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„Noc Niepojęta”

Było to wyjątkowe spotkanie w Domu 
Kultury. Dzieci i młodzież z sekcji wokal-
nej prowadzonej w MDK przez Kata-
rzynę Tomalę zabrali nas w muzyczną 
podróż do krainy najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek. Podczas kon-
certu „Laboratorium piosenki” przypo-
mniało kilka zapomnianych, ale pięknych 
polskich kolęd oraz te popularne w mniej 
lub bardziej standardowych aranżacjach. 
Był to doskonały czas na to, aby dzień 
przed wigilią nastroić się świątecznie, w 
programie znalazły się nie tylko popu-
larne polskie kolędy, ale także pastorałki i 
piosenki świąteczne. Gościnnie wystąpili 
także młodzi aktorzy z sekcji teatralnej 
oraz Katarzyna Kubiak. 

XI Powiatowy Konkurs 
Gwary Pałuckiej
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Jarmark Bożonarodzeniowy

Ręcznie wyrabiana biżuteria, ozdoby cho-
inkowe, smaczne potrawy wigilijne. Ciekawe 
pomysły na prezenty. Tak w największym 
skrócie można opisać to co działo się 14 grudnia 
przed Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Po 
raz drugi na powietrzu zorganizowany został 
jarmark bożonarodzeniowy. Specjalistami, jeśli 
chodzi o organizację jarmarków bożonaro-
dzeniowych są nasi zachodni sąsiedzi. W 
Niemczech odbywają się one już od XIV wieku. 
Początkowo były to tylko jednodniowe targi, w 
trakcie których można było się zaopatrzyć we 
wszystkie produkty potrzebne na święta. Z 
biegiem lat jarmarki stawały się coraz dłuższe i 
atrakcyjniejsze. Najstarszy jarmark odbywa się 
w Dreźnie, już od prawie 600 lat. W Barcinie ta 
idea zrodziła się trzy lata temu. Dwie edycje 
miały miejsce w hali ,  w roku ubiegłym 
przeniesiony jednak został jarmark na zewnątrz. 
Wzorem roku ubiegłego organizatorzy 
zagospodarowali parking pomiędzy Urzędem 
Miejskim a Miejskim Domek Kultury. Oprócz 
wspomnianych już atrakcji komercyjnych i 
kul inarnych mogliśmy wysłuchać także 
najpiękniejszych piosenek świątecznych w 
wykonaniu, grupy Retro, Relaksu i młodych 
wychowanków Laborator ium P iosenki 
Miejskiego Domu Kultury. Zobaczyliśmy także 
pokaż świątecznego tańca w wykonaniu 
podopiecznych Arka Milarskiego.

Zdjęcia na str. 3

DKK
„Przylądek wichrów” - dylogia Agnieszki Kraw-

czyk była przedmiotem dyskusji, która odbyła się 3 
grudnia 2019 roku w barcińskiej bibliotece w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Jednak 
zanim podjęto dyskusję klubowicze złożyli pani 
dyrektor podziękowania i gratulacje z okazji zajęcia 
przez barcińską książnicę I miejsca w tegorocznym 
Rankingu Bibliotek ogłoszonym przez Rzecz-
pospolitą i Instytut Książki. Zaproponowana do 
wspólnego czytania powieść „Lato wśród wydm” 
oraz jej kontynuacja „Róża wiatrów” okazały się 
dobrym wyborem. Klubowicze chętnie podzielili się 
swoimi wrażeniami po lekturze obu powieści. 
Wypowiadali się, iż czytało im się je tak, jakby się 
rzeczywiście nad tym morzem było, zawiera takie 
realistyczne, szczegółowe opisy urokliwych za-
kątków nad Bałtykiem. Daje wskazówki jak rozwinąć 
biznes, taka życiowa, optymistyczna, potwier-
dzająca maksymę, że powierzchowność bywa 
myląca a człowiek zyskuje przy bliższym poznaniu 
oraz pokazująca, że warto mieć marzenia. Cykl 
„Przylądek wichrów” osadzony jest w naszej rze-
czywistości. Opowiada o sile przyjaźni, o radościach i 
troskach dnia codziennego, o szczęściu, które 
niespodziewanie pojawia się w naszym życiu. 
Porusza różne problemy, które nurtują zwyczajnych 
ludzi. Seria z typu tych łatwych, lekkich i opty-
mistycznych, kończących się happy endem, ale 
dotykająca wielu poważnych zagadnień, jakie nie 
często pojawiają się w książkach obyczajowych. 
Autorka  pisze o alkoholizmie, o próbach samo-
bójczych, depresji, kłopotach finansowych, o 
skomplikowanych relacjach w rodzinie, o porzu-
ceniu własnego dziecka, o rodzinnych tajemnicach, 
o ucieczce po śmierci bliskiej osoby, o poszukiwaniu 
własnej drogi życiowej. Pierwsza z książek przedsta-
wia perypetie Matyldy Radwan, dekoratorki wnętrz, 
udającej się ze Śląska do Dębek, aby tam zmienić 
wystrój domku, którego jej przyjaciółka, Justyna 
Malinowska, nie może sprzedać. Po drodze zabiera 
autostopowicza, który okazał się niezastąpionym 
pomocnikiem przy aranżacji domu. Nad brzegiem 
morza spotyka tajemniczą  dziewczynę błąkającą się 
wśród wydm – to Ola, wciąż czekająca na powrót 
matki - oraz archeologa poszukującego skarbów we 
wrakach statków. Akcja drugiej części rozgrywa się 
nad morzem w hotelu państwa Orontowicz. 
Matylda wykonuje gobeliny zamówione przez Anitę, 
właścicielkę dworku w Drozdowie. Anita trafia na 
odwyk do szpitala, jej mąż zostaje aresztowany a 
prowadzenie hotelu pozostaje ich córce -Irminie. W 
Drozdowie pojawia się tajemniczy właściciel hotelu, 
który zamierza popełnić w nim samobójstwo. 
Pomagająca Irminie Aleksandra dowiaduje się kim są 
jej rodzice. Agnieszka Krawczyk stopniowo zdradza 
czytelnikowi szczegóły z życia bohaterów, odkrywa 
ich sekrety oraz przeplata  i łączy ich losy, co czyni 
książkę ciekawszą. Prosty język, lekki styl, tajemni-
czy nastrój, fajni kreatywni bohaterowie i zaska-
kujące zakończenie spowodowały, że lektura 
ogólnie się podobała. 

       Moderator Renata Grabowska

Zdjęcia na str. 4
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IX Gala Rankingu Bibliotek

W Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie 28 
listopada 2019 r. odbyła się IX Gala Rankingu 
Bibliotek, podczas której ogłoszono wyniki 
tegorocznego Rankingu zorganizowanego przez 
Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita. Miło nam 
poinformować, iż barcińska biblioteka zajęła 
ponownie I miejsce w Polsce i otrzymała dyplom 
najlepszej biblioteki województwa kujawsko 
–pomorskiego. W pierwszej dziesiątce Rankingu 
znalazły się również:

II. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i 
Miasta Sianów (woj.zachodniopomorskie)
III. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w 
Podgórzu (woj. podlaskie)
IV. Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza 
Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
(woj. małopolskie)
V. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach (woj. 
warmińsko-mazurskie)
VI. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance (woj. 
wielkopolskie)
VII. Biblioteka Miejska w Cieszynie (woj. śląskie)
VIII. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka 
w Krasocinie (woj. świętokrzyskie)
IX. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni (woj. 
łódzkie)
X. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie (woj. 
dolnośląskie).

Ranking powstał na postawie nadesłanych przez 
biblioteki 760 ankiet oraz danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Kapituła Rankingu pod 
przewodnictwem dyrektora Biblioteki Narodowej 
Tomasza Makowskiego oceniała m.in. liczbę 
czytelników, wielkość księgozbioru na 1000 
mieszkańców, zatrudnienie w placówce, liczbę 
godzin otwarcia, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i wolontariuszami, a także liczbę 
działających przy bibliotece klubów czytelniczych i 
kół zainteresowań. Pamiątkowe dyplomy z rąk 
organizatorów – wicedyrektora Instytutu Książki 
prof. Krzysztofa Koehlera, dyrektora Departa-
mentu Mecenatu Państwa MKiDN – Mateusza 
Adamkowskiego oraz redaktora zarządzającego 
Rzeczpospolitej – Marcina Piaseckiego odebrały 
Grażyna Szafraniak – dyrektor biblioteki i Teresa 
Wilk - Przewodnicząca Komisji Budżetu, Prawa i 
Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Nasz sukces 
nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażo-
wanie wszystkich pracowników bibliotek z terenu 
gminy Barcin. Dziękujemy wszystkim, który 
przyczynili się do osiągnięcia tak wysokiego wyniku, 
a przede wszystkim władzom gminy i radnym za 
ogromną pomoc i zrozumienie potrzeb biblioteki, 
naszym partnerom z organizacji pozarządowych i 
jednostek gminnych, a także czytelnikom, którzy 
korzystają z naszych usług. Ogromnym wsparciem 
dla nas był udział w tegorocznej Gali Dyrekcji 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Bydgoszczy, za co jesteśmy wdzięczni.

„Gwara pałucka - ocalić od zapomnienia” 

Już od 11 lat barcińska biblioteka organizuje 
konkurs gwary pałuckiej, w którym dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe mogą sprawdzić swoje umie-
jętności w posługiwaniu się gwarą. Rywalizacja pod 
nazwą „Gwara pałucka - ocalić od zapomnienia” 
rozgrywała się początkowo na poziomie gminnym, 
by po jakimś czasie przejść na poziom powiatowy. 
W roku 2019 konkurs odbył się w dniu 28 listopada. 
Po raz pierwszy od wielu lat, uczestnicy wszystkich 
kategorii wiekowych stanęli w szranki jednego 
dnia: uczniowie szkół podstawowych w dwóch 
kategoriach: klas I-IV oraz V-VIII, jak również osoby 
zaliczone do kategorii Open, czyli uczniowie szkół 
średnich oraz dorośli. W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 54 osoby: 22 w pierwszej kategorii 
szkół podstawowych, 25 w drugiej kategorii szkół 
podstawowych oraz 7 w kategorii Open. Rolę 
przewodniczącego jury spełniał Pan Mirosław 
Binkowski, znawca gwary pałuckiej; oprócz niego 
konkurs oceniali: Pani Elżbieta Pałka z Klubu 
Żeglarskiego „Neptun” w Barcinie, Pani Zofia 
Jesionowska, prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Barcinie, Krzysztof Leśniewski, populary-

zator kuchni pałuckiej, oraz Pan Artur Jakubowski, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Na 
widowni można było dostrzec min. Przewodni-
czącą Rady Powiatu w Żninie Panią Józefę Błajet, 
Zastępcę Burmistrza Barcina Pana Huberta Łukom-
skiego, Wicestarostę żnińskiego oraz Pana 
Andrzeja Hłonda. Komisja sędziowska przy ocenie 
uczestników brała pod uwagę umiejętność 
posługiwania się gwarą, poprawność i staranność 
interpretacji, opanowanie pamięciowe tekstu, 
intonację i dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Nagrodami dla laureatów, ich opiekunów i 
pozostałych uczestników konkursu były książki i 
gadżety ufundowane przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Barcin; najmłodsi uczestnicy 
konkursu otrzymali ponadto dodatkowe nagrody, 
ufundowane przez Panie Teresę Wilk i Zofię 
Jesionowską. Stało się już konkursową tradycją, że 
w czasie przerw na obrady jury przeprowadzane są 
krótkie prelekcje o wybranych elementach 
tradycyjnej kultury ludowej Pałuk – tak było i tym 
razem. Uczestnicy konkursu oraz widzowie mogli 
również skosztować kilku potraw kuchni pałuckiej 

przygotowanych przez Pana Krzysztofa Leś-
niewskiego – chleb z pastą jajeczną oraz gzikiem. 
Dodatkową atrakcją był występ zespołu „Retro” 
działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 
Barcinie – grupa z werwą zaśpiewała piosenkę „Jo 
to mom szplina”. W związku z tym, że całość 
konkursu odbywała się jednego dnia, przyjęto 
założenie, aby po występach uczestników każdej 
kategorii wiekowej jury udawało się na obrady, po 
czym wręczano nagrody. 

W kategorii klas I-IV nagrodzono:
1. Zuzannę Kwaśniewska, Zespół Szkół w Barcinie;
2. Hannę Czekaj, Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Żninie;
3. Marię Kasprzak, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Barcinie.
Wyróżniono Wojciecha Wikę oraz Marcela Matu-
szaka, obu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Za 
przygotowanie laureatki jury nagrodziło Panią Elę 
Rydlewską. W tej kategorii wręczono również 
nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu – 
wielkiego pluszowego misia otrzymała Zuzanna 
Piątek. 

W kategorii klas V-VIII:
1. Karolinę Mazurek, Zespół Szkół w Barcinie;
2. Julię Chmura, Zespół Szkół w Barcinie;
3. Przemysława Różańskiego, Szkoła Podstawowa 
„Trójka” ze Żnina.
Wyróżnienia otrzymały Aleksandra Wielgórka 
(Szkoła Podstawowa w Mamliczu) oraz Klaudia 
Stokłosa (Szkoła Podstawowa w Janowcu). Za 
przygotowanie laureatki jury wyróżniło Panią 
Halinę Kolińską. 

W kategorii Open nagrodzono:
1. Kaję Grzechowiak, Liceum Ogólnokształcące w 
Żninie;
2. Mirosławę Wiśniewską, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Barcinie;
3. Martę Wicińską, Zespół Szkół Ekonomiczno-
Handlowych w Żninie.
Wyróżniono Monikę Wałkowską z Liceum Ogólno-
kształcącego w Żninie oraz Krystynę Wojciechow-
ską z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie. 
Nagrodzono również nauczycielkę – opiekunkę 
laureatki – Panią Aleksandrę Pawłowską.
Podsumowując konkurs przewodniczący jury 
Mirosław Binkowski podkreślił niezwykle wysoki 
poziom występów. Podkreślił dobre opanowanie 
gwary pałuckiej, zauważając że dla wielu osób – 
szczególnie młodych - gwara jest właściwie 
językiem obcym, tym bardziej więc należy docenić 
wkład pracy włożonej w przygotowanie się do 
konkursu. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady 
Powiatu w Żninie Pani Józefa Błajet oraz Zastępca 
Burmistrza Barcina Pana Hubert Łukomski. Oboje 
serdecznie gratulowali uczestnikom konkursu 
umiejętności.
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IX Gala Rankingu Bibliotek

W Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie 28 
listopada 2019 r. odbyła się IX Gala Rankingu 
Bibliotek, podczas której ogłoszono wyniki 
tegorocznego Rankingu zorganizowanego przez 
Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita. Miło nam 
poinformować, iż barcińska biblioteka zajęła 
ponownie I miejsce w Polsce i otrzymała dyplom 
najlepszej biblioteki województwa kujawsko 
–pomorskiego. W pierwszej dziesiątce Rankingu 
znalazły się również:

II. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i 
Miasta Sianów (woj.zachodniopomorskie)
III. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w 
Podgórzu (woj. podlaskie)
IV. Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza 
Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu 
(woj. małopolskie)
V. Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach (woj. 
warmińsko-mazurskie)
VI. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. 
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance (woj. 
wielkopolskie)
VII. Biblioteka Miejska w Cieszynie (woj. śląskie)
VIII. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka 
w Krasocinie (woj. świętokrzyskie)
IX. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni (woj. 
łódzkie)
X. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie (woj. 
dolnośląskie).

Ranking powstał na postawie nadesłanych przez 
biblioteki 760 ankiet oraz danych z Głównego 
Urzędu Statystycznego. Kapituła Rankingu pod 
przewodnictwem dyrektora Biblioteki Narodowej 
Tomasza Makowskiego oceniała m.in. liczbę 
czytelników, wielkość księgozbioru na 1000 
mieszkańców, zatrudnienie w placówce, liczbę 
godzin otwarcia, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i wolontariuszami, a także liczbę 
działających przy bibliotece klubów czytelniczych i 
kół zainteresowań. Pamiątkowe dyplomy z rąk 
organizatorów – wicedyrektora Instytutu Książki 
prof. Krzysztofa Koehlera, dyrektora Departa-
mentu Mecenatu Państwa MKiDN – Mateusza 
Adamkowskiego oraz redaktora zarządzającego 
Rzeczpospolitej – Marcina Piaseckiego odebrały 
Grażyna Szafraniak – dyrektor biblioteki i Teresa 
Wilk - Przewodnicząca Komisji Budżetu, Prawa i 
Porządku Publicznego Rady Miejskiej. Nasz sukces 
nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażo-
wanie wszystkich pracowników bibliotek z terenu 
gminy Barcin. Dziękujemy wszystkim, który 
przyczynili się do osiągnięcia tak wysokiego wyniku, 
a przede wszystkim władzom gminy i radnym za 
ogromną pomoc i zrozumienie potrzeb biblioteki, 
naszym partnerom z organizacji pozarządowych i 
jednostek gminnych, a także czytelnikom, którzy 
korzystają z naszych usług. Ogromnym wsparciem 
dla nas był udział w tegorocznej Gali Dyrekcji 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Bydgoszczy, za co jesteśmy wdzięczni.

„Gwara pałucka - ocalić od zapomnienia” 

Już od 11 lat barcińska biblioteka organizuje 
konkurs gwary pałuckiej, w którym dzieci, młodzież 
oraz osoby dorosłe mogą sprawdzić swoje umie-
jętności w posługiwaniu się gwarą. Rywalizacja pod 
nazwą „Gwara pałucka - ocalić od zapomnienia” 
rozgrywała się początkowo na poziomie gminnym, 
by po jakimś czasie przejść na poziom powiatowy. 
W roku 2019 konkurs odbył się w dniu 28 listopada. 
Po raz pierwszy od wielu lat, uczestnicy wszystkich 
kategorii wiekowych stanęli w szranki jednego 
dnia: uczniowie szkół podstawowych w dwóch 
kategoriach: klas I-IV oraz V-VIII, jak również osoby 
zaliczone do kategorii Open, czyli uczniowie szkół 
średnich oraz dorośli. W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 54 osoby: 22 w pierwszej kategorii 
szkół podstawowych, 25 w drugiej kategorii szkół 
podstawowych oraz 7 w kategorii Open. Rolę 
przewodniczącego jury spełniał Pan Mirosław 
Binkowski, znawca gwary pałuckiej; oprócz niego 
konkurs oceniali: Pani Elżbieta Pałka z Klubu 
Żeglarskiego „Neptun” w Barcinie, Pani Zofia 
Jesionowska, prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Barcinie, Krzysztof Leśniewski, populary-

zator kuchni pałuckiej, oraz Pan Artur Jakubowski, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Na 
widowni można było dostrzec min. Przewodni-
czącą Rady Powiatu w Żninie Panią Józefę Błajet, 
Zastępcę Burmistrza Barcina Pana Huberta Łukom-
skiego, Wicestarostę żnińskiego oraz Pana 
Andrzeja Hłonda. Komisja sędziowska przy ocenie 
uczestników brała pod uwagę umiejętność 
posługiwania się gwarą, poprawność i staranność 
interpretacji, opanowanie pamięciowe tekstu, 
intonację i dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Nagrodami dla laureatów, ich opiekunów i 
pozostałych uczestników konkursu były książki i 
gadżety ufundowane przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Barcin; najmłodsi uczestnicy 
konkursu otrzymali ponadto dodatkowe nagrody, 
ufundowane przez Panie Teresę Wilk i Zofię 
Jesionowską. Stało się już konkursową tradycją, że 
w czasie przerw na obrady jury przeprowadzane są 
krótkie prelekcje o wybranych elementach 
tradycyjnej kultury ludowej Pałuk – tak było i tym 
razem. Uczestnicy konkursu oraz widzowie mogli 
również skosztować kilku potraw kuchni pałuckiej 

przygotowanych przez Pana Krzysztofa Leś-
niewskiego – chleb z pastą jajeczną oraz gzikiem. 
Dodatkową atrakcją był występ zespołu „Retro” 
działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w 
Barcinie – grupa z werwą zaśpiewała piosenkę „Jo 
to mom szplina”. W związku z tym, że całość 
konkursu odbywała się jednego dnia, przyjęto 
założenie, aby po występach uczestników każdej 
kategorii wiekowej jury udawało się na obrady, po 
czym wręczano nagrody. 

W kategorii klas I-IV nagrodzono:
1. Zuzannę Kwaśniewska, Zespół Szkół w Barcinie;
2. Hannę Czekaj, Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Żninie;
3. Marię Kasprzak, Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Barcinie.
Wyróżniono Wojciecha Wikę oraz Marcela Matu-
szaka, obu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. Za 
przygotowanie laureatki jury nagrodziło Panią Elę 
Rydlewską. W tej kategorii wręczono również 
nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu – 
wielkiego pluszowego misia otrzymała Zuzanna 
Piątek. 

W kategorii klas V-VIII:
1. Karolinę Mazurek, Zespół Szkół w Barcinie;
2. Julię Chmura, Zespół Szkół w Barcinie;
3. Przemysława Różańskiego, Szkoła Podstawowa 
„Trójka” ze Żnina.
Wyróżnienia otrzymały Aleksandra Wielgórka 
(Szkoła Podstawowa w Mamliczu) oraz Klaudia 
Stokłosa (Szkoła Podstawowa w Janowcu). Za 
przygotowanie laureatki jury wyróżniło Panią 
Halinę Kolińską. 

W kategorii Open nagrodzono:
1. Kaję Grzechowiak, Liceum Ogólnokształcące w 
Żninie;
2. Mirosławę Wiśniewską, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Barcinie;
3. Martę Wicińską, Zespół Szkół Ekonomiczno-
Handlowych w Żninie.
Wyróżniono Monikę Wałkowską z Liceum Ogólno-
kształcącego w Żninie oraz Krystynę Wojciechow-
ską z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie. 
Nagrodzono również nauczycielkę – opiekunkę 
laureatki – Panią Aleksandrę Pawłowską.
Podsumowując konkurs przewodniczący jury 
Mirosław Binkowski podkreślił niezwykle wysoki 
poziom występów. Podkreślił dobre opanowanie 
gwary pałuckiej, zauważając że dla wielu osób – 
szczególnie młodych - gwara jest właściwie 
językiem obcym, tym bardziej więc należy docenić 
wkład pracy włożonej w przygotowanie się do 
konkursu. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady 
Powiatu w Żninie Pani Józefa Błajet oraz Zastępca 
Burmistrza Barcina Pana Hubert Łukomski. Oboje 
serdecznie gratulowali uczestnikom konkursu 
umiejętności.
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„Artystyczne prezentacje” 

Cykl wystaw „Artystyczne prezentacje” 
realizowany przez barcińską bibliotekę ma na 
celu pokazanie twórczości artystów z gminy 
Barcin, i nie tylko. Spotkania odbywają się 
najczęściej co miesiąc; każda wystawa rozpoczy-
na się wernisażem, podczas którego widzowie 
mają możliwość nie tylko podziwiania prac, ale 
także wysłuchania opowieści artysty o jego 
dziełach. Grudniowe spotkanie z cyklu było 
okazją do zapoznania się z pracami Pani Ewy 
Ruczyńskiej, mieszkanki Augustowa. Wyda-
rzenie miało miejsce 11 grudnia i zebrało w 
czytelni biblioteki kilkadziesiąt osób, w tym 
wielu znajomych i przyjaciół artystki. Pani Ewa 
opowiedziała zebranym o początkach swojej 
twórczości artystycznej, ulubionych technikach i 
formach, wsparciu rodziny, planach na przy-
szłość. Mówiła także o grupie Pań, z którą 
regularnie się spotyka w bibliotecznej filii w 
Mamliczu - Panie widują się co dwa tygodnie; 
wspólnie pracują, wymieniają się doświadcze-
niami, inspirują się wzajemnie. Niektóre z Pań 
uczęszczających na spotkania były obecne i 
również powiedziały kilka słów, w tym Pani 
Edyta Dypolt, bibliotekarka z Mamlicza, która 
była inicjatorką założenia grupy oraz Pani Halina 
Ryszka, która przekazała Paniom swoją wiedzę 
na temat wikliny papierowej. To właśnie wiklina 
papierowa jest techniką, w której wykonana 
została większość prac prezentowanych na 
wystawie. Są tu zatem różnego rodzaju deko-
racje, w większości nawiązujące klimatem do 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – 
zachwycające starannością wykonania i wysma-
kowaniem ozdób. Inną techniką pokazywaną na 
wystawie jest technika polegająca na składaniu 
wstążki – metodą tą przyozdobione zostały 
bombki, które z pewnością mogłyby stanowić 
wspaniałą ozdobę świątecznej  choinki . 
Prezentowane prace doskonale pokazują talent 
Pani Ewy oraz trud pracy włożony w wykonanie 
każdego przedmiotu. Artystka zebrała ogromne 
brawa. Wiele osób obecnych na wernisażu 
podeszło do niej po zakończeniu wernisażu, by 
zapytać o tajniki techniki wikliny papierowej i 
przede wszystkim – pogratulować umiejętności. 
Wystawę Pani Ewy Ruczyńskiej można oglądać 
do połowy stycznia. Serdecznie zapraszamy!

Boże Narodzenie i Nowy Rok 

w odległych wspomnieniach

Wieczerza wigilijna

W dziecięcych wspomnieniach Juliana Ursyna 
Niemcewicza Wigilia Bożego Narodzenia była 
wyjątkową uroczystością. Domowi słudzy od świtu 
wychodzili na ryby, na rzece i na toniach robiono 
przeręby i zapuszczano niewód. Wszyscy niecier-
pliwie oczekiwali powrotu rybaków i owoców ich 
starań. Według pisarza ,,Dnia tego jednakowy po 
całej może Polsce był obiad.” Trzy zupy, migdałowa 
z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybami i 
śledziem, kutia dla służących, krążki z chrzanem, 
karp do podlewy, szczupak z szafranem, placuszki z 
makiem, okonie z posiekanymi jajami itd. Obrus 
koniecznie musiał być zasłany na sianie, w każdym 
kącie izby jadalnej stały snopy jakiegoś nie 

młóconego zboża. Kulminacją było pojawienie się 
niecierpliwie oczekiwanej pierwszej gwiazdy. Gdy 
ta zajaśniała zbierali się goście i dzieci, rodzice 
podchodzili z opłatkiem na talerzu, każdy z 
obecnych, biorąc opłatek, obchodził wszystkich 
zebranych, nawet służących, i łamiąc go, mówił: 
Bodajbyśmy na przyszły rok łamali go z sobą.  
Wieczerza wigilijna u ludu, według zapisu Zyg-
munta Glogera, składa się zwykle z siedmiu potraw, 
szlachecka z dziewięciu, magnacka zaś z jedenastu. 
Posilając się wszyscy pamiętali o popularnej wów-
czas przepowiedni: Kto ile potraw nie skonsumuje, 
tyle go przyjemności w roku ominie.Symbolicznie w 
wieczerzy uczestniczyły także zwierzęta. Resztki 
jadła wynoszono bydłu i koniom. Ziarno rozsypane 
po stole rzucano kurom, aby się lepiej niosły. 
Wychodząc przed dom i rzucając nieco jadła przed 

siebie, zapraszano też inną zwierzynę. W niektó-
rych okolicach zapraszano nawet mróz. Słoma ze 
snopów ustawionych w izbie służyła na małe 
powrósła do osłonięcia drzew w sadzie z nadzieją 
na dorodniejsze owoce. 

Wierzenia i obyczaje

Powszechnie wierzono, iż od przebiegu Wilii 
zależeć będzie pomyślność nadchodzącego roku. 
Np. pannę trącą tego dnia mak czekało szybkie 
zamążpójście. Myśliwy, który coś upolował, mógł 
liczyć na pomyślność świętego Huberta. Spryciarz, 
podebrawszy ukradkiem sąsiadowi siekierę, pług 
czy wóz, cieszył się, że odtąd wszelkie dobro będzie 
mu lgnęło do rąk, nawet jeśli podebranie jako 
osobliwy żart skończyło się miłym okupem. Coś 
takiego zdarzyło się jeszcze po wojnie w Dębowie k. 
Mogilna; skłonni do psikusów nastolatkowie naj-
bogatszemu gospodarzowi rozebrali wóz drabi-
niasty i nocą zmontowali go na szczycie okazałej 
stodoły. Cała wieś z podziwem obserwowała ten 
zawadiacki wyczyn. Równie dziwaczne wydaje się 
przekonanie, że ,,który chłop wybrał się z rana do 
karczmy i chlapnął okowity, nie musi się martwić, że 
w przyszłości grozi mu przymusowa abstynencja”. 
Przy tej okazji niejedna babcia wyrozumiale przy-
pominała ,,We Wiliją chłopcy piją, a we święta-
dziewczęta”. Powszechnie wierzono, że w Wigilię 
los człowieka może zyskać swój nowy wymiar. 
Melchior Wańkowicz sugerował, że „właśnie w ten 
dzień gdzieś na Mlecznej Drodze Szafarz Niebieski 
odwraca klepsydry naszych żywotów”. Wigilią 
rządziła również magia pewnych liczb. ilość 
ucztujących musiała być parzysta, gdyż przypadek 
odmienny groził któremuś z nich rychłą śmiercią. 
Natomiast w odniesieniu do wiktuałów kierowano 
się kanonem nieparzystości. 

Ozdobna choinka

Znacznie krótszy rodowód towarzyszy nadal bar-
dzo popularnej w Polsce choince. Zwyczaj zdo-
bienia nią wigilijnej izby zaczął się u nas szerzyć 
dopiero w początkach dziewiętnastego wieku, 
najpierw w środowisku mieszczan-ewangelików. 
Wcześniej jej funkcję dekoracyjną pełnił ,,sad” lub 
,,podłaźniczka”, czyli jodełka uwieszona u sufitu 
wierzchołkiem w dół. Z czasem coraz bardziej 
dbano o jej okazałość i bogatą ozdobę. Pamiętam 
jak tuż po wojnie wraz z siostrą Barbarą, pod 
czujnym okiem babci Cecylii Kośmickiej i mamy 
Teresy przez wiele godzin przygotowywaliśmy 
łańcuchy z kawałków pociętej słomy, zawie-
szaliśmy cukierki, orzechy, jabłka, zimne ognie i 
nieliczne kolorowe bombki. W tradycji pogańskiej 
choinka była symbolem drzewa życia, wiecznie 
żywej-mimo mrozu-zieleni. Natomiast w tradycji 
chrześcijańskiej stała się symbolem drzewa wia-
domości dobrego i złego. Oplatające ją łańcuchy 
przypominały węża kusiciela, a zawieszane na niej 
jabłka - grzech pramatki Ewy. Gwiazda wieńcząca 
ozdobnie wierzchołek choinki symbolizowała 
oczywiście gwiazdę betlejemską.

Noworoczne życzenia

Obdarzani noworocznymi życzeniami często dos-
trzegamy wieloznacznie rozumiany zwrot ,,Do Siegi 
Roku”. Taką pisownię ustalili językoznawcy. Tym-
czasem w swoim archiwum odnalazłem nieco inną 
interpretację tego życzenia. Zapisał ją w styczniu 
1818 r. ,,Kurier Litewski”. Według niego przed laty 
żyła w Krakowie nadobna dziewica, Dorota Trajtle-
równa. Zdrowie, dostatki, wesołość nie opuszczały 
jej w późnym wieku. Wszyscy wysławiali piękną 
Dorotę. Umarła w samą wigilię Bożego Narodzenia. 
ać liczne przykłady długowiecznych.

Właśnie, gdy wieść o jej śmierci szerzyła się po 
Krakowie, rzekł ktoś przy łamaniu opłatka: ,,Daj 
nam, Panie Boże, dożyć Dosiego roku. Szybko 
pochwycono te słowa, ale później padła pamięć 
Dosi, tak jak wszystko, w grób czasów, lecz 
życzenie ,,Dosiego roku”, którego pierwszą była 
przyczyną, pozostałą dotychczas. Niezbyt docie-
kliwy autor ,,Kuriera” niestety nie ustalił wieku 
długowiecznej krakowianki. Szybko pochwycono 
te słowa, ale później padła pamięć Dosi, tak jak 
wszystko, w grób czasów, lecz życzenie ,,Dosiego 
roku”, którego pierwszą była przyczyną, pozostałą 
dotychczas. Niezbyt dociekliwy autor ,,Kuriera” 
niestety nie ustalił wieku długowiecznej krako-
wianki. Szybko temu życzeniu zaczęto przypisywać 
nadzwyczajną moc, co mają potwierdzać liczne 
przykłady długowiecznych.

Długowieczni

Pierwszym polskim uczonym, który zgłębiał ta-
jemnice ludzkiej długowieczności, był Józef Majer 
(1808-1899), profesor medycyny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Z niebywałym mozołem zgro-
madził on ponad 600 kart szczegółowo opisujących 
ludzi stuletnich. Jego bogate materiały na ten 
temat przechowuje Biblioteka PAN w Krakowie. 
Część z nich wykorzystano w rozprawie ,,O trwaniu 
życia ludzkiego” z 1866 r. Opisani w tym dziele 
długowieczni mogą być potwierdzeniem sku-
teczności nie tylko noworocznych życzeń. Tak 
można wnioskować z przykładów opisanych przez 
prof. Majera. Aż 156 lat żyła podobno niejaka 
Jarnowska, która zmarła przestraszywszy się 
oblężeniem Torunia przez Szwedów. 120-letni pod-
stoli sieradzki Stanisław Dobrzelewski imponował 
pieszymi wędrówkami do kościoła, zaś 115-letni 
rolnik pod Krosną pracą za czterech parobków, a 
122-letni młynarz z Rynkowic siłą pozwalającą jedną 
ręką zatrzymać koło młyńskie. Jeszcze okazalszym 
wiekiem wyróżnił się Stanisław Grad Śreński, 
wojewoda płocki, zmarły według Bartłomieja 
Paprockiego w roku 1436, który ,,wiek swój prze-
ciągnął do 140 lat”. Niestety, ten zapis był efektem 
skomplikowanej pomyłki nagrobnej.

***

W wielowiekowej tradycji świąteczno-nowo-
rocznych życzeń ciekawie zapisał się m. in. afiszer 
Teatru Narodowego w Warszawie Wincenty Sło-
waczyński. W ,,Kolędzie naprędce” na Nowy Rok 
1817 napisał: ,,Żyjcie długo, cierpcie krótko / Miejcie 
własność choć malutką/ Niech Wam nowe szczęście 
wzrasta.”

Stanisław Kaszyński
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„Artystyczne prezentacje” 
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siebie, zapraszano też inną zwierzynę. W niektó-
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ludzi stuletnich. Jego bogate materiały na ten 
temat przechowuje Biblioteka PAN w Krakowie. 
Część z nich wykorzystano w rozprawie ,,O trwaniu 
życia ludzkiego” z 1866 r. Opisani w tym dziele 
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Siódmy Gwiazdkowy turniej przeszedł do historii!
Dnia 07.12.2019 roku w hali sportowej 

Zespołu Szkół przy ulicy Polnej w Barcinie 
rozegrany został siódmy Gwiazdkowy Turniej 
Siatkówki Dziewcząt o Puchar Prezesa 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 
Krzysztofa Wolskiego. Zawody te są kwa-
l ifikowane do rozgrywek tegorocznej 
Pałuckiej Ligi Siatkówki Dziewcząt 2019/2020! 
Na starcie imprezy stanęły trzy zespoły - UKS 
MGOKSiR Gniewkowo, ZSP Kościelec oraz 
gospodynie imprezy - MUKS BOSiR Barcin. W 
tym bardzo c iekawym trójmeczu nie 
brakowało emocji i bardzo ciekawych wymian 
na siatce! 

Poniżej wyniki:
UKS MGOKSiR Gniewkowo vs. MUKS 
BOSiR Barcin 
2:0 (25:18, 25:14) / MVP - Wiktoria Ratajczyk
MUKS BOSiR Barcin vs. ZSP Kościelec 
2:0 (25:13, 25:15) / MVP - Dominika Skibińska
ZSP Kościelec vs. UKS MGOKSiR Gniewkowo 
1:2 (14:25, 25:22, 14:16) / MVP - Weronika 
Rzeźnik.

Wszystkie zawodniczki oraz ich opiekunowie 
wraz z opieką medyczną - w osobie Prze-
mysława Folgi i sędzią zawodów - Piotrem 
Brokosem, z rąk organizatora Pałuckiej Ligi 
Siatkówki Dziewcząt - Damiana Kaśków 
otrzymali słodki upominek oraz kartki z 
życzeniami świątecznymi. Każdy z zespołów 
otrzymał pamiątkowy puchar potwierdzający 
uczestnictwo w imprezie. 

MUKS BOSiR Barcin zagrał w następującym 
składzie: trener - Damian Kaśków, Julia 
Mielcarek, Amelia Ciesielska, Dominika 
Skibińska, Eliza Rybińska, Wiktoria Kozieł, 
Natalia Fabijańska, Natalia Perlikowska, 
Małgorzata Trawińska, Marta Wiśniewska, 
Vanessa Witkowska oraz Daria Szefer.

Damian Kaśków 

Otwarcie lodowiska miejskiego w Barcinie!

Gmina Barcin ma to szczęście, że może pochwalić 
się bogatym zapleczem obiektów sportowych! Dnia 
06.12.2019 roku o 15:00 do stadionów w Piechcinie i 
Barcinie, Orlików i Krytej Pływalni dołączyło 
Lodowisko Miejskie w Barcinie. W otwarciu udział 
wzięli: Michał Pęziak - Burmistrz Barcina, Hubert 
Łukomski - Zastępca Burmistrza Barcina, Janusz 
Wojtkowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Barcinie, Radni Rady Miejskiej, Krzysztof Wolski - 
Prezes Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z 
o.o., oraz mali i duzi mieszkańcy Barcina! Jako 
pierwszy głos zabrał Michał Pęziak, który podkreślił, 
że.. ".. Lodowisko jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców, którzy zgłaszali wnioski o utworzenie 
lodowiska w ramach budżetu obywatelskiego". 
Burmistrz życzył również wszystkim bezpiecznego 
korzystania i dobrej zabawy.. Krzysztof Wolski - 
Prezes BOSiR również życzył mieszkańcom miłego 
korzystania. Podziękował pracownikom, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie obiektu. Podczas 
otwarcia Lodowiska nie mogło zabraknąć występów 
uczniów szkół gminy Barcin. Podopieczni Marty Wilk-
Wierzbińskiej z klas VI i VIII zaśpiewali piosenki o 
tematyce świątecznej, a zaraz po nich uczennica 
Szkoły Podstawowej w Piechcinie - Weronika Pierz-
chalska - zaprezentowała się w krótkim pokazie jazdy 
na łyżwach. W związku z tym, że otwarcie lodowiska 
zbiegło się w czasie z Mikołajkami pod dachem Krytej 
Pływalni, nie mogło zabraknąć wizyty św. Mikołaja i 
śnieżynek, którzy częstowali wszystkich słodko-
ściami oraz gorącą czekoladą. Po wizycie św. Mikołaja 
po raz pierwszy w tym roku włączono świąteczną 
iluminację. Ceremonię zakończyło uroczyste prze-
cięcie wstęgi, po której wszyscy chętni mogli 
spróbować swoich sił na tafli lodu. Nad najmłodszymi 
stawiającymi pierwsze kroki na lodowisku, czuwał 
zapalony łyżwiarz, mieszkaniec Barcina Pan Andrzej 
Kołodziejski. 
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mieszkańców, którzy zgłaszali wnioski o utworzenie 
lodowiska w ramach budżetu obywatelskiego". 
Burmistrz życzył również wszystkim bezpiecznego 
korzystania i dobrej zabawy.. Krzysztof Wolski - 
Prezes BOSiR również życzył mieszkańcom miłego 
korzystania. Podziękował pracownikom, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie obiektu. Podczas 
otwarcia Lodowiska nie mogło zabraknąć występów 
uczniów szkół gminy Barcin. Podopieczni Marty Wilk-
Wierzbińskiej z klas VI i VIII zaśpiewali piosenki o 
tematyce świątecznej, a zaraz po nich uczennica 
Szkoły Podstawowej w Piechcinie - Weronika Pierz-
chalska - zaprezentowała się w krótkim pokazie jazdy 
na łyżwach. W związku z tym, że otwarcie lodowiska 
zbiegło się w czasie z Mikołajkami pod dachem Krytej 
Pływalni, nie mogło zabraknąć wizyty św. Mikołaja i 
śnieżynek, którzy częstowali wszystkich słodko-
ściami oraz gorącą czekoladą. Po wizycie św. Mikołaja 
po raz pierwszy w tym roku włączono świąteczną 
iluminację. Ceremonię zakończyło uroczyste prze-
cięcie wstęgi, po której wszyscy chętni mogli 
spróbować swoich sił na tafli lodu. Nad najmłodszymi 
stawiającymi pierwsze kroki na lodowisku, czuwał 
zapalony łyżwiarz, mieszkaniec Barcina Pan Andrzej 
Kołodziejski. 
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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: Hubert Łukomski

Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak

V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak
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tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
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Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
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tel. +48 660 541 452

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin 
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ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66 
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tel. +48 52 383 21 09, 383 22 92 
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178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
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tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
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Betlejemskie Światło Pokoju
Przed XIV sesją Rady Miejskiej w Bar-cinie zuchy 

i harcerze z Hufca ZHP Pałuki im. Olgi i Andrzeja 
Małkowskich – Wiktoria Czaplicka, Lena Tar-
nowska, Marta Tabaczyńska, Filip Jaskot, Artur 
Nowakowski, Błażej Lisiecki, Maria Wolska i 
Weronika Kaczmarek razem z Komendantką Hufca 
hm. Olgą Skotnicką i namiestnikiem harcerskim 
phm. Katarzyną Wszelaki przekazali Burmistrzowi 
Michałowi Pęziakowi i Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Januszowi Wojtkowiakowi Betlejemskie 
Świat-ło Pokoju. Dzięki harcerzom i harcerkom ZHP 
„Światło, które daje moc…” trafiło do parafii pw. 
św. Jakuba Większego i parafii pw. św. Maksy-
miliana Marii Kolbego w Barcinie oraz parafii pw. 
MB Częstochow-skiej i św. Barbary w Piechcinie, 
szkół, szpitali, urzędów i domów, dzieląc się 
radosną nowiną i krzewiąc największe uniwersalne 
wartości braterstwa i pokoju.

Jarosław Drozdowski

Stypendystki premiera
2 grudnia 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w 

Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów 
Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W elitarnym gronie 
213 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego wy-
różniających się najwyższą średnią w szkole, szczególnymi 
uzdolnieniami i nieprzeciętnymi wynikami w nauce, znalazły 
się Wiktoria Jurek z Technikum Organizacji Reklamy przy 
Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie i Marta Burnos z 
Liceum  Ogólnokształcące w Barcinie. Na sukces Wiktorii 
Jurek złożyły się zaangażowanie w Klubie Wolontariatu 
„Razem” i akcjach charytatywnych na rzecz świetlic środo-
wiskowych, domów dziecka, Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta, Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA 
im. każdego Człowieka, Schroniska dla bezdomnych Zwierząt 
w Inowrocławiu, działalność w samorządzie uczniowskim i 
życiu społeczności szkolnej, świątecznym pieczenie pier-
ników, tworzenie gazetki szkolnej oraz udział w konkursach 
plastycznych i uzyskanie średniej ocen 5,07. Licealistka Marta 
Burnos została doceniona za indywidulane i drużynowe 
sukcesy w konkursie ortograficznym „O Złote Pióro Bur-
mistrza Barcina”, grze terenowej „eXtreme Geocaching 
Trial”, powiatowym konkursie wiedzy z zakresu pierwszej 
pomocy „Uratuj życie”, zdobycie tytułu finalistki w woje-
wódzkim konkursie "Humanista Roku", zainteresowanie 
humanistyką i literaturą, zaangażowanie w życiu spo-
łeczności szkolnej i młodzieżowej grupie PaTPORT oraz 
uzyskanie średniej ocen 5,38. Marta swoją przyszłość łączy z 
położnictwem lub nauczaniem. Po zdaniu matury, chce 
dostać się na Uniwersytet Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Uzdolnione uczennice kreują pozytywny 
wizerunek Gminy Barcin, w której są szkoły średnie otwarte 
na intelektualne poszukiwania, stawianie pytań, odkrywanie i 
pielęgnowanie talentów.

Jarosław Drozdowski
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Samorządowe podziękowania
W piątek, 20 grudnia 2019 roku, przed XIV sesją 

Rady Miejskiej w Barcinie przedstawiciele władz 
samorządowych pogratulowali kreatywnym 
pracownikom biblioteki publicznej, zdolnym sty-
pendystkom premiera i ambitnym sportowcom za 
zwycięstwa, sukcesy i promocję Gminy Barcin.
Podziękowania za zdobycie tytułów najlepszej 
biblioteki w Polsce i województwie kujawsko-
pomorskim w IX Rankingu bibliotek „Rzecz-
pospolitej” i Instytutu Książki otrzymały Grażyna 
Szafraniak, Renata Grabowska, Elżbieta Abra-
mowska, Olga Gralak-Ćwikła, Alina Hofman, Justy-
na Pałka, Joanna Kujawa-Drozdowska, Kamila 
Buczek, Robert Sagan, Anna Popielarz-Olszak, 
Anna Zielińska, Mariola Zelek, Dorota Witkowska i 
Sylwia Pawlesa z Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
Gratulacje z okazji przyznania Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen w 
szkole, szczególne uzdolnienia i nieprzeciętne 
wyniki w nauce odebrały Wiktoria Jurek z Zespołu 
Szkół Niepublicznych w Piechcinie i Marta Burnos z 
Liceum Ogólnokształcące w Barcinie.
Piłkarze Wiktor Brywczyński, Wiktor Filipiak, 
Jędrzej Gościński, Jakub Huszcza, Jakub Kąkol, 
Olivier Lewandowski, Mateusz Nowak, Norbert 
Szulc, Marcel Włodarek, Robert Woźniak oraz 
Jakub Zalewski ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Piechcinie prowadzeni przez Jakuba 
Pęziaka zajęli trzecie miejsce w piłce nożnej w finale 
wojewódzkim Szkolnych Igrzysk Sportowych 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy.
Bilardziści i bilardzistki BOSiR „Bila” Piechcin z Julią 
Nowacką, Otylią Basińską, Dominikiem Wojcie-
chowskim i Kacprem Brejskim w składzie, treno-
wani przez Jakuba i Lilianę Wojciechowskich, 
wygrali tegoroczne rozgrywki Pałuckiej Młodzieżo-
wej Ligi Bilardowej. Julia Nowacka została 
sklasyfikowana na 3 miejscu ogólnopolskiego 
rankingu Junior Tour 2019.
Pływacy i pływaczki z sekcji pływackiej BOSiR sp. z 
o.o. w zawodach w Lipnie, Wąbrzeźnie, Osielsku,  
Inowrocławiu, Wągrowcu, Grudziądzu i Toruniu 
zdobyli 50 medali, w tym 2 w sztafecie. Najbardziej 
utytułowanymi sportowcami sekcji koordynowanej 
przez trenera Marcina Jankiewicza są Matylda 
Antkowiak, Lidia Dudek, Kacper Sadłowski, Marcel 
Wojciechowski, Jakub Ozga, Igor Giętkowski, 
Damian Kokociński i Nadia Czerwińska.

Jarosław Drozdowski
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Półmetek sezonu pływackiego
W sobotę, 14 grudnia br., dziewczęta i chłopcy z 

sekcji pływackiej Barcińskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji sp. z o.o. wystartowali w I Międzynarodo-
wych zawodach pływackich JUNIOR CUP w 
Toruniu. Zadaniem zawodników i zawodniczek było 
sprawdzenie formy pływackiej na zakończenie 
pierwszej połowy sezonu 2019/2020 w rywalizacji z 
klubami z Polski i Ukrainy. BOSIR BARCIN repre-
zentowali Matylda Antkowiak, Hubert Bednarski, 
Paulina Chareńska, Nadia Czerwińska, Lidia Dudek, 
Igor Giętkowski, Julia, Grajkowska, Maciej 
Jakubowski, Nikodem Jurek, Kaja, Jędrusik, Damian 
Kokociński, Zuzanna i Borys Kotyńscy, Barbara 
Lisiecka, Błażej Lisiecki, Amelia Merecka, Antonina 
Mierzwa, Konrad Musiał, Jakub Ozga, Hanna 
Pawłowska, Maria Piskorska, Adrianna Rydlewska, 
Kacper Sadłowski, Omar Selim, Dominik Szlachci-
kowski, Lena Tarnowska, Olga Wiewióra, Marcel 
Wojciechowski, Oliwia Wróblewska i Agata Zioła 
pod opieką trenerów Marcina Jankiewicza, Rado-
sława Sosińskiego i Roberta Muszyńskiego. Złoty 
medal zdobył Igor Giętkowski na dystansie 50 m 
stylem grzbietowym. Brązowe medale wywalczyli 
Amelia Merecka 25 m st. grzbietowym, Borys 
Kotyński 25 m st. grzbietowym oraz 25 m st. 
dowolny z deską, Matylda Antkowiak 100 m st. 
grzbietowym i Nadia Czerwińska 100 m st. grzbieto-
wym. W pierwszej części sezonu w siedmiu 
zawodach pływackich w Lipnie, Wąbrzeźnie, 
Osielsku,  Inowrocławiu, Wągrowcu, Grudziądzu i 
Toruniu sekcja pływacka BOSiR sp. z o.o. z Barcina 
zdobyła 50 medali, w tym dwa w sztafecie. 
Najbardziej utytułowanymi sportowcami sekcji są 
Matylda Antkowiak, Lidia Dudek, Kacper Sad-
łowski, Marcel Wojciechowski, Jakub Ozga, Igor 
Giętkowski, Damian Kokociński i Nadia Czerwińska.

Jarosław Drozdowski

Sezon bilardowy
W 2019 roku pod patronatem Polskiego Związku Bi-

lardowego zorganizowany został cykl czerech turniejów 
„Mak Marketing Junior Tour 2019”. W Klubie FRAME w 
Łodzi rywalizowało 113 bilardzistów i 63 bilardzistki z 
ponad 30 klubów z całej Polski. Gminę Barcin repre-
zentowali Julia Nowacka, Otylia Basińska, Roksana 
Kistowska, Nadia Brywczyńska i Klaudia Pietruszewska 
oraz Dominik Wojciechowski, Alan i Oliver Pipin, Kacper i 
Mateusz Brejscy, Adam Woźniak, Filip Józefowicz i Mikołaj 
Popielarz z sekcji bilardowej Barcińskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji sp. z o.o. Po czterech turniejach Julia Nowacka 
zajęła 3 miejsce w klasyfikacji końcowej całego cyklu 
Junior Tour 2019. Podopieczni Jakuba i Liliany Woj-
ciechowskich zdominowali tegoroczne rozgrywki 
Pałuckiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej z udziałem 39 
chłopców i 27 dziewcząt z klubów BOSiR „Bila” Piechcin, 
UKS „Dragon” Janowiec Wlkp., UKS „Łabiszynianka” 
Łabiszyn, UKS „Lubostroń” Lubostroń i UKS „Pałuki” 
Żnin. W klasyfikacji drużynowej młodzików w sezonie 2019 
BOSiR Bila Piechcin zajęła 1 miejsce. Indywidualnie wśród 
młodzików Dominik Wojciechowski zdobył I miejsce, 
Kacper Brejski II miejsce, Alan Pipin III miejsce a Otylia 
Basińska V miejsce. Indywidualnie w kategorii dziewcząt 
Otylia Basińska zajęła II miejsce a Julia Nowacka III 
miejsce. Indywidualnie w grupie chłopców Dominik 
Wojciechowski był pierwszy a Kacper Brejski trzeci. Sekcja 
bilardowa powstała w 2009 roku przy Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Piechcin". Obecnie działa w strukturach 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Zajęcia 
odbywają się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Piechcinie. W 2019 roku Julia Nowacka, Otylia Basińska i 
Roksana Kistowska są laureatkami nagród i stypendiów 
sportowych Gminy Barcin, a Dominik Wojciechowski, 
Kacper Brejski i trener Jakub Wojciechowski otrzymali 
nagrody za wysokie wyniki i osiągnięcia w działalności 
sportowej.

Jarosław Drozdowski

Roczek klasy patronackiej Lafarge
W grudniu minął rok, odkąd Lafarge w Polsce 

połączyło siły z dyrekcją Zespołu Szkół Niepu-
blicznych w Piechcinie. Dzięki inicjatywie klasy 
patronackiej uczniowie gminy Barcin mogą 
przygotowywać się do przyszłego zawodu m.in. 
ślusarza, spawacza i mechanika. Projekt wspiera 
dobre praktyki kształcenia przyszłych pracow-
ników. 10 grudnia 2018 roku Lafarge podpisał 
porozumienie z Zespołem Szkół Niepublicznych 
w Piechcinie, na mocy którego utworzona zosta-
ła patronacka klasa kształcenia zawodowego. Z 
okazji jubileuszu Marek Michalski, Dyrektor 
Cementowni Kujawy i dyrektor szkoły Renata 
Koszczewska-Smutek podsumowali dotych-
czasowe działania, dziękując za zaangażowanie 
uczniom i pracownikom. Na poczet rozwoju 
przyszłych kompetencji uczniowie otrzymali 
praktyczne zestawy narzędzi. Edukacja to jeden 
z kluczowych obszarów, w który inwestujemy, 
gdyż mamy świadomość, że w ten sposób 
rozwijamy potencjał młodych ludzi i przygoto-
wujemy ich do wykonywania przyszłego 
zawodu – mówi dyrektor Marek Michalski. I 
dodaje – Kształcenie zawodowe jest korzyścią 
zarówno dla młodych ludzi, jak i branży 
przemysłowej, czy budownictwa. Chcemy 
w s p i e - r a ć  i  p r o m o w a ć  d o b r e  p r a k t y k i 
kształcenia przyszłych pracowników na rynku.  
W ramach uczczenia pierwszej rocznicy 
współpracy pracownicy Cementowni Kujawy 
poprowadzili warsztaty, podczas których 
przybliżyli uczniom zagadnienie utrzymania 
ruchu oraz istotę przeprowadzania inspekcji. 
Uczniowie wykazali się zaangażowaniem i 
wiedzą, zdając tym samym pierwszy test 
pozwalający im na wspólne wejście na teren 
zakładu oraz obserwację pracowników w 
praktyce. Młodzi ludzie podzielili się także 
wrażeniami z pierwszego roku nauki i opowie-
dzieli o praktykach w firmie Parem, gdzie poznali 
podstawy produkcji warsztatowej. Na dowód 
zdobytego doświadczenia przekazali na ręce 
dyrektora cementowni własnoręcznie wykona-
ne pamiątkowe młotki. Dziękuję naszym 
partnerom – firmie Parem i Pałuckiemu Stowa-
rzyszeniu „Przyszłość”, którzy zaangażowali się 
w inicjatywę i wspierają uczniów na drodze ich 
marzeń i planów zawodowych – mówi Marek 
Michalski. Jesteśmy dumni, że dzięki naszym 
działaniom możemy obserwować postępy i 
cieszyć się sukcesami klasy patronackiej.  
Lafarge jako odpowiedzialny inwestor i praco-
dawca od 2016 roku angażuje się w działania na 
rzecz lokalnej społeczności skupionej wokół 
Cementowni „Kujawy” w Bielawach. Chcąc być 
dobrym sąsiadem, firma zaprasza przedsta-
wicieli regionalnych ugrupowań, pracowników 
firmy i mieszkańców do rozmów o lokalnych 
problemach i obszarach, w których Lafarge 
może zaproponować pomoc. W czerwcu 2019 
Lafarge Cement S.A. otrzymała Nagrodę Mar-
szałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w 
kategorii  Gospodarka za modernizację i 
rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie.

Jarosław Drozdowski
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Cementowni Kujawy i dyrektor szkoły Renata 
Koszczewska-Smutek podsumowali dotych-
czasowe działania, dziękując za zaangażowanie 
uczniom i pracownikom. Na poczet rozwoju 
przyszłych kompetencji uczniowie otrzymali 
praktyczne zestawy narzędzi. Edukacja to jeden 
z kluczowych obszarów, w który inwestujemy, 
gdyż mamy świadomość, że w ten sposób 
rozwijamy potencjał młodych ludzi i przygoto-
wujemy ich do wykonywania przyszłego 
zawodu – mówi dyrektor Marek Michalski. I 
dodaje – Kształcenie zawodowe jest korzyścią 
zarówno dla młodych ludzi, jak i branży 
przemysłowej, czy budownictwa. Chcemy 
w s p i e - r a ć  i  p r o m o w a ć  d o b r e  p r a k t y k i 
kształcenia przyszłych pracowników na rynku.  
W ramach uczczenia pierwszej rocznicy 
współpracy pracownicy Cementowni Kujawy 
poprowadzili warsztaty, podczas których 
przybliżyli uczniom zagadnienie utrzymania 
ruchu oraz istotę przeprowadzania inspekcji. 
Uczniowie wykazali się zaangażowaniem i 
wiedzą, zdając tym samym pierwszy test 
pozwalający im na wspólne wejście na teren 
zakładu oraz obserwację pracowników w 
praktyce. Młodzi ludzie podzielili się także 
wrażeniami z pierwszego roku nauki i opowie-
dzieli o praktykach w firmie Parem, gdzie poznali 
podstawy produkcji warsztatowej. Na dowód 
zdobytego doświadczenia przekazali na ręce 
dyrektora cementowni własnoręcznie wykona-
ne pamiątkowe młotki. Dziękuję naszym 
partnerom – firmie Parem i Pałuckiemu Stowa-
rzyszeniu „Przyszłość”, którzy zaangażowali się 
w inicjatywę i wspierają uczniów na drodze ich 
marzeń i planów zawodowych – mówi Marek 
Michalski. Jesteśmy dumni, że dzięki naszym 
działaniom możemy obserwować postępy i 
cieszyć się sukcesami klasy patronackiej.  
Lafarge jako odpowiedzialny inwestor i praco-
dawca od 2016 roku angażuje się w działania na 
rzecz lokalnej społeczności skupionej wokół 
Cementowni „Kujawy” w Bielawach. Chcąc być 
dobrym sąsiadem, firma zaprasza przedsta-
wicieli regionalnych ugrupowań, pracowników 
firmy i mieszkańców do rozmów o lokalnych 
problemach i obszarach, w których Lafarge 
może zaproponować pomoc. W czerwcu 2019 
Lafarge Cement S.A. otrzymała Nagrodę Mar-
szałka Województwa Kujawsko Pomorskiego w 
kategorii  Gospodarka za modernizację i 
rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie.

Jarosław Drozdowski
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Usługowe „Wodbar” Sp. z o. o. w Barcinie, które w 
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 
świadczyć będzie usługi w zakresie odbierania i 
zagospodarowania stałych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie gminy Barcin. Wynagro-
dzenie wykonawcy wynosi 2.472.820,32 zł brutto. 
Zgodnie z polskim prawem od 6 września 2019 roku 
każdy z właścicieli nieruchomości ma obowiązek 
gromadzenia odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. Niedopuszczalne jest gromadzenie 
odpadów w sposób nieselektywny. Stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
podjęte uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie od dnia 1 
stycznia 2020 roku wynoszą 17,00 zł od oso-
by/miesięcznie za odpady gromadzone w sposób 
selektywny. W przypadku, gdy na nieruchomości 
odpady gromadzone będą w sposób nieselektyw-
ny, zastosowana zostanie stawka podwyższona w 
wysokości 34,00 zł od osoby/miesięcznie.

Jarosław Drozdowski

Honorowi dawcy krwi
W 2019 roku Regionalne Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 9 razy 
zorganizowało wyjazdową zbiórkę krwi w Gminie 
Barcinie. W specjalistycznym ambulansie do pobra-
nia krwi w Barcinie i Piechcinie z 319 zarejestro-
wanych osób, 266 honorowych dawców krwi 
oddało szacunkowo prawie 120 litrów krwi, 
bezcennego leku którego niczym nie można zastą-
pić. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Paweł 
Wojtylak poinformował, że w 2020 roku w Barcinie 
zaplanowano 6 postojów specjalistycznego 
ambulansu w dniach 12 lutego, 8 kwietnia, 10 
czerwca, 12 sierpnia, 14 października i 6 grudnia. W 
Piechcinie w 2020 roku wyznaczono trzy terminy 14 
styczeń, 12 maj i 8 wrzesień. Więcej informacji na 
temat dobrowolnego i bezpłatnego oddawania 
krwi na stronie internetowej http://www.rckik-
bydgoszcz.com.pl/

Jarosław Drozdowski
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