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, a w 
latach 2014-2019 Przewodniczącym Komisji 
Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego. Pan 
Hubert Łukomski ma żonę Kamilę, dwoje dzieci 
Marysię i Julkę. Jego zainteresowania obejmują 
sport regionalny, jest miłośnikiem gry w szachy 
oraz gry terenowej geocaching.

Jarosław Drozdowski

Zmiany na UTW w Barcinie

Po ponad 12 latach kierowania Radą Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie pan Jerzy 
Kosmalski zakończył działalność w roli Przewod-
niczącego UTW. Na V sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
Przewodniczący Janusz Wojtkowiak i Burmistrz 
Michał Pęziak podziękowali społecznikowi za 
współpracę w zakresie aktywizacji intelektualnej, 
psychicznej, społecznej i fizycznej osób starszych, 
inspirowanie ich do zdobywania nowej wiedzy i 
umiejętności. Pan Jerzy Kosmalski jest emeryto-
wanym nauczycielem, założycielem Towarzystwa 
Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Przewodni-
czącym Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Barcinie w latach 2006-2019. Działał w 
Związku Harcerstwa Polskiego, był członkiem 
Komitetu Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla na 
Górze św. Wojciecha, przewodniczy Radzie Nadzor-

czej Spółdzielni Miesz`kaniowej Kujawy, należy do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, angażuje się w 
działania partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowo-
czesność”. Razem z żoną Barbarą działa na rzecz 
aktywnego rozwoju i spędzania czasu wolnego 
przez osoby w wieku 50+, propaguje nordic 
walking, gimnastykę i samoobronę, szefuje sekcji 
turystycznej UTW, organizuje wycieczki krajowe i 
zagraniczne.  Nową Przewodniczącą Rady 
Słuchaczy UTW w Barcinie została pani Zofia 
Jesionowska, którą będą wspierać Genowefa Jaku-
bowska – Zastępca Przewodniczącej, Kunegunda 
Jędykiewicz – Skarbnik, Ewa Krystyna Gałęzewska 
– Sekretarz, Teresa Kubacka-Wróblewska i Zenona 
Cesarz – kronikarki oraz członkowie rady Bożena 
Kłopocka, Alojzy Grobelny i Jerzy Kosmalski.

Jarosław Drozdowski

8 medali sekcji lekkoatletycznej

W sobotę, 2 lutego 2019 roku, zawodnicy sekcji 
lekkoatletycznej BOSiR sp. z o. o. wystartowali w 
Mistrzostwach województwa kujawsko-pomor-
skiego w lekkiej atletyce U-12, U-14 i U-16 w Toruniu. 
Podopieczni Andrzeja Luzaka, Rafała Moritza i Lidii 
Kopczyńskiej wywalczyli osiem medali mistrzostwa 
województwa. Złote medale zdobyli Zuzanna Zubel 
(U12) w biegu na 60 m i Julia Krysiak (U14) w skoku 
w dal. Po srebrne medale sięgnęli Olga Jankowska 
w biegu na 60 m U12, Aleksander Grześkowiak w 
biegu na 600 m U12 oraz sztafeta 4x200 m U14 w 
składzie: Julia Macina, Natalia Jordanowska, Nicola 
Moritz i Julia Krysiak. Brązowe medale zdobyły Olga 
Lewandowska w biegu na 60 m U12, Nicola Moritz w 
skoku w dal U14 i Olga Jankowska w biegu na 200 m 
U12. Skład drużyny uzupełniali: Anna Broniszewska, 
Amelia Cholewińska, Wiktor Czyżewski, Kacper 
Dec, Zofia Forgiel, Karol Forgiel, Kacper Kucharski, 
Olga Lewandowska, Maja Mikołajczak, Norbert 
Naborczyk, Kinga Nowicka, Kinga Popielarz, Agata 
Popielarz i Nikodem Robaczewski. W 2018 Bur-
mistrz Barcina Michał Pęziak ufundował stroje 
sportowe dla młodych i utalentowanych zawod-
ników sekcji lekkoatletycznej działającej przy 
Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Z 
budżetu jst zakupiono dresy, koszulki, spodenki i 
topy lekkoatletyczne.

Jarosław Drozdowski

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej w Barcinie – 
fot. Wioletta Jankowska

Podsumowanie 

u wędkarzy
W niedzielę, 3 lutego 2019 roku, odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Członków Koła Nr 71 Polskiego Związku Wędkar-
skiego w Barcinie. Dwudziestu dwóch wędkarzy 
obradowało w Stanicy żeglarskiej „Neptun” w 
Barcinie. Na początku kol. Tomasz Słomowicz 
otrzymał Złotą odznakę PZW za zasługi dla 
wędkarstwa polskiego. Legitymację i honorowe 
odznaczenie wręczyli wędkarzowi kol. Alfred Kotz z 
Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy i Prezes Koła 
kol. Jarosław Drozdowski. W części merytorycznej 
sprawozdania z ubiegłorocznej działalności złożyli 
Prezes Koła kol. Jarosław Drozdowski, Skarbnik 
Koła kol. Tomasz Słomowicz, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Koła kol. Krzysztof Zalewski i 
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła kol. 
Marek Drozdowski. Zebrani podsumowali miniony i 
poczynili plany na bieżący rok. Komisja egzamina-
cyjna Zarządu Koła przeprowadza egzaminy dla 
osób chcących zdobyć kartę wędkarską.

Jarosław Drozdowski
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W niedzielę 24 lutego 2019 roku  w Żninie odbyła 
się Gala Sportu, w trakcie której zostały ogłoszone 
wyniki XXVII Plebiscytu Tygodnika Lokalnego 
„Pałuki” na najpopularniejszego sportowca, 
działacza i trenera Pałuk roku 2018. Tytuły 
przyznawane są osobom, które wykazały się 
osiągnięciami w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 
30 listopada 2018. Sportowców wybierają kibice w 
drodze głosowania, a działacza i trenera – komisja 
plebiscytowa. Zastępca Burmistrza Barcina Hubert 
Łukomski wręczył samorządowe listy gratulacyjne i 
zestawy promocyjne szkoleniowcowi i biegaczce z 
Gminy Barcin. Tytułu Najpopularniejszego Dzia-
łacza Sportowego Pałuk roku 2018 otrzymał pan 
Maciej Chrzanowski, pochodzący z Piechcina znany 
i ceniony licencjonowany menedżer FIFA, były 
bramkarz Klubu Sportowego „Zagłębie Piechcin”. 
Komisja plebiscytowa doceniła całokształt 
działalności menedżerskiej pana Maciejaw Chrza-
owskiego w rolach dyrektora sportowego, 
kierownika drużyny i trenera bramkarzy w Miejskim 
Klubie Sportowym „Chojniczanka 1930” S.A. w 
latach 2012-2018 w rozgrywkach piłkarskich o 
mistrzostwo I ligi oraz Pucharze Polski. Pani Kamila 
Maciejewska z Grupy Ślimaki Barcin zajęła IV 
miejsce w finałowej dziesiątce na Najpopular-
niejszego Sportowca Pałuk 2018 roku. Z uznaniem 
kibiców spotkały się doskonałe starty i wyniki pani 
Kamili Maciejewskiej w VI edycji OSHEE Barcin 
Biega, VII Zimowym Biegu Dębowym, XXV Biegu 
Żnińskim, XXX Biegu im. Tomasza Hoppera, X 
Biegach Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka oraz 
zdobycie w latach 2017 – 2018 korony maratonów 
Polski w Dębnie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i 
Warszawie. W gronie 27 kandydatów do tytułu 
sportowca Pałuk z Gminy Barcin znaleźli się Julia 
Jackowska z UKS Dojlidy Białystok – czołowa 
tenisistka stołowa I-ligowego zespołu oraz Leszek 
Wisz z LKS „Dąb” Barcin – kluczowy zawodnik 
czerwono-zielonych i najlepszy strzelec klubu w 
rundzie jesiennej. Najpopularniejszym sportowcem 
Pałuk został biegacz Zbigniew Kledzik z Chomiąży 
Szlacheckiej, a trenerem wybrano Bogusława 
Kozłowskiego z LKS Rogowo.

Jarosław Drozdowski

Honorowy 

pobór krwi

W 2019 roku obchodzony jest jubileusz 200 – 
lecia Centralnej Administracji Drogowej. Z tej okazji 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz pracownicy GDDKiA zorganizowali ogólno-
polską zbiórkę krwi dla poszkodowanych w 
wypadkach drogowych pod hasłem „200 lat 
Administracji Drogowej”. Pomysłodawcy chcą 
zebrać co najmniej 200 litrów krwi i zapraszają do 
udziału przedstawicieli administracji publicznej, 
administracji  drogowych z zarządów dróg 
wojewódzkich i powiatowych oraz pracowników 
branży drogowej. Akcję wspiera Narodowe 
Centrum Krwi. Dyrektor Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 
Paweł Wojtylak informuje, że w 2019 roku zapla-
nowano 4 postoje specjalistycznego ambulansu do 

pobrania krwi od honorowych dawców w Barcinie 
w dniach 13 lutego, 15 maja, 14 sierpnia i 6 listopada. 
Pierwsza tegoroczna zbiórka krwi w Piechcinie 
odbyła się w połowie stycznia. W trakcie akcji z 31 
zarejestrowanych osób, 27 osób oddało krew. 
Podczas lutowej dyżury ambulansu w Barcinie z 47 
osób zarejestrowanych, 38 osób oddało krew. W 
2018 roku w Barcinie i Piechcinie w trakcie 9 
dyżurów zarejestrowano 272 osoby, z których 221 
dawców oddało szacunkowo 100 litrów krwi.

Jarosław Drozdowski

Nowy Zastępca Burmistrza Barcina

Z dniem 1 lutego 2019 roku Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak powołał na stanowisko Zastępcy 
Burmistrza Barcina Huberta Łukomskiego oraz 
udzielił  mu stosownego pełnomocnictwa i 
upoważnienia. Pan Hubert Łukomski zajmie się 
nadzorowaniem pracy i działalności powierzonego 
i podległego pionu organizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Barcinie, pełnieniem funkcji kierownika 
urzędu pod nieobecność burmistrza, współ-
działaniem z Radą Miejską i komisjami Rady 
Miejskiej w Barcinie w zakresie swojego działania, 
sprawowaniem nadzoru nad edukacją, kulturą, 
kulturą fizyczną i sportem, funkcjonowaniem 
Miejskiego Domu Kultury, Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o., Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego, 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Barcinie oraz przewodniczeniem 
Radzie Społecznej, działalnością organizacji 
pozarządowych realizujących zadania publiczne 
przekazane w drodze konkursu.
Pan Hubert Łukomski ma 39 lat. Z wykształcenia jest 
mgr inż. informatyki. Studia wyższe zawodowe 
ukończył w 2005 roku na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. Dokształcając się skończył studia 
podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpie-
czeństwa (2010) oraz podstaw przedsiębiorczości i 
doradztwa zawodowego (2014). Od 1999 roku 
pracował zawodowo w Gimnazjum nr 1 w Barcinie, 
a później w Zespole Szkół w Barcinie. Jako działacz 
sportowy od 1994 roku był organizatorem, a 

później współorganizatorem Małej Ligi Mistrzów, 
gdzie swoje pierwsze kroki stawiali młodzi adepci 
piłki nożnej. Od 2009 roku prowadził zajęcia 
szachowe w Gimnazjum nr 1 w Barcinie oraz 
współorganizował liczne turnieje szachowe o 
randze ogólnopolskiej. W latach 2002-2006 był 
p o m y s ł o d a w c ą  w i e l u  a k c j i  d l a  m ł o d y c h 
mieszkańców gminy Barcin. Jako lider grupy 
nieformalnej pozyskał trzykrotnie fundusze na 
przeprowadzenie akcji letnich w ramach programu 
„Równać szanse – małe granty Make a con-
nection”. Od 2016 roku we współpracy z Miejskim 
Domem Kultury jest inicjatorem Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego GIFF. Był radnym 
Rady Miejskiej w Barcinie V, VI, VII i VIII kadencji. 
Działając w samorządzie był członkiem Komisji 
Oświaty, Sportu i Rekreacji, Komisji Rewizyjnej, a w 
latach 2014-2019 Przewodniczącym Komisji 
Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego. Pan 
Hubert Łukomski ma żonę Kamilę, dwoje dzieci 
Marysię i Julkę. Jego zainteresowania obejmują 
sport regionalny, jest miłośnikiem gry w szachy 
oraz gry terenowej geocaching.

Jarosław Drozdowski

Zmiany na UTW w Barcinie

Po ponad 12 latach kierowania Radą Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie pan Jerzy 
Kosmalski zakończył działalność w roli Przewod-
niczącego UTW. Na V sesji Rady Miejskiej w Barcinie 
Przewodniczący Janusz Wojtkowiak i Burmistrz 
Michał Pęziak podziękowali społecznikowi za 
współpracę w zakresie aktywizacji intelektualnej, 
psychicznej, społecznej i fizycznej osób starszych, 
inspirowanie ich do zdobywania nowej wiedzy i 
umiejętności. Pan Jerzy Kosmalski jest emeryto-
wanym nauczycielem, założycielem Towarzystwa 
Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Przewodni-
czącym Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Barcinie w latach 2006-2019. Działał w 
Związku Harcerstwa Polskiego, był członkiem 
Komitetu Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla na 
Górze św. Wojciecha, przewodniczy Radzie Nadzor-

czej Spółdzielni Miesz`kaniowej Kujawy, należy do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, angażuje się w 
działania partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowo-
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Jarosław Drozdowski

8 medali sekcji lekkoatletycznej
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Jarosław Drozdowski

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej w Barcinie – 
fot. Wioletta Jankowska

Podsumowanie 

u wędkarzy
W niedzielę, 3 lutego 2019 roku, odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
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Jarosław Drozdowski
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Budowa żłobka w Barcinie

21.02.2019 r. Gmina Barcin podpisała umowę o 
dofinansowanie budowy żłobka w Barcinie. Za 6 104 
302,73 zł, w tym 1 020 000,00 zł dotacji unijnej (16,71 
% kosztów kwalifikowalnych), przy stadionie 
miejskim u zbiegu ul. Jakuba Wojciechowskiego i ul. 
dra Stanisława Krzysia powstanie jednokondyg-
nacyjny budynek dla 57 maluszków w wieku do 3 
roku życia. Inwestycja pn. „Budowa żłobka w 
Barcinie”, mająca na celu zwiększenie dostępności 
do usług społecznych, w szczególności usług opieki 
nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Barcin i 
województwa kujawsko-pomorskiego, współ-
finansowana jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 
6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
Schemat: Inwestycje związane z budową, adapta-
cją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na 
potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do 
lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 
2020. Głównym celem projektu jest poprawa 

jakości i dostępności do usług społecznych na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 
Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępu do 
usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy 
Barcin, poprzez budowę żłobka i jego wyposażenie.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 
dostępności do usług opiekuńczych w szczególno-
ści dla dzieci do lat 3 w gminie Barcin i woje-
wództwie kujawsko-pomorskim oraz do wysokiej 
jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy 
Barcin, wzrostu aktywności zawodowej kobiet i 
mężczyzn oraz poprawy warunków życia rodzin 
posiadających dzieci do lat 3. Przedmiotem pro-
jektu jest budowa parterowego budynku o 
powierzchni całkowitej 884,39 m2, szerokości 
24,94 m i długości 38,09 m. Układ funkcjonalny 
budynku obejmuje 3 sale żłobkowe na 19 dzieci 
każda, 3 sypialnie, 3 łazienki z wyposażeniem, 2 sale 
rehabilitacyjne ze sprzętem do terapii, szatnię dla 
dzieci, wózkownię, szatnię i jadalnię dla personelu, 
izolatkę dla dzieci chorych, WC dla gości i perso-
nelu, pełne zaplecza kuchenne i administracyjne 
oraz pomieszczenia magazynowe, węzeł c.o. i 
rozdzielnię elektryczną.

Jarosław Drozdowski

Dotacje dla NGO'sów

 Gmina Barcin przeznaczyła 91818,00 zł na 
dofinansowanie zadań publicznych zaplanowanych 
na bieżący rok przez lokalne stowarzyszenia 
zajmujące się kulturą, sportem, osobami niepełno-
sprawnymi, ochroną zdrowia i pomocą społeczną. 
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w 2019 roku, Gmina 
Barcin dofinansowała 11 projektów przygotowa-
nych przez organizacje pozarządowe. Na zadania w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego przeznaczono 48.140,00 
zł, a dotacje otrzymały Stowarzyszenie Ekologi-

czne, Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Bar-
cin, Regionalna Orkiestra „Kujawy”, Hufiec Pałuki 
Związku Harcerstwa Polskiego i Piechcińskie 
Bractwo Kurkowe. W zakresach ochrony i promocji 
zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych 8476,00 zł przeznaczono na projekty 
lokalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i 
koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz 
Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”. Piechcińskie 
Bractwo Kurkowe i Stowarzyszenie „Otwarte 
Umysły” za 26.210,00 zł zrealizują zadania w 
zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samo-
pomocy Obywatelskiej Sampo otrzymało 8992,00 
zł na projekt „Żywność w darze 2019” z zakresu 
pomocy społecznej.

Jarosław Drozdowski

Gala sportowa 

w Barcinie
W ostatni dzień lutego w Miejskim Domu Kultury 

zorganizowano galę sportową, w trakcie której 
zaprezentowano uznanych trenerów oraz utalento-
wanych zawodników i zawodniczki, którzy w tym roku 
otrzymali nagrody i stypendia sportowe Gminy Barcin. 
W gronie radnych, sportowców, działaczy, kibiców i 
rodziców doceniono ubiegłoroczne wysokie wyniki 
sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej we 
współzawodnictwie o randze wojewódzkiej, ogólno-
polskiej i międzynarodowej. Listy gratulacyjne i albumy 
„Przez Barcin na Pałuki” wyróżnionym wręczyli 
Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Barcinie Janusz 
Wojtkowiak, Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji sp. z o.o. Krzysztof Wolski i Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Barcinie Paweł Ratajczak. 
Nagrody pieniężne przyznano cenionym szkoleniow-
com z Gminy Barcin Wojciechowi Kowalowi (tenis 
stołowy), Jakubowi Wojciechowskiemu (bilard) oraz 
Rafałowi Moritzowi (lekkoatletyka), jako podziękowa-
nie za ich wkład pracy na rzecz rozwoju i promocji 
sportu w społeczności lokalnej. Trener sekcji lekko-
atletycznej Andrzej Luzak otrzymał nagrodę rzeczową 
od Burmistrza Barcina Michała Pęziaka za osiągnięcia w 
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizy-
cznej.  Samorządowe nagrody i stypendia sportowe z 
budżetu gminy Barcin na 2019 rok otrzymali Nikodem 
Robaczewski, Nicola Moritz, Norbert Naborczyk, Olga 
Jankowska i Kacper Broniszewski (lekkoatletyka), 
Agata Łożyńska, Alicja Gaca, Magdalena Wesołowska, 
Julia Łącka i Sara Wachowska (tenis stołowy), Julia 
Nowacka, Roksana Kistowska i Otylia Basińska (bilard), 
Michał Kuczyński i Marceli Błażejewski. W grupie 
nagrodzonych zawodników znaleźli się lekkoatletki i 
lekkoatleci Nikodem Robaczewski, Nicola Moritz, 
Norbert Naborczyk, Olga Jankowska, Kacper Bro-
niszewski, Kacper Kucharski, Julia Macina, Aleksander 
Grześkowiak, Olga Lewandowska, Zofia Forgiel, 
Mikołaj Kaczmarek i Natalia Jordanowska, tenisistki 
stołowe Agata Łożyńska, Alicja Gaca, Magdalena 
Wesołowska, Julia Łącka, Sara Wachowska, Julia 
Ratajczak, Vanessa Fidala i Zuzanna Kwaśniewska, 
bilardzistki i bilardziści Julia Nowacka, Otylia Basińska, 
Roksana Kistowska, Dominik Wojciechowski, Kacper 
Brejski, Nikodem Wojciechowski i Olivier Pipin, 
biegaczka Kamila Maciejewska, specjalizujący się w 
motocrossie Michał Kuczyński oraz uprawiający karate 
i kenjutsu Marceli Błażejewski. Z tegorocznego 
budżetu na stypendia sportowe przeznaczono 20.000 
zł (100 lub 200 zł miesięcznie), a na nagrody 10.400 zł 
(od 200 zł do 500 zł) wykorzystując prawie w 100% 
zaplanowane środki finansowe. Galę sportową Gminy 
Barcin 2019, przygotowaną przez pracowników 
Miejskiego Domu Kultury, poprowadził Dyrektor Artur 
Jakubowski, a występami artystycznymi uświetnili 
Agata Rydlewska, Julia Bronk, Dorian Różak, Maciej 
Wachowski, Oliwia Szczepaniak i dzieci z Zespołu Szkół 
w Barcinie.

Jarosław 
Drozdowski
fot. Joanna 

Bejma
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