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Dokończenie na str. 2

600 kart programu samorządowego

Od 2014 roku na terenie Gminy 
Barcin realizowany jest program 
„Duża Rodzina z Barcina”, którego 
celem jest wspieranie, promowanie i 
budowanie pozytywnego wizerunku 
rodzin wielodzietnych. Samorzą-
dowcy postawili zwiększyć szanse 
rozwojowe i życiowe oraz poprawić 
warunki życia rodzin 3+. Potwierdze-
niem uczestnictwa w programie jest 
karta, uprawniającą jej posiadaczy do 
korzystania z ulg, zwolnień i prefe-
rencji oferowanych przez uczes-
tniczące w programie podmioty. W 
lutym br. pełnomocnik burmistrza ds. 
programu „Duża Rodzina z Barcina” 
wręczył kartę z numerem 600. Panią 

Agnieszkę szczególnie zainteresował 
50% upust przy zakupie biletu na krytą 
pływalnię w Barcinie. Partnerami 
samorządowego programu są Miej-
ski Dom Kultury, Barciński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji sp. z o.o., firmy 
SPRINT-TRANS pana Michała Pipina, 
FOTONIKA pana Wiesława Szafra-
niaka, Sklep obuwniczy „ROXI” pani 
Arlety Grzempczyńskiej i Zakład fryz-
jerski pani Lidii Kawczyńskiej z Piech-
cina. Od 13.10.2014 r. lokalne karty 
odebrało 118 rodzin.

Władze państwowe (Karta Dużej 
Rodziny)  i  samorządowe (Duża 
Rodzina z Barcina) angażują się we 

Mistrzowie 
województwa
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wsparcie rodzin wielodzietnych pro-
mując system zniżek w instytucjach 
publicznych i firmach prywatnych, 
które mają ułatwić rodzinom 3+ dos-
tęp do kultury i aktywnego spędzania 
czasu oraz obniżyć koszty codzien-
nego życia. Lista firm i instytucji oraz 
oferowanych zniżek dostępna jest na 
stronach internetowych: 

www.rodzina.gov.pl
www.bydgoszcz.uw.gov.pl
www.barcin.pl

Jarosław Drozdowski

„Zespół ANN”
11 lutego w stołówce szkoły pod-

stawowej nr 2 w Barcinie Miejski Dom 
Kultury zorganizował rockowy kon-
cert. Dla publiczności wystąpił zespół 
„ANN” Była to pierwsza propozycja 
dla państwa po przeprowadzce do 
tymczasowej siedziby. Ciekawe, moc-
ne, melodyjne rockowe brzmienie, 
tak  w jednym zdaniu może podsu-
mować to co zaprezentowali muzycy 
podczas sobotniego grania na nowej 
scenie domu kultury, która przypom-
nijmy po przeprowadzce znajduje się 
w stołówce szkoły podstawowej nr 2. 
Zespół ANN w swoim rockowym gra-

niu łączy mocny wokal i intensywny 
przekaz tekstu z lekkością grania i 
przyjemnością słuchania. Jak sami 
przyznają najważniejszy jest dla nich 
kontakt z odbiorcą i  chemia jaka 
zachodzi między ludźmi i dźwiękami. 
Ich nagrania gościły na antenie radi-
owej "Trójki", Radia Merkury Po-znań 
oraz Radia Elka. Swój akustyczny wy-
stęp dali także w audycji "Będzie gło-
śno" Czwartego Programu Polskiego 
Radia. Ich pierwszy singiel "Ostro-
żna" zespół nagrał we wrześ-niu 2015 
roku, w tym roku muzycy planują wy-
dać całą płytę.

„Miłość w Paryżu”
Tegoroczne święto zakocha-

nych w domu kultury przebiegło pod 
znakiem piosenki francuskiej. Miejski 
Dom Kultury zaprosił na koncert zaty-
tułowany "Miłość w Paryżu", w wy-
konaniu Doroty Lanton. Pani Dorota 
to zarówno piosenkarka jak i aktorka, 
znana między innymi z serialu Klan 
emitowanego od wielu lat na antenie 
programu pierwszego Telewizji Pol-
skiej. W Barcinie goście, którzy zdecy-
dowali się spędzić to popołudnie z 
Miejskim Domem Kultury mogli za-
znajomić się z innym talentem aktor-
ki. W wykonaniu artystki usłyszeliśmy 
najpiękniejsze przeboje gwiazd 
francuskiej piosenki takich jak Edith 

Piaf, Jacques Brel, Juliette Graco, 
Josephine Baker czy Carla Bruni oraz 
własne piosenki, nawiązujące do 
paryskich kabaretów z lat 30-tych i 
50-tych. Artystce na scenie towarzy-
szyli Marek Stefankiewicz i Bogusław 
Nowicki. Koncert "Miłość w Paryżu" 
to połączenie wysmakowanego stylu 
i wyrafinowanej muzyki. 

Koncert z pączkiem w tle
Tłusty czwartek rozpoczyna osta-

tni tydzień karnawału. W Polsce w 
tym właśnie dniu prawie wszyscy po-
chłaniają duże ilości pączków. We-
dług jednego z przesądów, jeśli ktoś 
wtedy nie zje ani jednego pączka, to 
w dalszej części roku nie będzie mu 
się wiodło. Gościom którzy przyjęli 
zaproszenie do Miejskiego Domu Kul-
tury na czwartkowy koncert to nie 
grozi, albowiem tytułowych pącz-
ków było pod dostatkiem, dodat-
kowo na biesiadników czekała pajda 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 
Oczywiście jak biesiada to i śpiew… 
Na scenie wystąpiły trzy zespoły, dwa 
z nich bardzo dobrze znane naszym 
mieszkańcom Były to Retro i Relaks. 
Gościnnie na barcińskiej ziemi wystą-
pił zespół Jaśmin ze Żninia.
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Walentynki w bibliotece
8 lutego 2017 roku, w środowe 

popołudnie, wyprzedzając Walen-
tynki, przygotowaliśmy dla na-
szych gości niezwykły koncert. Na 
scenie barcińskiej biblioteki wy-
stąpili śpiewacy, Pani Daria Wójcik 
–  sopran oraz Pan Remigiusz 
Kuźmiński – tenor, którzy wyko-
nali solo i w duecie, piękne arie i 
piosenki o miłości. Oboje mogą 
pochwalić się wykształceniem 
muzycznym. Pan Remigiusz jest 
absolwentem Akademii Muzy-
cznej w Bydgoszczy na kierunku 
wokalistyka i dyrygentura, Pani 
Daria jest absolwentką Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy -  k ierunek Peda-
gogika nauczanie zintegrowane i 
nauczanie muzyki oraz Państwo-
wej Szkoły Muzycznej II stopnia w 
Inowrocławiu - kierunek wokali-
styka. Artystów połączyła wspól-
na praca estradowa oraz miłość 
do muzyki. Znakomite wykonanie i 
interpretacja znanych piosenek, 
arii operetkowych oraz muzyki 
filmowej opiewających różne 
odcienie miłości, wzbudziły wśród 
słuchaczy niezapomnianą atmo-
sferę . Mocno brzmiący sopran 
Pani Darii pozwalał z niezwykłą 
łatwością pokonywać najtru-
dniejsze partie solowe znanych 
oper i operetek, świetnie zgry-
wając się ze spokojnym tenorem 
Pana Remigiusza.  Wspaniałe 
wykonanie solowe arii „Przetań-
czyć całą noc” czy też w duecie z 
musicalu „Upiór w operze”, wyw-
o ł a ł y  n i e s a m o w i t y  a p l a u z  i 
uznanie owacjami „na stojąco”. 
Występ artystów spotkał się z 
uznaniem i wzruszył uczestników 
koncertu, a podwójny bis kończą-
c y  t a k  n i e z w y k ł e  s p o t k a n i e , 
świadczy o wspaniałym odbiorze, 
wspaniałej muzyki w świetnym 
wykonaniu. Usatysfakcjonowani 

byli zarówno uczestnicy koncertu, 
którzy mieli okazję wziąć udział w 
tak pięknym recitalu, jak i jego 
wykonawcy,  którzy  odebral i 
zasłużone brawa i podziękowania. 
Jeszcze raz pragniemy podzię-
kować Pani Darii i Panu Remigiu-
szowi za wszystkie doznane prze-
życia i wzruszenia, a tych którym 
Koncert Walentynkowy pt. „Mu-
zyka i miłość to najpiękniejszy 
duet” sprawił radość i satysfakcję, 
zapraszamy na kolejne spotkania 
organizowane w naszej bibliotece 
z  u d z i a ł e m  t a k  w s p a n i a ł y c h 
artystów.

Ewa Słowińska
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Marsz „Wilczym Tropem”
26 lutego 2017 roku harcerze 1 

Wodnej Drużyny Harcerskiej z Barcina 
wzięli udział w przemarszu ulicami 
naszego miasta  poświęconego 
Pamięci Żołnierzy – Wyklętych – Nie-
złomnych. Marsz zorganizowany 
został przez Towarzystwo Gimna-
styczne „SOKÓŁ” oraz Towarzystwo 
Ekologiczne z Barcina. Marsz odbył 
się w ramach Ogólnopolskiego Biegu 
„Tropem Wilczym”.  Uczestnicy 
wysłuchali przy kamieniu katyńskim 
pogadanki nt.  miejsca żołnierzy 
niezłomnych w historii naszej oj-
czyzny. Następnie przemaszerowali 
na cmentarz, gdzie złożyli symbo-
liczne chorągiewki okolicznościowe 
poświęcone żołnierzom niezłomnym 
i oddali cześć pamięci żołnierzom 
Armii  Krajowej pochowanym na 
cmentarzu. Na koniec wszyscy uczes-
tnicy przemarszu skorzystali z goś-
cinności w siedzibie Klubu Żeglar-
skiego „NEPTUN” w Barcinie, gdzie 
przygotowany był poczęstunek – 
gorąca kawa i herbata. Harcerze 
zaprezentowali przygotowane przez 
drużynę piosenki  przy akompa-
niamencie gitary. Ciepły i radosny 
nastrój sprzyjał integracji nie tylko 
biorących udział stowarzyszeń, ale 
przede wszystkim młodzieży i star-
szych uczestników marszu. 

Elżbieta Pałka
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Dzień Myśli Braterskiej
Dwudziesty drugi dzień lutego, to 

dzień urodzin założyciela skautingu 
sir Roberta Baden-Powella i jego żony 
Olave Baden-Powell. Dzień ten jest 
uznawany na całym świecie, jako 
Dzień Myśli Braterskiej. Podczas tego 
święta harcerze i skauci na całym 
świecie na znak braterstwa i przyjaźni 
składają sobie życzenia w formie 
specjalnie przygotowywanych kartek 
przez druhów oraz spotykają się a 
wieczornicach przy ognisku lub 
organizują świeczkowisko.  Wodna 
Drużyna Harcerska z Barcina zorga-
nizowała Dzień Myśli Braterskiej 23 
lutego 2017 roku w siedzibie Klubu 
Żeglarskiego „NEPTUN” w Barcinie. 
W wieczornicy uczestniczyli oprócz 
druhów 1 WDH także instruktorzy 
oraz druhowie seniorzy. Dzień Myśli 
Braterskiej uświadamia wszystkim 
s k a u t o m  i  h a r c e r z o m  n a  c a ł y m 
świecie, jak jest ich wielu, a także to, 
że wszyscy są dla siebie braćmi. 
Podczas spotkania harcerze wzięli 
udział w wielu grach i  zabawach 
sprawdzających wiedzę harcerską i 
ż e g l a r s k ą ,  k t ó r e  p r z y g o t o w a ł 
zastępowa, dh. Maria Wolska oraz 
dh.  Agnieszka Butowt.  Było też 
wspólne śpiewanie harcerskich 
piosenek. Na koniec wieczornicy 
drużynowa 1 WDH Elżbieta Pałka 
złożyła na ręce wszystkich druhów 
b i o r ą c y c h  u d z i a ł  w  s p o t k a n i u 
harcerskie życzenia z okazji Dnia 
Myśli Braterskiej.

pwd. Justyna Pałka
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O Australii i Nowej Zelandii
25 stycznia w Bibliotece Publi-

cznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się 
pierwsze w tym roku spotkanie z nie-
zwykle popularnego wśród naszych 
użytkowników cyklu ”Obieżyświat – 
Podróże marzeń”. Przez zebranymi 
w czytelni biblioteki gośćmi wystąpili 
Państwo Grażyna i Bronisław Zabło-
ccy oraz Kamila i Rafał Krukowscy, 
którzy opowiedzieli o swoim pobycie 
w Australii i Nowej Zelandii w 2014 
roku. Państwo Krukowscy spędzili na 
drugiej półkuli łącznie sześć miesięcy. 
Po kilku miesiącach pracy i nauki 
języka w Australii postanowili zwie-
dzić pobliską Nową Zelandie, pań-
stwo składające się z dwóch głó-
wnych wysp (Północnej i Południo-
wej) oraz szeregu mniejszych wysp. 
Podróżnicy wynajęli mały samochód 
typu kamper i ruszyli w drogę – ich 
zamiarem stało się  przemierzenie 
kraju wzdłuż; swą podróż rozpoczęli 
na Wyspie Północnej, skończyli na 
Południowej. Dzięki istniejącej w 
nowej Zelandii doskonałej infrastru-
kturze turystycznej sprzyjającej tego 
typu podróżowaniu n ie  musie l i 
martwić się o miejsce na obóz – na 
terenie kraju rozsiane są niewielkie 
schroniska z dostępem do urządzeń 
sanitarnych i kuchennych, z których 
za niewielka opłatą skorzystać może 
każdy pod warunkiem, że pozostawi 
miejsce w takim stanie, w jakim go 
zastał.   Tym sposobem Państwo 
Krukowscy przejechali Nową Zelan-
dię, podziwiając słynną na cały świat 
przyrodę kraju. Jak żartowali, czasem 
w podroży łatwiej było spotkać owce 
niż  ludzi - do Nowej Zelandii należy 
absolutny rekord w ilości tych zwie-
rząt: 47 390 000 owiec, czyli 12,6 
owcy na osobę. Po przejechaniu No-
wej Zelandii podróżnicy wsiedli w 
samolot i wrócili do Australii, gdzie 
czekali na nich Państwo Zabłoccy 
oraz ich kuzyn. Po wynajęciu samo-
chodu ruszyli w miesięczną podróż 
przez kraj. Słynnymi czerwonymi 
drogami przemierzali wyspę, mijając 
po drodze charakterystyczne dla 
Australii pociągi drogowe. Nocowali 

w namiocie. Jako że Australia szczyci 
się mianem jedynego kontynentu, 
gdzie węży jadowitych jest więcej niż 
niejadowitych, musieli uważać na te 
stworzenia, także na pająki, usiłowali 
także nie wchodzić w drogę kroko-
dylom. Po drodze zwiedzali atrakcje 
turystyczne kraju, min. słynną górę 
Uluru i Kings Canyon w tzw. Outback, 
czyli  pustynnej części wyspy, czy 
Park Narodowy Nambung podczas 
podróży wzdłuż wybrzeża Oceanu 
Indyjskiego. Swą trasę zakończyli w 
Perth, skąd polecieli do Sydney – stad 

po kilku dniach ruszyli w  podróż po-
wrotną do Polski. Niemal dwugo-
dzinna opowieść ilustrowana był 
doskonale przygotowaną prezen-
tacją multimedialną ilustrowaną pię-
knymi zdjęciami i filmami powstałymi 
w czasie podróży. Widzowie słuchali 
z zapartym tchem; zadawali wiele 
pytań, na które podróżnicy chętnie 
odpowiadali.  Za swoją opowieść 
zebrali gromkie brawa. 

Olga Gralak-Ćwikła
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BINGO !!!
We  w t o r k o w e  p o p o ł u d n i e  7 

lutego 2017 r. w ramach Akcji Masz 
Głos  Młodzieżowa Rada Gminy 
Barcin we współpracy z Biblioteką 
Publiczną Miasta i Gminy im. Jakuba 
Wojciechowskiego zorganizowała 
t u rn i e j  gry  B i ngo .  B i ngo  t o  gra 
losowa, w której wygrana zależy w 
g ł ó w n e j  m i e r z e  o d  w ł a s n e g o 
szczęścia. Gracz ma za zadanie za-
kreślić na swoich planszach wyloso-
wane numery. Plansza składa się z 25 
kwadratów ułożonych 5×5. Do loso-
wania  ku lek  z  numerami  wyko-
rzystywana jest osoba, zwana wywo-
ływaczem. Jej zadaniem jest wylo-
sowanie kulki, ogłoszenie na głos 
numeru, jaki się na niej znajduje oraz 
odłożenie kuli na bok, tak, aby nie 
była ona ponownie wylosowana. W 
tym czasie każdy z graczy, poszukuje 
na swoich kartach wylosowanego 
numeru. Bingo to między innymi gra 
na spostrzegawczość i refleks. Każdy 

z graczy, który przeoczy wylosowany 
n u m e r ,  m a  z n i k o m e  s z a n s e  n a 
wygraną. Wywoływacz losuje do 
chwili, w której któryś z graczy nie 
krzyknie „Bingo”. W turnieju wzięło 
udział 24 śmiałków. Najlepszym 
okazał się Bartek Halik. Druga nagro-
da powędrowała do Darii Kuflewicz. 
Natomiast trzecie miejsce zajął Łu-
kasz Kaśków. Wyróżnienie przypa-
dło Julii Macina i Patrykowi Kwaś-
niewskiemu. Nagrodę z biblioteki 
otrzymała Daria Broda. Fundatorami 
nagród dla uczestników byli: Urząd 
Miasta i  Gminy Barcin,  Z-ca Bur-
mistrza Lidia Kowal oraz barcińska 
książnica, która ufundowała nagrodę 
pocieszenia. Turniej Bingo był udany. 
Przebiegał w przyjemnej atmosferze. 
Nie brakowało emocji. Dziękujemy 
Młodzieżowej  Radzie  Gminy za 
wspólną inicjatywę.

Anna Popielarz-Olszak

Wernisaż 
Agnieszki 
Rydlewskiej

15 lutego w Bibliotece Publicznej 
Miasta i  Gminy Barcin odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu „Artyści 
gminy prezentują”, niezwykle popu-
larnego wśród naszych użytko-
wników.  Tym razem w czytelni biblio-
teki otwarto wystawę prac młodej 
mieszkanki Barcina, Agnieszki Ry-
dlewskiej. Pani Agnieszka jest ama-
torką w dziedzinie sztuki. Rysowanie 
było jednym z jej ulubionych zajęć już 
od lat dziecinnych; pierwszą zapa-
miętaną przez nią pracą był wize-
runek konia narysowany w wieku kil-
ku lat.  Wskutek okoliczności życio-
wych nie udało się jej skończyć żadnej 
szkoły plastycznej, nie zarzuciła 
jednak swej  pasj i .  Od dwóch lat 
uczęszcza  na warsztaty plastyczne 
prowadzone w Miejskim Domu 

Kultury w Barcinie, co daje jej ogro-
mną radość i satysfakcję. Pani Agnie-
szka pod czujnym okiem instruktorki 
Adrianny Marek rozwija swoje zdol-
ności i poznaje nowe techniki.  Jako 
że jest matką dwójki małych dzieci nie 
zawsze udaje się jej znaleźć czas na 
tworzenie w domu, jednak gdy tylko 
ma okazję,  s iada do rysowania. 
Czasami dołącza do niej córka Amelia, 
co jest świetną okazją do spędzania 
czasu razem. Artystka specjalizuje się 
w kredce, posługuje się także tech-
nikami kredki akwarelowej oraz su-
chej pasteli. Do jej ulubionych tema-
tów należą martwa natura oraz 
portrety, ostatnio próbuje także 
swych sił w pejzażu. Prócz plastyki 
chętnie zajmuje się także różnymi 
technikami prac ręcznych – na wysta-
wie można obejrzeć jej prace wyko-
nane w technikach origami, decou-
page itd. Jak sama stwierdza, zamie-
rza wciąż się rozwijać i rozszerzać 
swoje horyzonty twórcze, czego 
serdecznie jej życzymy. 

Olga Gralak-Ćwikła 9

Anturium z quillingu
W piątkowe popołudnie 27 stycz-

nia 2017 roku przeprowadzono kolej-
ne zajęcia z cyklu „Pasja łączy poko-
lenia”. Zajęcia zostały zorganizo-
wane wspólnie przez Bibliotekę Pu-
bliczną filia Mamlicz oraz Świetlicę 
MDK w Mamliczu.  Tym razem odbyły 
się warsztaty „Anturium z quillingu”, 
które poprowadziła Pani Daria Słom-
kowska. To nie pierwszy raz kiedy to 
Pani Daria dzieli się z innymi swoją 
wiedzą i umiejętnościami. W ramach 
wolontariatu na stałe współpracuje 
ona z biblioteką i świetlicą w Mam-
liczu. Pani Daria potrafi zarazić innych 
swoją pasją – quillingiem, nawet te 
osoby najbardziej oporne. Quilling 
nie jest łatwą sztuką, wymaga dużej 
cierpliwości i dokładności. Pani Daria 
stwarza przyjazne warunki ku temu, 
aby nie poddawać się i zmierzyć się z 
wyzwaniem. Osoby przybyłe na 
zajęcia oprócz wykonania anturium, 
zapoznały się także z innymi kwiatka-
mi wykonanymi przez Panią Darię 
metodą quillingu. Na piątkowym 
spotkaniu miłą niespodziankę spra-
wiła Pani Gosia Czachorowska, która 
zadbała o podniebienia przybyłych 
na warsztaty i częstowała wszystkich 
pysznymi chruścikami własnego 
wypieku wg. rodzinnego przepisu. 

       
Edyta Dypolt

Mały artysta – 
bądź kreatywny

W ramach cyklu zajęć „Mały artys-
ta – bądź kreatywny” w dniu 18 stycz-
nia 2017 roku w siedzibie Biblioteki 
Publicznej filia Mamlicz odbyły się 
warsztaty plastyczne „Biblioteczne 
bałwanki”. Do wykonania prac plas-
tycznych wykorzystano waciki, kolo-
rowy papier oraz nożyczki z klejem. 
W trakcie pracy bardzo pomocny oka-
zał się dziurkacz, został on wyko-
rzystany do stworzenia śniegu i guzi-
ków bałwana.  Po dopasowaniu 
czapeczek i szalików bałwanki 

zostały zamknięte w przezroczys-
tych, plastikowych pudełkach. Dzięki 
temu zabiegowi bałwanki zostaną z 
nami na dłużej. Uczestnicy zajęć byli 
bardzo zadowoleni z efektu końco-
wego swoich prac. Prace zostały 
umieszczone w oknach biblioteki. 
Każdy kto będzie przechodził obok 
mamlickiej książnicy, będzie mógł 
podziwiać ozdoby wykonane przez 
dzieci. Uczestnicy zajęć ciekawie 
spędzili czas w bibliotece, jak zawsze 
towarzyszył temu słodki poczęs-
tunek. Warsztaty plastyczne przepro-
wadził bibliotekarz z filii w Mamliczu.

         
Edyta Dypolt
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wolontariatu na stałe współpracuje 
ona z biblioteką i świetlicą w Mam-
liczu. Pani Daria potrafi zarazić innych 
swoją pasją – quillingiem, nawet te 
osoby najbardziej oporne. Quilling 
nie jest łatwą sztuką, wymaga dużej 
cierpliwości i dokładności. Pani Daria 
stwarza przyjazne warunki ku temu, 
aby nie poddawać się i zmierzyć się z 
wyzwaniem. Osoby przybyłe na 
zajęcia oprócz wykonania anturium, 
zapoznały się także z innymi kwiatka-
mi wykonanymi przez Panią Darię 
metodą quillingu. Na piątkowym 
spotkaniu miłą niespodziankę spra-
wiła Pani Gosia Czachorowska, która 
zadbała o podniebienia przybyłych 
na warsztaty i częstowała wszystkich 
pysznymi chruścikami własnego 
wypieku wg. rodzinnego przepisu. 

       
Edyta Dypolt

Mały artysta – 
bądź kreatywny

W ramach cyklu zajęć „Mały artys-
ta – bądź kreatywny” w dniu 18 stycz-
nia 2017 roku w siedzibie Biblioteki 
Publicznej filia Mamlicz odbyły się 
warsztaty plastyczne „Biblioteczne 
bałwanki”. Do wykonania prac plas-
tycznych wykorzystano waciki, kolo-
rowy papier oraz nożyczki z klejem. 
W trakcie pracy bardzo pomocny oka-
zał się dziurkacz, został on wyko-
rzystany do stworzenia śniegu i guzi-
ków bałwana.  Po dopasowaniu 
czapeczek i szalików bałwanki 

zostały zamknięte w przezroczys-
tych, plastikowych pudełkach. Dzięki 
temu zabiegowi bałwanki zostaną z 
nami na dłużej. Uczestnicy zajęć byli 
bardzo zadowoleni z efektu końco-
wego swoich prac. Prace zostały 
umieszczone w oknach biblioteki. 
Każdy kto będzie przechodził obok 
mamlickiej książnicy, będzie mógł 
podziwiać ozdoby wykonane przez 
dzieci. Uczestnicy zajęć ciekawie 
spędzili czas w bibliotece, jak zawsze 
towarzyszył temu słodki poczęs-
tunek. Warsztaty plastyczne przepro-
wadził bibliotekarz z filii w Mamliczu.

         
Edyta Dypolt



10

Ferie zimowe w Mamliczu
Dzieci z okolic Mamlicza, które 

spędzały ferie zimowe w domach, 
miały możliwość uczestniczenia w 
ciekawych zajęciach organizowanych 
wspólnie przez Bibliotekę Publiczną 
filia Mamlicz oraz Świetlicę MDK w 
Mamliczu. Pierwszy tydzień ferii 
poświęcony był warsztatom plasty-
cznym, na których dzieci rozwijały 
swoje zdolności manualne. Dwu-
krotnie odbyły się zajęcia prowa-
dzone przez Panią Paulinę Krysiak. 
Pani Paulina jest znana z wielu talen-
tów, szczególnie z zdolności manual-
nych. Głównie specjalizuje się w pracy 
z wstążką, jakkolwiek inne materiały 
również nie są jej obce. Często wspo-
maga mamlicką książnicę i świetlicę 
jako wolontariuszka. Tym razem 
wspólnie z dziećmi tworzyła kwiaty z 
wełny oraz organizery na biurko. Z 
okazji zbliżających się „Walentynek”, 
na kolejnych feryjnych zajęciach two-
rzono papierowe serca. Pani Joanna 
Rucińska – pracownik Świetlicy MDK 
w Mamliczu, uczyła uczestników 
zajęć wykonać harmonijkowe serca 
na drewnianych patyczkach, ozdo-
bione dodatkowo kolorową wstążką. 
Natomiast Pani Edyta Dypolt – biblio-
tekarz filii w Mamliczu, instruowała 
dzieci jak wykonać papierowe serce 
wykorzystując  do tego metodę 
origami. Powstało wiele kolorowych 
serc, które można było ofiarować 
swoim bliskim. Drugi tydzień ferii w 
Mamliczu został rozpoczęty warszta-
tami tworzenia kąpielowych kul. 
Dzieci świetnie się bawiły podczas 
mieszania wszystkich składników 
oraz ugniatania masy plastycznej. 
Własnoręcznie wykonane serca i kule 
kąpielowe można było zachować dla 
siebie lub podarować bliskiej osobie. 
Były to zajęcia płatne prowadzone 
przez instruktorki „Warsztatów z 
uśmiechem”. Udział w warsztatach 
dzieci z Mamlicza został w całości 
sfinansowany przez Radę Sołecką 
Mamlicz. Następnego dnia odbyły się 
warsztaty kulinarne z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich w Mamliczu. Panie 
Halina Kachel, Maria Frankowska 
oraz Agnieszka Klecha uczyły dzieci 

jak zrobić przepyszną sałatkę owo-
cową oraz pachnące, świeże rogaliki 
z marmoladą wieloowocową. Produ-
kty spożywcze potrzebne do prze-
prowadzenia warsztatów kulinar-
nych zakupiono dzięki hojności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Mamliczu. W 
pierwszej części warsztatów każdy 
własnoręcznie wykonał sałatkę ze 
swoich ulubionych owoców. Na tale-
rzach zrobiło się kolorowo, a co naj-
ważniejsze zdrowo. W drugiej części 
zajęć zmierzono się z ciastem na 
rogaliki. Dzieci były zachwycone 
ugniataniem i wałkowaniem ciasta, 
wykrajaniem trójkącików oraz formo-
waniem rogalików. Tym razem nie 
sprawdziło się przysłowie „gdzie ku-
charek sześć, tam nie ma co jeść”, 
wręcz przeciwnie, wszystkie dania 

udały się i były przepyszne. Ferie 
zakończono wyjazdem integra-
cyjnym do kina Max w Inowrocławiu. 
Dzieci obejrzały film animowany 
„Ostatni smok świata”. Dzieci ponio-
sły jedynie koszt wejściówek na seans 
filmowy, natomiast autokar został 
opłacony przez Miejski Dom Kultury 
w Barcinie. Feryjne zajęcia w Mamli-
czu cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Uczestniczyły w nich nie 
tylko dzieci z Mamlicza, ale również 
dzieci z sołectw sąsiadujących oraz z 
miasta Łabiszyn i Solca Kujawskiego. 
Dzięki wsparciu Rady Sołeckiej Mam-
licz, Koła Gospodyń Wiejskich w 
Mamliczu, jak również wolontariuszy 
zajęcia były bardzo atrakcyjne i dzieci 
nie mogły się skarżyć na nudę. 

Pionier Kartografii
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie 

dzisiejszym mieszkańcom Polski, że 
można żyć bez map. A tak było, i to 
przeszło pięćset lat, gdyż szczegó-
łową mapę naszego kraju opraco-
wano dopiero w 1526 roku. Widnieje 
na niej Pra - Barcin. oznaczony jak 
zawsze na lewym brzegu Noteci, mię-
dzy Pakością a Łabiszynem. Miasto 
zaznaczono rysunkiem czterech 
wysokich domów z dość stromymi 
dachami i oznaczono podpisem BAR-
CZINO. Każdy może to stwierdzić i 
potwierdzić i potwierdzić patrząc na 
załączoną reprodukcję tej pramapy. 
Taka sama odbitka znajduje się też w 
publikacji pt. „Szkice z przeszłości 
Barcina”. Mapę zaplanował nadwor-
ny sekretarz i kartograf króla Zyg-
munta Starego (1467 - 1548) ksiądz 
doktor Bernard Wapowski, kanonik 
krakowski. Była to niezwykła wszech-
stronna osobowość, dlatego poświę-
ćmy Mu trochę miejsca:

Nie wiemy dokładnie, kiedy B. Wa-
powski przyszedł na świat, może w 
1450 roku (jak podaje większość) a 
może w 1470 r. (zdaniem niektórych). 
Pochodził z bogatej szlacheckiej 
rodziny małopolskiej, wywodzącej 
się z miejscowości Radochonice, o 
herbie „Nieczuja”, (przedstawiający 
ścięty pień z ośmioma kikutami gałęzi 
i wbitym od góry krzyżem maltań-
skim). Sam urodził się w majątku 
Wapowice, położonym 12 kilome-
trów na zachód od Przemyśla. W 
mieście tym uczył się gorliwie na 
wszystkich szczeblach nauki i został 
księdzem rzymsko katolickim i wkrót-
ce potem zasiadł w kapitule kano-
ników katedralnych i nawet jej prze-
wodniczył jako kantor. Od 1493 roku 
studiował w Akademii Krakowskiej, 
n a  j e d n y m  r o k u  z  M i k o ł a j e m 
Kopernikiem (1473 - 1543), z którym 
przyjaźnił się, aż do przysłowiowej 
„grobowej deski”.  Studia swoje 
k o n t y n u o w a ł  k s .  Wa p o w s k i  n a 
Uniwersytecie w Bolonii w latach 
1503 -  1505,  gdzie  uzyskał  tytuł 
doktora prawa kanonicznego w dniu 
15 II 1505 roku. Następnie przez 

dziesięć lat zatrudniony był w Stolicy 
Apostolskiej, u boku papieża Juliusza 
I I. Ks. B. Wapowski uzyskał w tym 
czasie godności kościelne takie jak 
prałata i w geografii oraz historii i 
kartografii. Dlatego też przez wiele 
lat był czynny w watykańskim zes-
pole, pod pseudonimem Vapovius, 
przygotowującym wydanie „Nauki 
geograficznej” genialnego astrono-
ma matematyka i geografa z drugie-
go wieku po Chrystusie, Greka Klau-
diusza Ptolemeusza z Aleksandrii. 
Jego prace obejmowały mapy także 
znanych Mu terenów na których 
zaznaczono już Calisię (czyt Kalisz) - 
czyli stolicę województwa, do które-
go należał Barcin do 1868 roku.

Po powrocie z Rzymu w 1515 roku, 
osiadł w Krakowie i rozwinął szeroka 
działalność jako sekretarz królewski i 
nadworny kartograf. Przyjęty został 
w poczet kanoników katedralnych. 
Zasłynął z pięknie przygotowanych 
mów i kazań, wierszy, jak i ze zręcznej 
korespondencji dyplomatycznej. Był 
autorem licznych panegiryków oko-
licznościowych, ale przede wszy-
stkim kroniki Polski, opartej na do-
tychczasowych pracach historiogra-
ficznych., głównie na dziele Jana 
Długosza (1415 - 1480). Lecz głównym 
i ulubionym Jego zajęciem była karto-
grafia. Przygotował trzy pionierskie 
m a p y ,  a  w ś r ó d  n i c h  m a p ę 
Rzeczypospolitej Polskiej w skali 
1 : 10 0 0 0 0 0  z  d ok ł ad ny m  zazna-
czeniem rzek, gór, puszcz a przede 
wszystkim miast. Była ona gotową 
już w 1526 roku i kilka odbitek wysła-
no już na Zachód. Druku z drzeworytu 
podjął się ( nie dawno przybyły do 
Krakowa) sztycharz i drukarz Florian 
Ungler (+1535). Niestety w dniu 24 IV 
1528, wybuchł w mieście olbrzymi 
pożar, który także strawił cały nakład 
i matrycę. Dopiero w 1931 roku, znany 
bibliotekarz i konserwator książek 
Kazimierz Piekarski (1893-1944) 
natknął się w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych we wyklejkach starych 
ksiąg rachunkowych na fragmenty 
mapy z zachowaną Wielkopolską i 

Kaliskiem, łącznie z Barczino. 
D o b r z e  ż e  w s z y s t k o  z o s t a ł o 
obfotografowane i zabezpieczone, 
bo oryginały zaginęły w powstaniu.

Jedna z uprzednio wysłanych 
odbitek po wstępnym druku u F. 
Unglera trafiłado rąk Flamandczyka 
Gerarda Mercatora (1512 -  1594), 
który uwzględnił ją w swej mapie 
Europy z 1554 roku. Jest na niej nad 
Notecią i miejscowość oznaczona 
kółkiem z wieżą i podpisana Barcino ( 
z przedzielonym tym wyrazem). 
Natomiast  kole jna mapa Polsk i 
Wacława Grodeckiego (ok. 1531 - 
1591) z ok. 1562 roku, zawiera nad 
Notecią, między Pakością a Nakłem 
oznaczenie miasta z wieżami, ale 
podpisane tylko krzyżykiem i nie 
wiadomo, czy to Barcin czy Łabiszyn. 
Za Barciniem przemawia bliższe 
usytuowanie tego symbolu miasta 
bliżej przy Pakości.

Ks. dr Bernard Wapowski zmarł w 
Krakowie w dniu 21 X 1535 roku. Jego 
podobizna i miejsce Jego grobu są 
nieznane, zapewne w podziemiach 
jakiegoś kościoła. Z czasem postać 
J e g o  u l e g ł a  p o w o l n e m u  z a p o -
mnieniu, ale ostatnio wielce odżyła 
pamięć o nim. Nazywa się Go „ojcem 
polskiej kartografii”, a ośrodkiem 
wskrzeszenia tej pamięci jest Prze-
myśl. Ale nie tylko. Międzynarodowa 
Unia Astronomiczna nazwała z dniem 
2 2  I  2 0 0 9  j e d e n  z  k r a t e r ó w  n a 
księżycu ( o średnicy 11,6 km) jego 
Imieniem.

11

Z NASZEJ POCZTY

dokończenie na str. 12

Może kiedyś w Barcinie znajdzie 
się jakaś nowa ulica, która otrzyma 
imię pioniera kartografii, który mapą 
potwierdził istnienie miasta już w 
1526, to jest czterysta dziewięćdzie-
siąt lat temu. Do jubileuszu mamy 
dziesięć lat czasu.
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Ferie zimowe w Mamliczu
Dzieci z okolic Mamlicza, które 

spędzały ferie zimowe w domach, 
miały możliwość uczestniczenia w 
ciekawych zajęciach organizowanych 
wspólnie przez Bibliotekę Publiczną 
filia Mamlicz oraz Świetlicę MDK w 
Mamliczu. Pierwszy tydzień ferii 
poświęcony był warsztatom plasty-
cznym, na których dzieci rozwijały 
swoje zdolności manualne. Dwu-
krotnie odbyły się zajęcia prowa-
dzone przez Panią Paulinę Krysiak. 
Pani Paulina jest znana z wielu talen-
tów, szczególnie z zdolności manual-
nych. Głównie specjalizuje się w pracy 
z wstążką, jakkolwiek inne materiały 
również nie są jej obce. Często wspo-
maga mamlicką książnicę i świetlicę 
jako wolontariuszka. Tym razem 
wspólnie z dziećmi tworzyła kwiaty z 
wełny oraz organizery na biurko. Z 
okazji zbliżających się „Walentynek”, 
na kolejnych feryjnych zajęciach two-
rzono papierowe serca. Pani Joanna 
Rucińska – pracownik Świetlicy MDK 
w Mamliczu, uczyła uczestników 
zajęć wykonać harmonijkowe serca 
na drewnianych patyczkach, ozdo-
bione dodatkowo kolorową wstążką. 
Natomiast Pani Edyta Dypolt – biblio-
tekarz filii w Mamliczu, instruowała 
dzieci jak wykonać papierowe serce 
wykorzystując  do tego metodę 
origami. Powstało wiele kolorowych 
serc, które można było ofiarować 
swoim bliskim. Drugi tydzień ferii w 
Mamliczu został rozpoczęty warszta-
tami tworzenia kąpielowych kul. 
Dzieci świetnie się bawiły podczas 
mieszania wszystkich składników 
oraz ugniatania masy plastycznej. 
Własnoręcznie wykonane serca i kule 
kąpielowe można było zachować dla 
siebie lub podarować bliskiej osobie. 
Były to zajęcia płatne prowadzone 
przez instruktorki „Warsztatów z 
uśmiechem”. Udział w warsztatach 
dzieci z Mamlicza został w całości 
sfinansowany przez Radę Sołecką 
Mamlicz. Następnego dnia odbyły się 
warsztaty kulinarne z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich w Mamliczu. Panie 
Halina Kachel, Maria Frankowska 
oraz Agnieszka Klecha uczyły dzieci 

jak zrobić przepyszną sałatkę owo-
cową oraz pachnące, świeże rogaliki 
z marmoladą wieloowocową. Produ-
kty spożywcze potrzebne do prze-
prowadzenia warsztatów kulinar-
nych zakupiono dzięki hojności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Mamliczu. W 
pierwszej części warsztatów każdy 
własnoręcznie wykonał sałatkę ze 
swoich ulubionych owoców. Na tale-
rzach zrobiło się kolorowo, a co naj-
ważniejsze zdrowo. W drugiej części 
zajęć zmierzono się z ciastem na 
rogaliki. Dzieci były zachwycone 
ugniataniem i wałkowaniem ciasta, 
wykrajaniem trójkącików oraz formo-
waniem rogalików. Tym razem nie 
sprawdziło się przysłowie „gdzie ku-
charek sześć, tam nie ma co jeść”, 
wręcz przeciwnie, wszystkie dania 

udały się i były przepyszne. Ferie 
zakończono wyjazdem integra-
cyjnym do kina Max w Inowrocławiu. 
Dzieci obejrzały film animowany 
„Ostatni smok świata”. Dzieci ponio-
sły jedynie koszt wejściówek na seans 
filmowy, natomiast autokar został 
opłacony przez Miejski Dom Kultury 
w Barcinie. Feryjne zajęcia w Mamli-
czu cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Uczestniczyły w nich nie 
tylko dzieci z Mamlicza, ale również 
dzieci z sołectw sąsiadujących oraz z 
miasta Łabiszyn i Solca Kujawskiego. 
Dzięki wsparciu Rady Sołeckiej Mam-
licz, Koła Gospodyń Wiejskich w 
Mamliczu, jak również wolontariuszy 
zajęcia były bardzo atrakcyjne i dzieci 
nie mogły się skarżyć na nudę. 

Pionier Kartografii
Trudno dzisiaj wyobrazić sobie 

dzisiejszym mieszkańcom Polski, że 
można żyć bez map. A tak było, i to 
przeszło pięćset lat, gdyż szczegó-
łową mapę naszego kraju opraco-
wano dopiero w 1526 roku. Widnieje 
na niej Pra - Barcin. oznaczony jak 
zawsze na lewym brzegu Noteci, mię-
dzy Pakością a Łabiszynem. Miasto 
zaznaczono rysunkiem czterech 
wysokich domów z dość stromymi 
dachami i oznaczono podpisem BAR-
CZINO. Każdy może to stwierdzić i 
potwierdzić i potwierdzić patrząc na 
załączoną reprodukcję tej pramapy. 
Taka sama odbitka znajduje się też w 
publikacji pt. „Szkice z przeszłości 
Barcina”. Mapę zaplanował nadwor-
ny sekretarz i kartograf króla Zyg-
munta Starego (1467 - 1548) ksiądz 
doktor Bernard Wapowski, kanonik 
krakowski. Była to niezwykła wszech-
stronna osobowość, dlatego poświę-
ćmy Mu trochę miejsca:

Nie wiemy dokładnie, kiedy B. Wa-
powski przyszedł na świat, może w 
1450 roku (jak podaje większość) a 
może w 1470 r. (zdaniem niektórych). 
Pochodził z bogatej szlacheckiej 
rodziny małopolskiej, wywodzącej 
się z miejscowości Radochonice, o 
herbie „Nieczuja”, (przedstawiający 
ścięty pień z ośmioma kikutami gałęzi 
i wbitym od góry krzyżem maltań-
skim). Sam urodził się w majątku 
Wapowice, położonym 12 kilome-
trów na zachód od Przemyśla. W 
mieście tym uczył się gorliwie na 
wszystkich szczeblach nauki i został 
księdzem rzymsko katolickim i wkrót-
ce potem zasiadł w kapitule kano-
ników katedralnych i nawet jej prze-
wodniczył jako kantor. Od 1493 roku 
studiował w Akademii Krakowskiej, 
n a  j e d n y m  r o k u  z  M i k o ł a j e m 
Kopernikiem (1473 - 1543), z którym 
przyjaźnił się, aż do przysłowiowej 
„grobowej deski”.  Studia swoje 
k o n t y n u o w a ł  k s .  Wa p o w s k i  n a 
Uniwersytecie w Bolonii w latach 
1503 -  1505,  gdzie  uzyskał  tytuł 
doktora prawa kanonicznego w dniu 
15 II 1505 roku. Następnie przez 

dziesięć lat zatrudniony był w Stolicy 
Apostolskiej, u boku papieża Juliusza 
I I. Ks. B. Wapowski uzyskał w tym 
czasie godności kościelne takie jak 
prałata i w geografii oraz historii i 
kartografii. Dlatego też przez wiele 
lat był czynny w watykańskim zes-
pole, pod pseudonimem Vapovius, 
przygotowującym wydanie „Nauki 
geograficznej” genialnego astrono-
ma matematyka i geografa z drugie-
go wieku po Chrystusie, Greka Klau-
diusza Ptolemeusza z Aleksandrii. 
Jego prace obejmowały mapy także 
znanych Mu terenów na których 
zaznaczono już Calisię (czyt Kalisz) - 
czyli stolicę województwa, do które-
go należał Barcin do 1868 roku.

Po powrocie z Rzymu w 1515 roku, 
osiadł w Krakowie i rozwinął szeroka 
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dokończenie na str. 12
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imię pioniera kartografii, który mapą 
potwierdził istnienie miasta już w 
1526, to jest czterysta dziewięćdzie-
siąt lat temu. Do jubileuszu mamy 
dziesięć lat czasu.
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Zwierzęta jakich nie znacie

Kolejne spotkanie integracyjne 
odbyło się pod hasłem „Zwierzęta, 
jakich nie znacie". I rzeczywiście - na 
sa l i  g imnastycznej  w Maml iczu 
czekała na nas świnia angielska i 
a l p a k a .  O d  i c h  o p i e k u n ó w  d o -
wiedzieliśmy się, co te zwierzęta 
jedzą, jak się zachowują, jak należy się 
nimi zajmować. Był też czas na bliski 
kontakt z alpaką i świnią - głaskanie i 
próby prowadzenia  na smyczy. 
Temat zwierząt kontynuowany był 
również w drugiej części spotkania, 
k i e d y  m a l o w a l i ś m y  f a r b a m i  n a 
s p e c j a l n e j  f o l i i  o r a z  p r z y g o -
towywaliśmy pawie z kolorowego 
papieru i  tekturowych rolek. Na 
k o n i e c  m o g l i ś m y  w y m i e n i ć  s i ę 
swoimi spostrzeżeniami i podzielić 
emocjami przy gorącej herbacie i 
pączkach. 

Julia Kęsicka (kl. I d)
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Żywa lekcja historii
25 stycznia 2017 r. w naszej szkole 

odbyła  s ię  żywa lekc ja  h istor i i . 
Bractwo Rycerskie Kerin przyjechało 
z okolic Malborka, aby opowiedzieć 
nam o złotym wieku w Polsce. Po-
kazali, jak wyglądał ubiór szlachty i 
rycerstwa. Panowie cały czas mieli na 
sobie ubrania oddające realia epoki – 
często wzbudzało to nasz śmiech. 
Opisali historię na wesoło, jako przy-
jemną dziedzinę wiedzy. Nie zabrakło 
integracji z uczniami. Chętnie wspie-
raliśmy Bractwo w prowadzeniu 
zajęć. Mieliśmy szansę przywdziać 
szesnastowieczny strój oraz trzymać 
broń z tamtego okresu. Bez pro-
blemu wyłoniono z tłumu uczniów, 
gotowych do odegrania swoich ról 
lub walki na miecze. Pan Damian i pan 
Mateusz - przedstawiciele Bractwa 
zapraszali nas także na kolonie, które 
się odbędą latem. A może ktoś się 
skusi?  Wyszl iśmy z lekcj i  bardzo 
zadowoleni oraz wypełnieni wiedzą o 
dziejach Polski. Poznaliśmy przy-
czyny i skutki wojen, a także kulturę 
szesnastowieczną. Myślę, że takiej 
lekcji historii nigdy nie zapomnimy i z 
wielką przyjemnością powtórzymy ją 
jeszcze raz. Może przydarzy nam się 
jeszcze taka okazja? 

                                                                         
Marta Burnos (klasa II c)

Dyskoteka 
walentynkowa

Kto by miał jeszcze wątpliwości, 
zapewniamy, że najlepsza na stres i 
zmarszczki jest dobra zabawa. 17 
lutego - oj, działo się, działo. Ponad 80 
uczniów naszego gimnazjum wzięło 
udział w dyskotece walentynkowej 
zorganizowanej przez klasę I c i p. 
Hannę Robaczewską oraz p. Annę 
Dokładną. Każdy tańczył jak potrafił, 
sam lub w parze. Świetnie wypadły 
tańce  grupowe.  Zabawy,  które 
prowadził Mateusz, dostarczały tylu 
emocji, że czasem było naprawdę 
„gorąco” (m.in. walka o chłopaka z 

balonem - sercem w zabawie krzeseł-
kowej). Śmialiśmy się tak, że endor-
finy wypełniły chyba każdą naszą 
cząstkę. A muzyka? Każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś odpowiedniego. 
Kiedy brzmiały dźwięki hitu „Oczy 
z ielone",  drżały  okna (od mocy 
wtórujących Zenkowi głosów), a przy 
„Rudej" nawet ksiądz Marcin bawił 
się w kółku na całego. Klaudiusz i 
Borys stanęli na wysokości zadania i 
bezbłędnie wyczuwali muzyczne 
potrzeby swoich koleżanek i kole-
gów. Poza tym można było posilić się 
babeczką, rogalikiem, czy innym 
ciachem i napić się soku. Naprawdę 
było wesoło. Na koniec brawami 
podziękowaliśmy chłopakom za 

pomoc w przeprowadzeniu imprezy. 
Wszystkim polecamy trio -  Klau-
diusza, Mateusza i Borysa. Nad na-
szym bezpieczeństwem cierpliwie i 
bezinteresownie czuwali rodzice i 
nauczyciele. Myślę, że ta dyskoteka 
pokazała, że można miło i aktywnie 
spędzić popołudnie. Trzeba będzie to 
powtórzyć.

Jakub Tański Mistrzem Szkoły w szachach
W ubiegły wtorek w naszej szkole 

zakończyły się V I I I  Indywidualne 
Mistrzostwa Szkoły w Szachach. Przy 
szachownicach zaprezentowało 
swoje umiejętności czternastu sza-
chistów z gimnazjum oraz trzech lice-
alistów. Turniej toczył się na dystan-
sie siedmiu rund i rozgrywany był sys-
temem szwajcarskim. Przed przystą-
pieniem do rywalizacji wszyscy zasta-
nawiali się, czy najbardziej utytuło-
wana szachistka - Iwona Kaczmar-
czyk, będzie kolejną zawodniczką z 
passą zwycięstw rodziny Kaczmar-
czyków. Brat Paweł wygrywał te 
mistrzostwa trzykrotnie. Na tytuły 
liczyli również inni: Filip Andler, Jacek 
Zakrzewski czy Marek Wróblewski. 
Wszystkich pogodził Jakub Tański, 
który w imponujący sposób wygrał 
wszystkie siedem partii! W samym 
turnieju z rundy na rundę pojedynki 
były  coraz  c iekawsze i  bardzie j 
zacięte, a zawodnicy spędzili przy 
szachownicach blisko trzy godziny. 
Mistrzostwa wygrał Jakub Tański, 
który jest uczniem klasy I a. Na dru-
gim miejscu uplasował się Filip Andler 
z klasy II LO, a na trzecim Jacek Za-   

Gimnazjum: 
1. Jakub Tański (I a)
2. Jacek Zakrzewski (II b)
3.Jakub Kołaczyk (II a) 

Liceum: 
1. Filip Andler (II LO)
2. Marek Wróblewski (II LO)
3. Iwona Kaczmarczyk (III LO)

W kategorii dziewcząt:
 1. Iwona Kaczmarczyk (III LO)
2. Julia Maciejewska (III c) 
3. Sabina Kołaczyk (III b)       

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe, ekologiczne długopisy, 
a najlepsi szachiści będą reprezento-
wać naszą szkołę w rozgrywkach o 
Mistrzostwo Gminy Barcin, które 
odbędą się      28 lutego w bibliotece 
p u b l i c z n e j  w  B a r c i n i e .  Z a w o d y 
przeprowadzil i  Halina Pietrzak i 
Hubert Łukomski.

  

krzewski z klasy II b. Zgodnie z regu-
laminem wyniki uczniów podzielono 
w trzy kategorie. Klasyfikacja wyglą-
dała następująco:     

Nasze gimnazjum drugie w Polsce!
Miło jest nam poinformować, że 

nasza szkoła zajęła drugie miejsce w 
Polsce w konkursie Ekoszkoły, któ-
rego celem była zbiórka niepotrze-
bnych już użytkownikom, telefonów 
komórkowych. Przez blisko sześć 
miesięcy uczniowie przynosili do 
szkoły zużyte telefony, a na ich kon-
tach pojawiały się liczby z punktami. 
Jako szkoła zebraliśmy blisko 900 
telefonów, a dwoje naszych uczniów 
(Julia Maciejewska oraz Julia Jackow-
ska) znalazło się w gronie piętnastu 
najlepszych „zbieraczy", za co otrzy-
mali od organizatorów cenne nagro-
dy w postaci: tabletu oraz smartfonu. 
Natomiast szkoła za zabranie tak du-
żej ilości zużytych telefonów otrzy-
mała nagrody dla uczestników akcji w 
postaci sprzętu sportowego, arty-

kułów biurowych oraz książek. Do-
datkowo koordynator szkolny p. 
Hubert Łukomski został nagrodzony i 
otrzymał tablet, a szkoła wzbogaciła 
się o 30 sztuk Bezpiecznych Sta-
rterów oraz zestaw materiałów edu-
kacyjnych poświęconych bezpie-
czeństwu dzieci i młodzieży w Inter-
necie „Szkoła bezpieczna w sieci" 
oraz poradnik dla rodziców „Bezpie-
czne media". Tak koordynator podsu-
mował akcję: „W dobie największego 
rozwoju telefonii komórkowej nie 
wszyscy dorośli, a co dopiero dzieci, 
zdają sobie sprawę ze szkodliwości 
zużytych telefonów dla środowiska 
naturalnego, dlatego takie akcje są 
świetną okazją do uświadomienia 
wszystkim tego problemu. Bardzo się 
cieszę, że młodzież tak chętnie 

pozbywała się niepotrzebnych tele-
fonów ze świadomością dobrego 
uczynku dla środowiska. Z pewnością 
takie akcje są jak najbardziej potrzeb-
ne dla wzrostu odpowiedzialności za 
środowisko. To na pewno zapro-
centuje w przyszłości”.
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pamiątkowe, ekologiczne długopisy, 
a najlepsi szachiści będą reprezento-
wać naszą szkołę w rozgrywkach o 
Mistrzostwo Gminy Barcin, które 
odbędą się      28 lutego w bibliotece 
p u b l i c z n e j  w  B a r c i n i e .  Z a w o d y 
przeprowadzil i  Halina Pietrzak i 
Hubert Łukomski.

  

krzewski z klasy II b. Zgodnie z regu-
laminem wyniki uczniów podzielono 
w trzy kategorie. Klasyfikacja wyglą-
dała następująco:     

Nasze gimnazjum drugie w Polsce!
Miło jest nam poinformować, że 

nasza szkoła zajęła drugie miejsce w 
Polsce w konkursie Ekoszkoły, któ-
rego celem była zbiórka niepotrze-
bnych już użytkownikom, telefonów 
komórkowych. Przez blisko sześć 
miesięcy uczniowie przynosili do 
szkoły zużyte telefony, a na ich kon-
tach pojawiały się liczby z punktami. 
Jako szkoła zebraliśmy blisko 900 
telefonów, a dwoje naszych uczniów 
(Julia Maciejewska oraz Julia Jackow-
ska) znalazło się w gronie piętnastu 
najlepszych „zbieraczy", za co otrzy-
mali od organizatorów cenne nagro-
dy w postaci: tabletu oraz smartfonu. 
Natomiast szkoła za zabranie tak du-
żej ilości zużytych telefonów otrzy-
mała nagrody dla uczestników akcji w 
postaci sprzętu sportowego, arty-

kułów biurowych oraz książek. Do-
datkowo koordynator szkolny p. 
Hubert Łukomski został nagrodzony i 
otrzymał tablet, a szkoła wzbogaciła 
się o 30 sztuk Bezpiecznych Sta-
rterów oraz zestaw materiałów edu-
kacyjnych poświęconych bezpie-
czeństwu dzieci i młodzieży w Inter-
necie „Szkoła bezpieczna w sieci" 
oraz poradnik dla rodziców „Bezpie-
czne media". Tak koordynator podsu-
mował akcję: „W dobie największego 
rozwoju telefonii komórkowej nie 
wszyscy dorośli, a co dopiero dzieci, 
zdają sobie sprawę ze szkodliwości 
zużytych telefonów dla środowiska 
naturalnego, dlatego takie akcje są 
świetną okazją do uświadomienia 
wszystkim tego problemu. Bardzo się 
cieszę, że młodzież tak chętnie 

pozbywała się niepotrzebnych tele-
fonów ze świadomością dobrego 
uczynku dla środowiska. Z pewnością 
takie akcje są jak najbardziej potrzeb-
ne dla wzrostu odpowiedzialności za 
środowisko. To na pewno zapro-
centuje w przyszłości”.
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Pasja teatr
„Lucarna" to grupa młodych 

ludzi, których łączy wspólna pasja - 
TEATR. To ludzie, którzy potrafią 
przyglądać się światu, oceniać ota-
czającą ich rzeczywistość, wnios-
kować, zadawać pytania, śmiać się do 
u t r a t y  t c h u .  To  w ł a ś n i e  z  n i m i 
postanowiłam spędzić jeden dzień 
ferii zimowych - dzień związany z 
teatrem. Naszą wycieczkę rozpo-
częliśmy od zwiedzania gmachu 
teatru. Zajrzeliśmy do rekwizytorni i 
garderób aktorów. Oglądaliśmy 
scenę z górnej loży i dowiedzieliśmy 
się sporo o pracy inspicjenta, aktora, 
a także poznaliśmy kilka ciekawos-
tek. Najwięcej emocji wywołała dos-
trzeżona z górnej loży aktorka, Anita 
Sokołowska, która zgodziła się spot-
kać z naszym zespołem przed samym 
spektaklem. Mogliśmy chwilę poroz-
mawiać i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia, a niektórzy otrzymali nawet 
autografy. Tytuł spektaklu, na który 
zaprosi łam grupę brzmiał  dość 
intrygująco: „Krew na kocim gardle, 
czyli Marylin Monroe kontra wam-
piry”. Byłam ciekawa jak młodzi akto-
rzy „Lucarny” odbiorą taką formę 
wyrazu artystycznego i w jakim stop-
niu spektakl sprowokuje ich do dys-
kusji o miejscu widza we współczes-
nym teatrze? Kiedy weszliśmy do 
dość kameralnej sali, na scenie już 
czekali aktorzy. Ich gra na początku 
przypominała zbity organizm, który 
po jakimś czasie dopiero rozszczepił 
się na osobne istnienia. Ubrani w 
stroje w kolorze neutralnego beżu, 
powoli przywdziewali nowe kostiu-
my, powołujące ich do nowych ról - 
żołnierski mundur, czarną sukienkę 
wdowy, roboczy rzeźnicki fartuch. 
Aktorzy za pomocą przerysowanych, 
karykaturalnie wystudiowanych ges-
tów i póz, hipnotyzowali do samego 
końca. Ich genialnej grze towarzy-
szyły wystąpienia aktorów amato-
rów, których komentarze zdawały się 
zwracać uwagę na konkretne proble-
my. W rozmowach po spektaklu 
młodzież zwracała uwagę na pewien 
rodzaj komunikacji aktorów z widza-
mi, taki, że wyraźnie zacierała się 

granica między sceną a widownią. To 
wielu z nas przysporzyło ciekawych, 
nieznanych dotąd emocji. Podczas 
drogi powrotnej do domu rozma-
wialiśmy o problemach poruszanych 
w spektaklu -  poniżaniu, dyskry-
minacji, uzależnieniach, przemocy i 
faszyzmie rodzących się w małych 
społecznościach. Udział w takiej 
inscenizacji wywołał wiele przemy-
śleń i refleksji. Żyjemy prawdziwie, 
czy nasze życie jest tylko serią odgry-
wanych ról? Jak często zdarza nam się 
być w życiu aktorem? Czy życie to nie 
teatr? Czy widz w teatrze ma być tylko 
biernym odbiorcą? Na te i inne pytania 
będziemy poszukiwać odpowiedzi 
podczas zajęć koła teatralnego, na 
które zapraszam wszystkie chętne 
osoby. 

Poniżej prezentuję wypowiedzi 
członków „Lucarny” na temat nasze-
go feryjnego wyjazdu. Następny 
może w marcu ? 

Marlena Korgul

                           
„Moim zdaniem wyjazd na „Krew na 

kocim gardle” to strzał w dziesią-
tkę. Spektakl był naprawdę świetny, 

nigdy nie miałam okazji oglądać 
takiej inscenizacji na żywo. Z chęcią 

poje-chałabym jeszcze raz :)".

                                                                                                                          
(Maria Wolska, III c)

„Też uważam, że było interesu-jąco. 
Podobała mi się gra aktorów i 

przedstawione w spektaklu proble-
my".

                                                                                                                     
(Olga Gwizdała, III c)

„Uważam, że był to najlepszy 
spe-ktakl na jakim byłam w życiu. 

Bardzo podobała mi się gra 
aktorów. Cieszę się, że mogłam 

spotkać Anitę Sokoło-wską. Świetne 
w tym wyjeździe było również to, że 

zwiedziliśmy teatr"
     (Wiktoria Karbowiak, II c)

 I półrocze gimnazjum
16 lutego na godzinach wycho-

wawczych odbyły się apele podsu-
mowujące I półrocze roku szkolnego 
2016/2017. Każda z klas zaprezen-
towała swoje osiągnięcia. Niektórzy z 
Was nie opuścili ani jednej chwili nau-
ki, zdobywając 100% frekwencję byli 
to: 

 Iga Rafińska (I a), 
 Wiktoria Jeziorska (I c), 
 Anna Bidzińska (I d), 
 Amelia Grobelniak (I e), 
 Aleksandra Świtajska (II a), 
 Zofia Drzewiecka (II b), 
 Dominik Chowaniak (II d), 
 Mikołaj Marszał, (III c),
 Maria Wolska (III c), 
 Katarzyna Cudo (III d),
 Karol Kaśków (III d).

W tym półroczu zachowanie wzoro-
we otrzymało 38 uczniów w tym: w 
klasach pierwszych – 19 osób, w 
klasach drugich - 7 osób, a w klasach 
trzecich - 12 osób. Najwyższą średnią 
w szkole uzyskała klasa I a ze średnią 
4,07. Drugie miejsce i zarazem naj-
wyższą średnią wśród klas drugich 
osiągnęła klasa II c, a wśród klas trze-
cich najwyższą średnią uzyskała klasa 
III c . Są wśród Was i tacy, którzy po-
przez rzetelną pracę uzyskali bardzo 
dobre wyniki w nauce. Najwyższą 
średnią ocen w klasach pierwszych 
uzyskała Weronika Forgiel z klasy I e - 
5,21, w klasach drugich i zarazem 
najwyższą średnią w szkole uzyskał 
Piotr Marczak z klasy II b - 5,46, a w 
klasach trzecich Katarzyna Cudo i Pa-
ulina Małodzińska z klasy III d oraz 
Adrianna Bartoś z klasy III e  - 5,43. 

Najczęstszymi gośćmi w bibliotece 
szkolnej okazali się uczniowie klasy III 
a. Drugie miejsce zajęła klasa III c, a 
trzecie miejsce klasa III b. Na wyró-
żnienie zasługuje również klasa III e - 
właśnie w tych czterech klasach śred-
nia wypożyczonych książek znacznie 
odbiegała od średniej wypożyczeń 
pozostałych klas. Najlepszym czytel-
nikiem została Ewelina Kaczmarek 

(III a). Pamiętajcie, że każdy z Was 
jest mile widziany w bibliotece zaró-
wno szkolnej jak i miejskiej. Klasami, 
które najaktywniej uczestniczyły w 
spotkaniach w Bibliotece Miejskiej, 
były klasy I c, I d, II d. 

Wielu z Was podjęło wielki wysiłek, 
przygotowując się do konkursów 
kuratoryjnych, niektórzy próbowali 
swoich sił, nawet w kilku kategor-
iach. Na etapie rejonowym zmagania 
zakończyli: w konkursie chemicznym 
- Bartłomiej Jakubczyk (III c) i Wiktor-
ia Becmer (II I c), polonistycznym - 
Arkadiusz Jakubowski (II b), z j. an-
gielskiego - Bartosz Halik (II a), infor-
matycznym - Oliwia Gajda (I a), Kaja 
Szczygielska (I d) i Jakub Dreżewski 
( I I I  c). Do etapu wojewódzkiego 
przeszli w konkursie: chemicznym - 
Bartłomiej Maćkowiak (III b), mate-
matycznym - Adrianna Bartoś (III e), 
fizycznym - Jakub Dreżewski (III c), z 
j. polskiego - Adrianna Bartoś (III e), 
Maria Wolska (III c) i Piotr Marczak (II 
b), z j. hiszpańskiego - Paulina Mało-
dzińska (III e), historycznym („Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”) - 
Eryk Jędrzejewski (III c). Gratuluję 
serdecznie wszystkim uczniom i ich 
nauczycielom. 

Nagrodami za frekwencję i udział w 
konkursach kuratoryjnych były pysz-
ne czekolady. Wszyscy uczniowie 
oraz wychowawcy klas zostali obda-
rowani słodką pomarańczą wrę-
czoną przez Panią Dyrektor, a zaku-
pioną przez Radę Rodziców. Nasz 
apel umiliły uczennice z zespołu tane-
cznego (Lena Drozdowska i Daria 
Gołębiewska - I d, Roksana Dypolt - I 
c,  Weronika Forgiel  -  I  e) prowa-
dzonego pod kierunkiem p. Małgo-
rzaty Hulisz - Spychalskiej.

Następne półrocze postawi przed 
Nami nowe wyzwania. Zachęcam 
wszystkich do poszukania swoich 
mocnych stron oraz hobby. Może w 
ofercie zajęć pozalekcyjnych znaj-
dziecie coś, co Wam w tym pomoże? 
Powodzenia. 

                                                                                                          

I półrocze
liceum

Społeczność naszego liceum jest 
nieliczna, ale jej działalność i osiągnię-
c ia  są  porównywalne  z  innymi , 
bardziej uznanymi szkołami. W czwa-
rtek 16.02. zebraliśmy się, aby podsu-
mować naszą pracę i  sukcesy w I 
półroczu bieżącego roku szkolnego. 
Dziewięcioro z nas otrzyma stypen-
dia za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Wymagana do uzyskania stypendium 
średnia ocen wynosi 4.50, konieczne 
j e s t  t a k ż e  p r z y n a j m n i e j  d o b r e 
zachowanie. Oto nasi stypendyści: 

 Adam Drążek kl. I
 Aleksandra Kowalczyk kl. I 
 Sebastian Borzuchowski kl. II
 Sandra Derengowska kl. II
 Izabela Marczak kl. II
 Mikołaj Ratajczak kl. II
 Zuzanna Rydlewska kl. II
 Konrad Wachowski kl. II
 Marek Wróblewski kl. II

Dwóch uczniów klasy II liceum - 
Mikołaj Ratajczak i Szymon Smaruj, z 
powodzeniem biorą udział w olim-
piadach. Mikołaj uzyskał awans do 
etapu wojewódzkiego Olimpiady 
Historycznej „Solidarność - dwie 
dekady historii 1970-1990", jest także 
stypendystą Prezesa Rady Minis-
trów. Natomiast Szymon awansował 
do etapu wojewódzkiego Olimpiady 
Historycznej „Solidarność - dwie de-
kady historii 1970-1990" oraz do eta-
pu okręgowego Olimpiady Znajomo-
ści Afryki. Uczniowie naszego liceum 
maja także na swoim koncie liczne su-
kcesy sportowe. Oto one;

dokończenie na str. 18
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„Lucarna" to grupa młodych 

ludzi, których łączy wspólna pasja - 
TEATR. To ludzie, którzy potrafią 
przyglądać się światu, oceniać ota-
czającą ich rzeczywistość, wnios-
kować, zadawać pytania, śmiać się do 
u t r a t y  t c h u .  To  w ł a ś n i e  z  n i m i 
postanowiłam spędzić jeden dzień 
ferii zimowych - dzień związany z 
teatrem. Naszą wycieczkę rozpo-
częliśmy od zwiedzania gmachu 
teatru. Zajrzeliśmy do rekwizytorni i 
garderób aktorów. Oglądaliśmy 
scenę z górnej loży i dowiedzieliśmy 
się sporo o pracy inspicjenta, aktora, 
a także poznaliśmy kilka ciekawos-
tek. Najwięcej emocji wywołała dos-
trzeżona z górnej loży aktorka, Anita 
Sokołowska, która zgodziła się spot-
kać z naszym zespołem przed samym 
spektaklem. Mogliśmy chwilę poroz-
mawiać i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia, a niektórzy otrzymali nawet 
autografy. Tytuł spektaklu, na który 
zaprosi łam grupę brzmiał  dość 
intrygująco: „Krew na kocim gardle, 
czyli Marylin Monroe kontra wam-
piry”. Byłam ciekawa jak młodzi akto-
rzy „Lucarny” odbiorą taką formę 
wyrazu artystycznego i w jakim stop-
niu spektakl sprowokuje ich do dys-
kusji o miejscu widza we współczes-
nym teatrze? Kiedy weszliśmy do 
dość kameralnej sali, na scenie już 
czekali aktorzy. Ich gra na początku 
przypominała zbity organizm, który 
po jakimś czasie dopiero rozszczepił 
się na osobne istnienia. Ubrani w 
stroje w kolorze neutralnego beżu, 
powoli przywdziewali nowe kostiu-
my, powołujące ich do nowych ról - 
żołnierski mundur, czarną sukienkę 
wdowy, roboczy rzeźnicki fartuch. 
Aktorzy za pomocą przerysowanych, 
karykaturalnie wystudiowanych ges-
tów i póz, hipnotyzowali do samego 
końca. Ich genialnej grze towarzy-
szyły wystąpienia aktorów amato-
rów, których komentarze zdawały się 
zwracać uwagę na konkretne proble-
my. W rozmowach po spektaklu 
młodzież zwracała uwagę na pewien 
rodzaj komunikacji aktorów z widza-
mi, taki, że wyraźnie zacierała się 

granica między sceną a widownią. To 
wielu z nas przysporzyło ciekawych, 
nieznanych dotąd emocji. Podczas 
drogi powrotnej do domu rozma-
wialiśmy o problemach poruszanych 
w spektaklu -  poniżaniu, dyskry-
minacji, uzależnieniach, przemocy i 
faszyzmie rodzących się w małych 
społecznościach. Udział w takiej 
inscenizacji wywołał wiele przemy-
śleń i refleksji. Żyjemy prawdziwie, 
czy nasze życie jest tylko serią odgry-
wanych ról? Jak często zdarza nam się 
być w życiu aktorem? Czy życie to nie 
teatr? Czy widz w teatrze ma być tylko 
biernym odbiorcą? Na te i inne pytania 
będziemy poszukiwać odpowiedzi 
podczas zajęć koła teatralnego, na 
które zapraszam wszystkie chętne 
osoby. 

Poniżej prezentuję wypowiedzi 
członków „Lucarny” na temat nasze-
go feryjnego wyjazdu. Następny 
może w marcu ? 

Marlena Korgul

                           
„Moim zdaniem wyjazd na „Krew na 

kocim gardle” to strzał w dziesią-
tkę. Spektakl był naprawdę świetny, 

nigdy nie miałam okazji oglądać 
takiej inscenizacji na żywo. Z chęcią 

poje-chałabym jeszcze raz :)".

                                                                                                                          
(Maria Wolska, III c)

„Też uważam, że było interesu-jąco. 
Podobała mi się gra aktorów i 

przedstawione w spektaklu proble-
my".

                                                                                                                     
(Olga Gwizdała, III c)

„Uważam, że był to najlepszy 
spe-ktakl na jakim byłam w życiu. 

Bardzo podobała mi się gra 
aktorów. Cieszę się, że mogłam 

spotkać Anitę Sokoło-wską. Świetne 
w tym wyjeździe było również to, że 

zwiedziliśmy teatr"
     (Wiktoria Karbowiak, II c)

 I półrocze gimnazjum
16 lutego na godzinach wycho-

wawczych odbyły się apele podsu-
mowujące I półrocze roku szkolnego 
2016/2017. Każda z klas zaprezen-
towała swoje osiągnięcia. Niektórzy z 
Was nie opuścili ani jednej chwili nau-
ki, zdobywając 100% frekwencję byli 
to: 

 Iga Rafińska (I a), 
 Wiktoria Jeziorska (I c), 
 Anna Bidzińska (I d), 
 Amelia Grobelniak (I e), 
 Aleksandra Świtajska (II a), 
 Zofia Drzewiecka (II b), 
 Dominik Chowaniak (II d), 
 Mikołaj Marszał, (III c),
 Maria Wolska (III c), 
 Katarzyna Cudo (III d),
 Karol Kaśków (III d).

W tym półroczu zachowanie wzoro-
we otrzymało 38 uczniów w tym: w 
klasach pierwszych – 19 osób, w 
klasach drugich - 7 osób, a w klasach 
trzecich - 12 osób. Najwyższą średnią 
w szkole uzyskała klasa I a ze średnią 
4,07. Drugie miejsce i zarazem naj-
wyższą średnią wśród klas drugich 
osiągnęła klasa II c, a wśród klas trze-
cich najwyższą średnią uzyskała klasa 
III c . Są wśród Was i tacy, którzy po-
przez rzetelną pracę uzyskali bardzo 
dobre wyniki w nauce. Najwyższą 
średnią ocen w klasach pierwszych 
uzyskała Weronika Forgiel z klasy I e - 
5,21, w klasach drugich i zarazem 
najwyższą średnią w szkole uzyskał 
Piotr Marczak z klasy II b - 5,46, a w 
klasach trzecich Katarzyna Cudo i Pa-
ulina Małodzińska z klasy III d oraz 
Adrianna Bartoś z klasy III e  - 5,43. 

Najczęstszymi gośćmi w bibliotece 
szkolnej okazali się uczniowie klasy III 
a. Drugie miejsce zajęła klasa III c, a 
trzecie miejsce klasa III b. Na wyró-
żnienie zasługuje również klasa III e - 
właśnie w tych czterech klasach śred-
nia wypożyczonych książek znacznie 
odbiegała od średniej wypożyczeń 
pozostałych klas. Najlepszym czytel-
nikiem została Ewelina Kaczmarek 

(III a). Pamiętajcie, że każdy z Was 
jest mile widziany w bibliotece zaró-
wno szkolnej jak i miejskiej. Klasami, 
które najaktywniej uczestniczyły w 
spotkaniach w Bibliotece Miejskiej, 
były klasy I c, I d, II d. 

Wielu z Was podjęło wielki wysiłek, 
przygotowując się do konkursów 
kuratoryjnych, niektórzy próbowali 
swoich sił, nawet w kilku kategor-
iach. Na etapie rejonowym zmagania 
zakończyli: w konkursie chemicznym 
- Bartłomiej Jakubczyk (III c) i Wiktor-
ia Becmer (II I c), polonistycznym - 
Arkadiusz Jakubowski (II b), z j. an-
gielskiego - Bartosz Halik (II a), infor-
matycznym - Oliwia Gajda (I a), Kaja 
Szczygielska (I d) i Jakub Dreżewski 
( I I I  c). Do etapu wojewódzkiego 
przeszli w konkursie: chemicznym - 
Bartłomiej Maćkowiak (III b), mate-
matycznym - Adrianna Bartoś (III e), 
fizycznym - Jakub Dreżewski (III c), z 
j. polskiego - Adrianna Bartoś (III e), 
Maria Wolska (III c) i Piotr Marczak (II 
b), z j. hiszpańskiego - Paulina Mało-
dzińska (III e), historycznym („Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego”) - 
Eryk Jędrzejewski (III c). Gratuluję 
serdecznie wszystkim uczniom i ich 
nauczycielom. 

Nagrodami za frekwencję i udział w 
konkursach kuratoryjnych były pysz-
ne czekolady. Wszyscy uczniowie 
oraz wychowawcy klas zostali obda-
rowani słodką pomarańczą wrę-
czoną przez Panią Dyrektor, a zaku-
pioną przez Radę Rodziców. Nasz 
apel umiliły uczennice z zespołu tane-
cznego (Lena Drozdowska i Daria 
Gołębiewska - I d, Roksana Dypolt - I 
c,  Weronika Forgiel  -  I  e) prowa-
dzonego pod kierunkiem p. Małgo-
rzaty Hulisz - Spychalskiej.

Następne półrocze postawi przed 
Nami nowe wyzwania. Zachęcam 
wszystkich do poszukania swoich 
mocnych stron oraz hobby. Może w 
ofercie zajęć pozalekcyjnych znaj-
dziecie coś, co Wam w tym pomoże? 
Powodzenia. 

                                                                                                          

I półrocze
liceum

Społeczność naszego liceum jest 
nieliczna, ale jej działalność i osiągnię-
c ia  są  porównywalne  z  innymi , 
bardziej uznanymi szkołami. W czwa-
rtek 16.02. zebraliśmy się, aby podsu-
mować naszą pracę i  sukcesy w I 
półroczu bieżącego roku szkolnego. 
Dziewięcioro z nas otrzyma stypen-
dia za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Wymagana do uzyskania stypendium 
średnia ocen wynosi 4.50, konieczne 
j e s t  t a k ż e  p r z y n a j m n i e j  d o b r e 
zachowanie. Oto nasi stypendyści: 

 Adam Drążek kl. I
 Aleksandra Kowalczyk kl. I 
 Sebastian Borzuchowski kl. II
 Sandra Derengowska kl. II
 Izabela Marczak kl. II
 Mikołaj Ratajczak kl. II
 Zuzanna Rydlewska kl. II
 Konrad Wachowski kl. II
 Marek Wróblewski kl. II

Dwóch uczniów klasy II liceum - 
Mikołaj Ratajczak i Szymon Smaruj, z 
powodzeniem biorą udział w olim-
piadach. Mikołaj uzyskał awans do 
etapu wojewódzkiego Olimpiady 
Historycznej „Solidarność - dwie 
dekady historii 1970-1990", jest także 
stypendystą Prezesa Rady Minis-
trów. Natomiast Szymon awansował 
do etapu wojewódzkiego Olimpiady 
Historycznej „Solidarność - dwie de-
kady historii 1970-1990" oraz do eta-
pu okręgowego Olimpiady Znajomo-
ści Afryki. Uczniowie naszego liceum 
maja także na swoim koncie liczne su-
kcesy sportowe. Oto one;

dokończenie na str. 18
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 Łukasz Kaśków - I miejsce w Po-
wiatowej Licealiadzie Lekkoatle-
tycznej w pchnięciu kulą,

 Radosław Sulecki - I miejsce w 
Powiatowej Licealiadzie Lekko-
atletycznej w biegu na 200 met-
rów

 Filip Czerwiński, Mikołaj Jacko-
wski, Radosław Sulecki, Patryk 
Radzikowski - I miejsce w Powia-
towej Licealiadzie Lekkoatle-
tycznej w sztafecie 4 x 100 met-
rów, 

  Łukasz Kaśków, Adam Nowak, 
Filip Czerwiński, Radosław Sulec-
ki, Radosław Wisz, Konrad Wa-
chowski, Jakub Zarada, Patryk 
Kwaśniewski, Mateusz Fabijański, 
Maciej Borakiewicz, Mikołaj Jac-
kowski, Mikołaj Trawiński (druży-
na piłkarska)

 I I I miejsce w Powiatowej Licea-
liadzie w piłce halowej chłopców.

W tym półroczu udało się nam 
zrealizować różnorodne zadania 
m.in. akcja „Szlachetna paczka”, 
przedstawienie „Krismas Szoł IV”, 
mecz siatkówki. Odbyły się też wyjaz-
dy do kina, teatru i opery. We wrześ-
niu byliśmy na biwaku integracyjnym 
w Wiktorowie oraz na „Salonie matu-
rzystów” w Toruniu. Tradycyjnie, jak 
w każdym liceum, również i w naszym 
odbyła się Studniówka oraz (w tym 
roku po raz  p ierwszy)  zorgani -
zowano także Połowinki.

Przed nami II półrocze. Spróbuje-
my sprostać wyzwaniom, które sami 
sobie postawiliśmy, osiągając tak 
wiele w I półroczu.

                                                                                                     
Rada Samorządu Uczniowskiego LO

Turniej 
Bingo

7 lutego w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Barcin, o godzinie 16 
odbył się Turniej Bingo organizowany 
przez Młodzieżową Radę Gminy. Na 
spotkanie przybyli ważni goście: za-
stępca burmistrza - pani Lidia Kowal, 
dyrektor gimnazjum pani Marzena 
Wolska, dyrektor biblioteki miejskiej - 
pani Grażyna Szafraniak i oczywiście 
my - młodzież. Nagrody ufundował 
Urząd Miejski oraz barcińska biblio-
teka. Na imprezie nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku oraz dobrej zaba-
wy. Warto wspomnieć, że młodzież 
grająca w bingo uczy się w różnych 
szkołach, również poza terenem na-
szej gminy. Szczęściarzem, któremu 
udało się zdobyć pierwsze miejsce 
okazał się Bartosz Halik. Drugie miej-
sce zajęła Daria Kuflewicz, zaraz po 
niej na trzecim zakwalifikował się Łu-
kasz Kaśków, natomiast wyróżnienia 
zdobyli: Julia Macina oraz Patryk 
Kwaśniewski. Nagrodę Biblioteki wy-
grała Daria Broda. Wszystkim gratu-
lujemy i dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas! Mamy nadzieję, że nie 
było to nasze ostatnie bingo.

 

                  Agnieszka Butowt klasa III d

Młody 
chemik

Bartek Maćkowiak, uczeń klasy III 
b, to chłopak z pasją rzadką wśród 
gimnazjalistów - lubi chemię. Znany 
jest z tego, że samodzielnie ekspery-
mentuje, poszukuje i przeprowadza 
ciekawe, czasami ekstremalne doś-
wiadczenia chemiczne. W tym roku 
Bartek podjął wyzwanie i postanowił 
sprawdzić stan swojej wiedzy chemi-
cznej w konkursie kuratoryjnym. Do-
tarł do etapu wojewódzkiego i uzys-
kując 80% punktów został finalistą 
tego konkursu. Gratulujemy Bartko-
wi wielkiego sukcesu! Jeszcze żaden 
uczeń w historii naszego gimnazjum 
nie osiągnął takiego wyniku. W przy-
gotowaniach do konkursu wspierała 
Bartka p. Iwona Zbieranek.

Ciasta dla Babci 
i Dziadka

19 stycznia, tuż przed Dniem Ba-
bci i Dziadka spotkaliśmy się, by upiec 
dla nich słodkości. W stołówce Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Barcinie wałko-
waliśmy i wykrawaliśmy foremkami 
ciasteczka. Po 20 minutach pieczenia 
mogliśmy je polukrować i ozdobić. Na 
koniec każdy z nas zapakował cias-
tka, a do prezentu dołączył własno-
ręcznie przygotowaną etykietę. Moja 
babcia i dziadek ucieszyli się na widok 
słodkiej niespodzianki.

                        Julia Kęsicka (kl. I d)
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Połowa za 
nami

W 19.01. 2017 r. w naszej szkole 
odbyły się połowinki klas drugich. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 17:00. 
Uroczystego otwarcia dokonała pani 
dyrektor Marzena Wolska, która ży-
czyła wszystkim udanej połowinek. 
Młodzież świetnie bawiła się w małej 
sali gimnastycznej, którą uczniowie 
udekorowali balonami, plakatami i 
światełkami.  Oprawę muzyczną 
zapewnili Klaudiusz Ciesielki i Borys 
Skowroński - tegoroczni trzecio-
klasiści. Wszystkie klasy przygoto-
wały konkursy i zabawy integracyjne, 
które sprawdzały nie tylko kondycję i 
orientację,  ale wiedzę na temat 
wychowawcy klasy czy umiejętności 
taneczne. Zmęczeni i strudzeni mogli 
liczyć na chwilę wytchnienia w świe-
tlicy szkolnej, która na czas poło-
winek zamieniła się w dobrze pros-
perującą restaurację i mały salonik 
dyskusyjny. Dużym wsparciem na 
polu organizacyjnym okazali  się 
licznie zgromadzeni rodzice naszych 
drugoklasistów, którym jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy. Zabawa 
zakończyła się o godzinie 21:00, choć 
wytrwali tancerze mieli ochotę prze-
dłużyć czas jej trwania.  Mamy na-
dzieję, że czwartkowy wieczór bę-
dzie dla uczniów niesamowitym 
wspomnieniem, który tylko zaostrzył 
apetyt na kolejną zabawę - bal gimna-
zjalny. Dziękujemy wszystkim za 
obecność, zaangażowanie i pomoc w 
organizacji oraz piękne wrażenia. 

Siatkarskie zmagania

18.01.2017 r. odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy Barcin w Piłce Siatkowej 
Gimnazjów w kategorii dziewcząt i 
chłopców. Z wynikiem 2:0 wygrała 
grupa dziewcząt naszej szkoły po-
konując Gimnazjum w Piechcinie. 
Drużynę dziewcząt reprezentowały: 
Weronika Nowak II d, Julia Mielcarek 
II d, Monika Nowicka III a, Wiktoria 
Tomczyk III a, Wiktoria Rządkowska 
III a, Ewelina Kaczmarek III a, Małgo-
rzata Trawińska II d, Wiktoria Kozieł II 
d, Julia Jackowska III a, Dominika Ski-
bińska II d, Vanessa Witkowska IIe, 
Julia Maniewska III a, Julia Łącka I a, 
Karolina Małodzińska I a, Weronika 

Bojko III a. Do zawodów drużynę 
przygotowała p. Żaneta Kopydłow-
ska we współpracy z p.  Damianem 
Kaśków - trenerem MUKS Barcin. Z 
tym samym wynikiem 2:0 wygrała 
grupa chłopców pokonując Gim-
nazjum w Piechcinie. Drużynę chłop-
ców naszej szkoły reprezentowali: 
Mikołaj  Jabłkowski I I I  a,  Michał 
Pilarski III a, Dariusz Kruszyna III a, 
Borys Skowroński III a, Kacper Broni-
szewski III a, Miłosz Dudek III a, Ja-
kub Jankowski I a, Michał Najsztub 
IIe, Klaudiusz Ciesielski III c, Szymon 
Zeidler III a.  Do zawodów drużynę 
przygotował p. Rafał Rydlewski

Uczymy się 
pomagać sobie 
i innym

bezpieczeństwa na lodowiskach oraz 
pomocy osobie, która wpadła pod 
lód. Natomiast Olga Gwizdała i Ag-
nieszka Butowt wtajemniczyły dzieci 
w temat zagrożeń podczas zjeżdża-
nia na sankach i łyżwach oraz dzieliły 
sie wiedzą jakie miejsca są do tego 
przeznaczone. 

Uczniowie naszego Gimnazjum ze 
szkolnego PaTPORTU pod przewo-
dnictwem Pani Magdaleny Forgiel, 
27. stycznia 2017 r. prowadzili zajęcia 
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie. Lekcje 
dotyczyły bezpieczeństwa w czasie 
ferii zimowych. Julka Maciejewska i 
Marta Kowalczyk tłumaczyły dzie-
ciom co robić w przypadku odmro-
żeń i jak im zapobiegać. Olga Wypi-
jewska, Piotr Marczak oraz Wiktor 
Ratajczak pokazywali pozycję bo-
czną bezpieczną, wyjaśniali również 
na czym ona polega i kiedy jej uży-
wać. Martyna Wypijewska wraz z Ma-
rysią Wolską edukowały w zakresie 
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wiatowej Licealiadzie Lekkoatle-
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w Wiktorowie oraz na „Salonie matu-
rzystów” w Toruniu. Tradycyjnie, jak 
w każdym liceum, również i w naszym 
odbyła się Studniówka oraz (w tym 
roku po raz  p ierwszy)  zorgani -
zowano także Połowinki.

Przed nami II półrocze. Spróbuje-
my sprostać wyzwaniom, które sami 
sobie postawiliśmy, osiągając tak 
wiele w I półroczu.
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Turniej 
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7 lutego w Bibliotece Publicznej 
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odbył się Turniej Bingo organizowany 
przez Młodzieżową Radę Gminy. Na 
spotkanie przybyli ważni goście: za-
stępca burmistrza - pani Lidia Kowal, 
dyrektor gimnazjum pani Marzena 
Wolska, dyrektor biblioteki miejskiej - 
pani Grażyna Szafraniak i oczywiście 
my - młodzież. Nagrody ufundował 
Urząd Miejski oraz barcińska biblio-
teka. Na imprezie nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku oraz dobrej zaba-
wy. Warto wspomnieć, że młodzież 
grająca w bingo uczy się w różnych 
szkołach, również poza terenem na-
szej gminy. Szczęściarzem, któremu 
udało się zdobyć pierwsze miejsce 
okazał się Bartosz Halik. Drugie miej-
sce zajęła Daria Kuflewicz, zaraz po 
niej na trzecim zakwalifikował się Łu-
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grała Daria Broda. Wszystkim gratu-
lujemy i dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas! Mamy nadzieję, że nie 
było to nasze ostatnie bingo.
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Bartek Maćkowiak, uczeń klasy III 
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jest z tego, że samodzielnie ekspery-
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ciekawe, czasami ekstremalne doś-
wiadczenia chemiczne. W tym roku 
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cznej w konkursie kuratoryjnym. Do-
tarł do etapu wojewódzkiego i uzys-
kując 80% punktów został finalistą 
tego konkursu. Gratulujemy Bartko-
wi wielkiego sukcesu! Jeszcze żaden 
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nie osiągnął takiego wyniku. W przy-
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Ciasta dla Babci 
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światełkami.  Oprawę muzyczną 
zapewnili Klaudiusz Ciesielki i Borys 
Skowroński - tegoroczni trzecio-
klasiści. Wszystkie klasy przygoto-
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które sprawdzały nie tylko kondycję i 
orientację,  ale wiedzę na temat 
wychowawcy klasy czy umiejętności 
taneczne. Zmęczeni i strudzeni mogli 
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winek zamieniła się w dobrze pros-
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dyskusyjny. Dużym wsparciem na 
polu organizacyjnym okazali  się 
licznie zgromadzeni rodzice naszych 
drugoklasistów, którym jeszcze raz 
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zakończyła się o godzinie 21:00, choć 
wytrwali tancerze mieli ochotę prze-
dłużyć czas jej trwania.  Mamy na-
dzieję, że czwartkowy wieczór bę-
dzie dla uczniów niesamowitym 
wspomnieniem, który tylko zaostrzył 
apetyt na kolejną zabawę - bal gimna-
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18.01.2017 r. odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy Barcin w Piłce Siatkowej 
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chłopców. Z wynikiem 2:0 wygrała 
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Drużynę dziewcząt reprezentowały: 
Weronika Nowak II d, Julia Mielcarek 
II d, Monika Nowicka III a, Wiktoria 
Tomczyk III a, Wiktoria Rządkowska 
III a, Ewelina Kaczmarek III a, Małgo-
rzata Trawińska II d, Wiktoria Kozieł II 
d, Julia Jackowska III a, Dominika Ski-
bińska II d, Vanessa Witkowska IIe, 
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ska we współpracy z p.  Damianem 
Kaśków - trenerem MUKS Barcin. Z 
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pomocy osobie, która wpadła pod 
lód. Natomiast Olga Gwizdała i Ag-
nieszka Butowt wtajemniczyły dzieci 
w temat zagrożeń podczas zjeżdża-
nia na sankach i łyżwach oraz dzieliły 
sie wiedzą jakie miejsca są do tego 
przeznaczone. 
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szkolnego PaTPORTU pod przewo-
dnictwem Pani Magdaleny Forgiel, 
27. stycznia 2017 r. prowadzili zajęcia 
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ferii zimowych. Julka Maciejewska i 
Marta Kowalczyk tłumaczyły dzie-
ciom co robić w przypadku odmro-
żeń i jak im zapobiegać. Olga Wypi-
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Walentynki
Różnie mówią - że miłość trzeba 

okazywać każdego dnia, że znów 
dajemy zarobić producentom gadże-
tów, że to nie jest polskie święto. I 
niewątpliwie mają rację. Jednak czy 
nie jest miło raz na jakiś czas uro-
zmaicić prozę życia? W sposób szcze-
gólny pokazać to, co się czuje albo 
przypomnieć sobie, że się kogoś 
kocha? 14 lutego właśnie urozma-
iciliśmy naszą szkolną codzienność. 
Klasa I c zadbała, by ten dzień był 
inny. Wiele osób skorzystało z zapro-
szenia i ubrało się, jak na randkę. 
Dziewczyny przyszły w makijażu.

 Całkiem przyjemnie upłynęła też 
„wydłużona długa przerwa". Zgro-
madziliśmy się w kawiarence na pier-
wszym piętrze, gdzie czekały stoliki, 
zapalone tealighty, a także cytaty o 
miłości. Klaudiusz Ciesielski wybrał i 
puścił świetne piosenki (jak zwykle 
był niezawodny), wielu śpiewało. 
Michał Wojtkowiak i Roksana Dypolt 
przeczytali wiersze Adama Mickie-
wicza i pani Zofii Jesionowskiej (lokal-
nej poetki). Każdy mógł zjeść walen-
tynkową babeczkę lub gofra. Nasze 
listonoszki rozdały mnóstwo kartek. 
Czy było warto? Myślę, że tak.

Zosia 
Drzewiecka 
druga

20 lutego w Zespole Szkół Publicz-
nych w Gąsawie odbył się II finał Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy o Pow-
staniu Wielkopolskim 1918-1919. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele 
sześciu szkół podstawowych i gimna-
zjów ze Żnina, Barcina, Lasek Wiel-
kich, Lubostronia i Gąsawy. Konkurs 
przebiegał dwu etapowo - najpierw 
trzeba było przygotować prezen-
tację multimedialną na wybrany 
temat dotyczący np. ludzi uczes-
tniczących w powstaniu lub wyda-
rzeń z tego okresu. Następnie, w dniu 
konkursu rozwiązać test składający 
się z zadań otwartych oraz zaprezen-

tować przygotowaną prezentację. 
Naszą szkołę reprezentowała Zofia 
Drzewiecka z klasy II b, która zajęła II 
miejsce w kategorii wiedza oraz I I 
miejsce w kategorii multimedia. Zosia 
przygotowała pracę o egzotycznym 
uczestniku powstania - Zdzisławie 
Czendefu, do której materiały zbiera-
ła przez dwa miesiące. Gratuluję Zosi i 
cieszę się z jej sukcesu.

                                     Grażyna Sudoł

Halowe Mistrzostwa Województwa

Grupa 25 lekkoatletów należących 
do sekcji lekkoatletycznej Baciń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
B a r c i n i e  w z i ę ł a  u d z i a ł   s w o i c h 
pierwszych oficjalnych zawodach 
Halowych Mistrzostwa Wojewó-
dztwa Kujawsko-Pomorskiego,  któ-
re odbyły się na najpiękniejszej halo-
wej arenie lekkoatletycznej w Polsce 
znajdującej się w mieście Toruń.  Nasi 
zawodnicy rywalizowali w 2 kate-
goriach wiekowych , dzieci młodsze i 
starsze a każdy zawodnik mógł zos-
tać zgłoszony do jednej konkurencji 
do  wyboru,  60,  200,  600 i  1000 
metrów, skok w dal, wzwyż i pchnię-
cia kulą. Pierwsze oficjalne zawody 
barcińskiej sekcji lekkoatletycznej 
zaowocowały zdobyciem 6 medali. 
Złoto wywalczył Norbert Naborczyk 
w biegu na 200 metrów, srebro 
Wiktoria Prussak w skoku w dal a brą-
zowe medale wywalczyły Olga Jan-
kowska w biegu na 60 metrów, która 
jest uczennicą drugiej klasy a rywali-
zowała z o 2 lata starszymi zawodni-
czkami, Nicola Moritz w biegu na 200 
metrów, Dawid Marolewski w skoku 
w dal i Antoni Sulecki w pchnięciu 
kulą. Duży aplauz otrzymały siostry 
Wiktoria i Nicola Stasiewskie, które 
biegły na 600 metrów. W zawodach 
ze względu na fer ie z imowe nie 
wystartowali wszyscy nasi zawo-
dnicy. Większość dzieci przynale-
żących do sekcji lekkoatletycznej 
uprawia lekkoatletykę od 1,5 roku  w 
ramach programu „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Trenerami barcińskich 
lekkoatletów są dwaj niezwykle 
pozytywni Panowie: Rafał Moritz i 
Andrzej Luzak. Trenerzy zapraszają 
wszystkie dzieci na zajęcia sekcji, 
które aktualnie odbywają się na HWS 
w e  w t o r k i  o d  1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0  o r a z 
czwartki od 15.30 do 17.00. Domem 
naszych lekkoatletów jest stadion 
lekkoatletyczny i już niedługo tą 
wspaniałą  grupę będzie  można 
zobaczyć tam na zajęciach. 

Rafał Moritz
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II Otwarty Turniej "Darta 301" 
25 lutego 2017r. (tj. sobota) od 

godziny 16:45 na Stadionie Lekko-
atletycznym w Barcinie rozgrywany 
był II Otwarty Turniej "Darta 301" o 
Puchar Prezes Barcińskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji - Pani Leny Patalas. 
Na starcie stanęło łącznie 15 graczy, 
którzy po krótkim otwarciu imprezy, 
zostali rozstawieni w drabince turnie-
jowej - podwójnego K.O. dla szes-
nastu graczy.. Po blisko trzygodzinnej 
rywalizacji i trzydziestu pojedynkach 
przy tarczy wyłonioną pierwszą 
czwórkę, która pomiędzy sobą roz-
strzygnęła czołowe lokaty! Zawody 
zdominował bezkonkurencyjny Jo-
achim Zakopiec, który nie dał swoim 
kolegom i koleżankom najmniejszych 
szans i zwyciężył w tej rywalizacji. Tuż 
za nim uplasowali się kolejno.. Rafał 
Bugalski, Norbert Def Konieczka oraz 
Piotr Kaźmierczak! Pierwsza czwórka 
otrzymała okazjonalne statuetki, a 
każdy ze startujących po pamią-
tkowym dyplomie uczestnictwa. 
Nagrodę dodatkową - podwójną 
wejściówkę na krytą pływalnie w Bar-
cinie - otrzymał również triumfator 
turnieju, za ugranie tzw. "MAXa", 
czyli 180 punktów w trzech rzutach - 
jemu udało się jako pierwszemu!

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. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Lotników 13, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45 

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

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

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

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

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 21 40 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 

Vademecum 
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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 
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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 
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ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

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

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

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Lotników 13, 88-190 Barcin
tel./fax. +48 52 383 34 45 

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

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

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

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

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

Komisariat Policji 
ul. Artylerzystów 9, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 303 33 30 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Polna 30, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 21 40 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi 
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 20 79 

Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784-
178-170 

Wypożyczania rowerów w Barcinie 
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin 
tel. 784-178-170

Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie 
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 64 44 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawy” 
ul. Mogileńska 1, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 64 03 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szubinie - Administracja
 ul. Artylerzystów 17, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 32 67

Biuro Obsługi Klienta w Barcinie 
Urząd Miejski, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00 tel. +48 52 383 41 35 
e-mail: bok@barcin.pl
Biuro Obsługi Klienta w Piechcinie 
ul. 11 Listopada 1c, 88-192 Piechcin 

Vademecum 
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Stulatka z Barcina

27 stycznia 2017 roku pani Zofia 
Szewczykowska z Barcina skończyła 
100 lat. W dniu jubileuszu dostojną 
solenizantkę odwiedzili  Przewo-
dnicząca Rady Miejskiej w Barcinie 
Krystyna Bartecka, Sekretarz Gminy 
Waldemar Dolata i Przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów Andrzej 
Szczepański oraz Kierownik Inspe-
ktoratu ZUS w Żninie Mirosław Gogo-
la. W imieniu władz lokalnych i wspól-
noty samorządowej Gminy Barcin 
przekazano pani Zofii serdeczne ży-
czenia, wyrazy szacunku, prezent i 
bukiet kwiatów. W okolicznościo-
wym liście Burmistrz Michał Pęziak 
podziękował jubilatce za życiową mą-
drość i otwartość na drugiego czło-
wieka. Pani Zofia obchodziła jubi-
leusz w otoczeniu najbliższej rodziny.

25-lecie pracy 
Jadwigi Stróżykiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka i Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak spotkali się z panią 
Jadwigą Stróżykiewicz. W tym roku 
barcińska poetka świętuje 25-lecie 
pracy twórczej. Z okazji jubileuszu 
samorządowcy podziękowali pani 
Jadwidze za popularyzację bogactwa 
języka polskiego i wartości wyraża-
nych poezją oraz wyrazili uznanie za 
pracę i dorobek artystyczny od poe-
tyckiego debiutu tomikiem „Eden w 
innej bajce” po dzień dzisiejszy i wier-
sze zebrane w książce „Ułaskawiona 

drwina”. W okolicznościowym adre-
sie Krystyna Bartecka i Michał Pęziak 
napisali: „Biorąc odpowiedzialność 
za kształt kultury i wzbogacając lite-
raturę, stała się Pani znaną obser-
watorką otaczającego świata, uła-
twiającą czytelnikom jego zrozu-
mienie i dającą „radość czytania”. 
Cieszymy się, że dostarczając wzru-
szeń i skłaniając do refleksji, Pani poe-
zja jest ważna dla tak wielu osób, któ-
re w obcowaniu ze słowem odnajdują 
spokój, przepis na szczęśliwe życie, 

dokończenie na str. 2 

dobry nastrój czy zwyczajny odpo-
czynek.” Promocja najnowszej ksią-
żki poetyckiej Jadwigi Stróżykiewicz 
„Ułaskawiona drwina” miała miejsce 
23 lutego br. w Salonie Hoffman Kuja-
wsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy.

Pani Jadwiga Stróżykiewicz uro-
dziła się w 1944 roku na tzw. wojen-
nym wygnaniu w Radomyślu Wiel-
kim. Jest poetką od 1963 roku. Jej 
pierwszą pasją jest fryzjerstwo. Nau-
kę zawodu pobierała w Łabiszynie. 
Uzyskała tytuł mistrza i instruktora 
praktycznej nauki zawodu. W Byd-
goszczy ukończyła liceum ogólno-
kształcące. Poetycko zadebiutowała 
tomikiem Eden w innej bajce (1992). 
Kolejne publikacje to: W połowie dro-
gi (1994), Pole widzenia (1995), Puls 
grzechu (1997), Obrzędy plemienne 
(2000), Godziny przedliczbowe (20-
07) i Wielbłąd przemieszcza horyzont 
(2012). Ponadto publikowała na ła-
mach prasy i w wydawnictwach zbio-
rowych.  Wyróżniana w ogólno-
polskich konkursach. Jest członkiem 
Społecznej Kapituły dla nadania 
M e d a l u  i m .  J a k u b a  Wo j c i e c h o -
wskiego oraz Kujawsko-Pomor-
skiego Robotniczego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury.

Jarosław Drozdowski

Sportowiec 

roku
W sobotę 25 lutego br. w Żninie 

odbyła się Gala Sportu, podczas 
której zostały ogłoszone wyniki w 
plebiscycie Tygodnika Lokalnego 
„Pałuki” na najpopularniejszego 
sportowca oraz działacza i trenera 
roku 2016. Prestiżowy w regionie 
plebiscyt powstaje w oparciu o zna-
czące osiągnięcia sportowe oraz 
głosy kibiców. Pani Kamila Macieje-
wska z Barcina znalazła się w finało-
wej dziesiątce XXV Plebiscytu na Naj-
popularniejszego Sportowca Pałuk 

2016 roku. Zastępca Burmistrza Bar-
cina Lidia Kowal w imieniu władz lo-
kalnych i wspólnoty samorządowej 
pogratulowała biegaczce doskona-
łych wyników w IV edycji OSHEE Bar-
cin Biega, V Zimowym Biegu Dębo-
wym, VII I Biegach Gąsawskich im. 
Gustawa Mądroszyka, XXIII Biegu 
Żnińskim, II Gąsawskim Biegu Niepo-
dległości, bydgoskim triathlonie i 
poznańskim maratonie. Doceniamy 
wysiłek pani Kamili włożony w syste-
matyczne treningi, wytyczanie ambit-
nych celów i stały sportowy rozwój 
oraz tworzenie pozytywnego klimatu 
wokół biegania i mody na biegi śred-
nio i długodystansowe. Trenerem 
roku został wybrany Sławomir Maza-

ny z LKS Gąsawa, a tytuł działacza ro-
ku przyznany został kierownikowi 
drużyny Noteci Łabiszyn Krzyszto-
fowi Pieli.

Jarosław Drozdowski



nowy internetowy 

   luty 2017

BarcinaBarcina

DODATEK

2

Stulatka z Barcina

27 stycznia 2017 roku pani Zofia 
Szewczykowska z Barcina skończyła 
100 lat. W dniu jubileuszu dostojną 
solenizantkę odwiedzili  Przewo-
dnicząca Rady Miejskiej w Barcinie 
Krystyna Bartecka, Sekretarz Gminy 
Waldemar Dolata i Przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów Andrzej 
Szczepański oraz Kierownik Inspe-
ktoratu ZUS w Żninie Mirosław Gogo-
la. W imieniu władz lokalnych i wspól-
noty samorządowej Gminy Barcin 
przekazano pani Zofii serdeczne ży-
czenia, wyrazy szacunku, prezent i 
bukiet kwiatów. W okolicznościo-
wym liście Burmistrz Michał Pęziak 
podziękował jubilatce za życiową mą-
drość i otwartość na drugiego czło-
wieka. Pani Zofia obchodziła jubi-
leusz w otoczeniu najbliższej rodziny.

25-lecie pracy 
Jadwigi Stróżykiewicz

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Krystyna Bartecka i Burmistrz Barcina 
Michał Pęziak spotkali się z panią 
Jadwigą Stróżykiewicz. W tym roku 
barcińska poetka świętuje 25-lecie 
pracy twórczej. Z okazji jubileuszu 
samorządowcy podziękowali pani 
Jadwidze za popularyzację bogactwa 
języka polskiego i wartości wyraża-
nych poezją oraz wyrazili uznanie za 
pracę i dorobek artystyczny od poe-
tyckiego debiutu tomikiem „Eden w 
innej bajce” po dzień dzisiejszy i wier-
sze zebrane w książce „Ułaskawiona 

drwina”. W okolicznościowym adre-
sie Krystyna Bartecka i Michał Pęziak 
napisali: „Biorąc odpowiedzialność 
za kształt kultury i wzbogacając lite-
raturę, stała się Pani znaną obser-
watorką otaczającego świata, uła-
twiającą czytelnikom jego zrozu-
mienie i dającą „radość czytania”. 
Cieszymy się, że dostarczając wzru-
szeń i skłaniając do refleksji, Pani poe-
zja jest ważna dla tak wielu osób, któ-
re w obcowaniu ze słowem odnajdują 
spokój, przepis na szczęśliwe życie, 

dokończenie na str. 2 

dobry nastrój czy zwyczajny odpo-
czynek.” Promocja najnowszej ksią-
żki poetyckiej Jadwigi Stróżykiewicz 
„Ułaskawiona drwina” miała miejsce 
23 lutego br. w Salonie Hoffman Kuja-
wsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy.

Pani Jadwiga Stróżykiewicz uro-
dziła się w 1944 roku na tzw. wojen-
nym wygnaniu w Radomyślu Wiel-
kim. Jest poetką od 1963 roku. Jej 
pierwszą pasją jest fryzjerstwo. Nau-
kę zawodu pobierała w Łabiszynie. 
Uzyskała tytuł mistrza i instruktora 
praktycznej nauki zawodu. W Byd-
goszczy ukończyła liceum ogólno-
kształcące. Poetycko zadebiutowała 
tomikiem Eden w innej bajce (1992). 
Kolejne publikacje to: W połowie dro-
gi (1994), Pole widzenia (1995), Puls 
grzechu (1997), Obrzędy plemienne 
(2000), Godziny przedliczbowe (20-
07) i Wielbłąd przemieszcza horyzont 
(2012). Ponadto publikowała na ła-
mach prasy i w wydawnictwach zbio-
rowych.  Wyróżniana w ogólno-
polskich konkursach. Jest członkiem 
Społecznej Kapituły dla nadania 
M e d a l u  i m .  J a k u b a  Wo j c i e c h o -
wskiego oraz Kujawsko-Pomor-
skiego Robotniczego Stowarzysze-
nia Twórców Kultury.

Jarosław Drozdowski

Sportowiec 

roku
W sobotę 25 lutego br. w Żninie 

odbyła się Gala Sportu, podczas 
której zostały ogłoszone wyniki w 
plebiscycie Tygodnika Lokalnego 
„Pałuki” na najpopularniejszego 
sportowca oraz działacza i trenera 
roku 2016. Prestiżowy w regionie 
plebiscyt powstaje w oparciu o zna-
czące osiągnięcia sportowe oraz 
głosy kibiców. Pani Kamila Macieje-
wska z Barcina znalazła się w finało-
wej dziesiątce XXV Plebiscytu na Naj-
popularniejszego Sportowca Pałuk 

2016 roku. Zastępca Burmistrza Bar-
cina Lidia Kowal w imieniu władz lo-
kalnych i wspólnoty samorządowej 
pogratulowała biegaczce doskona-
łych wyników w IV edycji OSHEE Bar-
cin Biega, V Zimowym Biegu Dębo-
wym, VII I Biegach Gąsawskich im. 
Gustawa Mądroszyka, XXIII Biegu 
Żnińskim, II Gąsawskim Biegu Niepo-
dległości, bydgoskim triathlonie i 
poznańskim maratonie. Doceniamy 
wysiłek pani Kamili włożony w syste-
matyczne treningi, wytyczanie ambit-
nych celów i stały sportowy rozwój 
oraz tworzenie pozytywnego klimatu 
wokół biegania i mody na biegi śred-
nio i długodystansowe. Trenerem 
roku został wybrany Sławomir Maza-

ny z LKS Gąsawa, a tytuł działacza ro-
ku przyznany został kierownikowi 
drużyny Noteci Łabiszyn Krzyszto-
fowi Pieli.

Jarosław Drozdowski



3 4

Nagrody i stypendia sportowe Gminy Barcin
W 2017 roku na zasadach określo-

nych w Uchwale Nr XLVII/405/2014 
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 
października 2014 r. w sprawie sty-
pendiów sportowych, nagród i wyró-
żnień za osiągnięte wyniki sportowe i 
osiągnięcia w działalności sportowej, 
do urzędu wpłynęło 46 wniosków, w 
tym 29 wniosków o przyznanie na-
grody i 17 wniosków o przyznanie sty-
pendium sportowego. 20 lutego 2017 
roku Burmistrz Michał Pęziak pod-
pisał zarządzenie w sprawie przyz-
nania stypendiów i nagród spor-
towych Gminy Barcin w 2017 roku. 
Opierając się na opiniach komisji 
stypendialnej w składzie Teresa Wilk, 
Ewa Kołodziejska,  Sławomir Zelek 

 i Jarosław Drozdowski przyznał 23 
nagrody i 13 stypendiów za ubiegło-
roczne sukcesy sportowe rangi mi-
nimum wojewódzkiej. Nagrody pie-
niężne w wysokości 500 zł otrzymali 
trenerzy Wojciech Kowal,  Jacek 
Ojczenasz, Mariusz Suliński, Rafał 
Moritz i Jakub Wojciechowski. Na-
grody po 400 zł dostali młodzi spor-
towcy Agata Łożyńska, Julia Jac-
kowska, Alicja Gaca, Julia Łącka, Mar-
celi Błażejewski, Iga Drozdowska, Le-
na Drozdowska, Nicola Moritz, Dawid 
Marolewski, Norbert Nabor-czyk, 
Kacper Brejski, Wiktoria Martwijczuk, 
Wiktoria Wiktorowicz,  Wiktoria 
Piekarska, Patrycja Karmolińska, Ro-
ksana Kistowska, Julia Nowacka i

 Dominik Wojciechowski. Stypendium 
sportowe w okresie od 1 marca do 31 
grudnia 2017 roku otrzymywać będą 
Agata Łożyńska, Julia Jackowska, 
Alicja Gaca, Julia Łącka, Marceli Błaże-
jewski, Iga Drozdowska, Lena Droz-
dowska, Nadia Czerwińska, Martyna 
Kucaj, Wiktor Baczyński, Tomasz Bar-
czyński, Bartosz Maćkowiak i Mar-
tyna Ojczenasz. Wysokość stypen-
dium wynosi 150 zł miesięcznie. Na-
grody i stypendia sportowe finanso-
wane są z Budżetu Gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski

Dotacje celowe 
dla SPZOZ Barcin

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie wyłonił 
oferentów konsultacji w poradniach: 
diabetologicznej, neurologicznej i 
zdrowia psychicznego dla dzieci. 
Komisja konkursowa w składzie 
Dariusz Drzewiecki – Przewodniczą-
cy, Magdalena Paszkiet – członek i 
Agnieszka Szeliga – sekretarz w wyni-
ku przeprowadzonego postepo-
wania wybrała: Zofię Ruprecht pro-
wadzącą Indywidualną Specjalis-
tyczną Praktykę Lekarską w Bydgosz-
czy do świadczenia konsultacji w 
poradni diabetologicznej, dra n med. 
Marcina Lepaka prowadzącego Indy-
widualną Specjalistyczną Praktykę 
Lekarską w Bydgoszczy do świad-
czenia konsultacji w poradni zdrowia 
psychicznego dla dzieci oraz lek. 
med. Dionizego Fanslau prowa-
dzącego Prywatną Praktykę Lekarską 
w  B y d g o s z c z y  d o  ś w i a d c z e n i a 
konsultacji w poradni neurologicznej.  
Gmina Barcin przekazała Samo-
dzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie trzy 
dotacje celowe w łącznej wysokości 
85.200 zł  na świadczenie  usług 
lekarskich w trzech poradniach. W 

ciągu miesiąca lekarz diabetolog bę-
dzie udzielał 40 porad, lekarz neuro-
log – 32 porad, a lekarz psychiatra – 10 
konsultacji. Mieszkańcy Gminy Barcin 
mogą liczyć na wsparcie specjalistów 
w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 
2017 roku.

Jarosław Drozdowski

Dotacje dla 
stowarzyszeń

Po przeprowadzenie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w 2017 roku w zakresie 
szeroko rozumianej kultury, promocji 
zdrowia i  pomocy społecznej ,  z 
budżetu Gminy Barcin przyznano 10 
dotacji w łącznej kwocie 58.055 zł. W 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 
dofinansowano Chorągiew Kujaw-
sko-Pomorska Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Pałuki – „Brać har-
cerska to jedna wielka rodzina” 
(10.000 zł), Towarzystwo Miłośników 
Miasta i Gminy Barcin – „Kolorowe 
jarmarki – działo się 545 lat temu. 
Wydanie publikacji: Zalesie Barcińskie 
– histori i  pewnej miejscowości” 
(15.900 zł), Piechcińskie Bractwo 
Kurkowe – „Kultywowanie tradycji 

bractw kurkowych” (6.000 zł), Re-
gionalną Orkiestrę „Kujawy” – „Letni 
festiwal orkiestr dętych, jako popula-
ryzacja i promocja dorobku lokalnego 
Gminy Barcin” (8.000 zł) oraz Fun-
dację Promocji Retroinformatyki 
„Dawne komputery i gry” – „Festiwal 
dawnych komputerów i gier – Barcin 
2017” (2.100 zł). Zadania w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej zrealizują 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – „Fio-
na i dzieci z TPD – spotkania na cztery 
łapy” (4.000 zł), Stowarzysze-nie 
„Otwarte Umysły” – „Kulinarne po-
dróże po świecie” (1.600 zł), Koło te-
renowe Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków – „Zmień styl życia. Dieta 
i ruch – a cukrzyca cię ominie” (1.500 
zł) i Pałuckie Stowarzyszenie „Przy-
szłość” – „Żywimy zdrowo i ekolo-
gicznie!” (1.000 zł). Stowarzyszenie 
Trochę Kultury! nie otrzymało dotacji 
na zadanie pn. „Dzień zdrowego sty-
lu życia”. Pomorsko-Kujawskie Zrze-
szenie Samopomocy Obywatel-skiej 
Sampo otrzymało 7.955 zł na zadanie 
„Żywność w darze 2017” w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób. 

Szczepienia przeciwko pneumokokom
W 2014 roku w Gminie Barcin 

opracowano, uchwalono i rozpoczę-
to wdrażanie programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych dla ma-
luszków, którego celem jest zapobie-
ganie inwazyjnej chorobie pneumo-
kokowej oraz poprawa stanu zdro-
wia dzieci poprzez przeprowadzenie 
skutecznych szczepień przeciwko 
zakażeniom pneumokokami. Cho-
roby pneumokokowe są jedną z 
głównych przyczyn groźnych zacho-
rowań i zgonów wśród noworodków 
i dzieci młodszych, dlatego najle-
pszym wyborem jest zapobieganie 
infekcjom poprzez szczepienia. Bar-
ciński program autorstwa pani Krys-
tyny Błaszak był pierwszym tego typu 
w Województwie Kujawsko-Pomor-
skim. W 2017 roku po przeprowa-
dzeniu konkursu ofert na realizatora 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak 

powierzył realizację „Programu 
profilaktyki zakażeń pneumokoko-
wych dla dzieci z gminy Barcin” Sa-
modzielnemu Publicznemu Zakła-
dowi Opieki Zdrowotnej w Barcinie 
na kwotę 51000,00 zł oraz Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej Renata Spychal-
ska-Adamczak w Barcinie 6800,00 zł. 
Realizacja programu obejmuje zakup 
szczepionki, badanie lekarskie i po-
danie szczepionki wraz z kosztami 
administracyjnymi. W bieżącym roku 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „Zdrowa Rodzina” Ryszarda 
Królikiewicza nie złożył oferty na kon-
kurs dotyczący szczepień przeciwko 
pneumokokom finansowanym z 
Budżetu Gminy Barcin na 2017 rok.

Jarosław Drozdowski

Wymiana 
ciepła
w Barcinie

Gmina Barcin dołączyła do akcji 
społecznej „Wymiana ciepła”. Wie-
szak na ubrania ustawiliśmy w wiacie 
przystankowej przy ul. Pakoskiej w 
Barcinie. Osoby potrzebujące będą 
mogły sobie wziąć ciepłe ubrania 
(kurtki, płaszcze, polary, swetry, cza-
pki, szaliki, rękawiczki) pod warun-
kiem, że wcześniej przyniosą je inne 
osoby, którym ciepłe ubrania są już 
niepotrzebne. Każdy z nas może po-
móc innym dlatego liczymy na po-
parcie inicjatywy. Pierwszy w Polsce 
ogólnodostępny wieszak stanął 
przed Urzędem Dzielnicy Wola w 
Warszawie z inicjatywy pani Wiktorii 
Siedleckiej-Dorosz i się przyjął.
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Nagrody i stypendia sportowe Gminy Barcin
W 2017 roku na zasadach określo-

nych w Uchwale Nr XLVII/405/2014 
Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 
października 2014 r. w sprawie sty-
pendiów sportowych, nagród i wyró-
żnień za osiągnięte wyniki sportowe i 
osiągnięcia w działalności sportowej, 
do urzędu wpłynęło 46 wniosków, w 
tym 29 wniosków o przyznanie na-
grody i 17 wniosków o przyznanie sty-
pendium sportowego. 20 lutego 2017 
roku Burmistrz Michał Pęziak pod-
pisał zarządzenie w sprawie przyz-
nania stypendiów i nagród spor-
towych Gminy Barcin w 2017 roku. 
Opierając się na opiniach komisji 
stypendialnej w składzie Teresa Wilk, 
Ewa Kołodziejska,  Sławomir Zelek 

 i Jarosław Drozdowski przyznał 23 
nagrody i 13 stypendiów za ubiegło-
roczne sukcesy sportowe rangi mi-
nimum wojewódzkiej. Nagrody pie-
niężne w wysokości 500 zł otrzymali 
trenerzy Wojciech Kowal,  Jacek 
Ojczenasz, Mariusz Suliński, Rafał 
Moritz i Jakub Wojciechowski. Na-
grody po 400 zł dostali młodzi spor-
towcy Agata Łożyńska, Julia Jac-
kowska, Alicja Gaca, Julia Łącka, Mar-
celi Błażejewski, Iga Drozdowska, Le-
na Drozdowska, Nicola Moritz, Dawid 
Marolewski, Norbert Nabor-czyk, 
Kacper Brejski, Wiktoria Martwijczuk, 
Wiktoria Wiktorowicz,  Wiktoria 
Piekarska, Patrycja Karmolińska, Ro-
ksana Kistowska, Julia Nowacka i

 Dominik Wojciechowski. Stypendium 
sportowe w okresie od 1 marca do 31 
grudnia 2017 roku otrzymywać będą 
Agata Łożyńska, Julia Jackowska, 
Alicja Gaca, Julia Łącka, Marceli Błaże-
jewski, Iga Drozdowska, Lena Droz-
dowska, Nadia Czerwińska, Martyna 
Kucaj, Wiktor Baczyński, Tomasz Bar-
czyński, Bartosz Maćkowiak i Mar-
tyna Ojczenasz. Wysokość stypen-
dium wynosi 150 zł miesięcznie. Na-
grody i stypendia sportowe finanso-
wane są z Budżetu Gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski

Dotacje celowe 
dla SPZOZ Barcin

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie wyłonił 
oferentów konsultacji w poradniach: 
diabetologicznej, neurologicznej i 
zdrowia psychicznego dla dzieci. 
Komisja konkursowa w składzie 
Dariusz Drzewiecki – Przewodniczą-
cy, Magdalena Paszkiet – członek i 
Agnieszka Szeliga – sekretarz w wyni-
ku przeprowadzonego postepo-
wania wybrała: Zofię Ruprecht pro-
wadzącą Indywidualną Specjalis-
tyczną Praktykę Lekarską w Bydgosz-
czy do świadczenia konsultacji w 
poradni diabetologicznej, dra n med. 
Marcina Lepaka prowadzącego Indy-
widualną Specjalistyczną Praktykę 
Lekarską w Bydgoszczy do świad-
czenia konsultacji w poradni zdrowia 
psychicznego dla dzieci oraz lek. 
med. Dionizego Fanslau prowa-
dzącego Prywatną Praktykę Lekarską 
w  B y d g o s z c z y  d o  ś w i a d c z e n i a 
konsultacji w poradni neurologicznej.  
Gmina Barcin przekazała Samo-
dzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Barcinie trzy 
dotacje celowe w łącznej wysokości 
85.200 zł  na świadczenie  usług 
lekarskich w trzech poradniach. W 

ciągu miesiąca lekarz diabetolog bę-
dzie udzielał 40 porad, lekarz neuro-
log – 32 porad, a lekarz psychiatra – 10 
konsultacji. Mieszkańcy Gminy Barcin 
mogą liczyć na wsparcie specjalistów 
w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 
2017 roku.

Jarosław Drozdowski

Dotacje dla 
stowarzyszeń
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(10.000 zł), Towarzystwo Miłośników 
Miasta i Gminy Barcin – „Kolorowe 
jarmarki – działo się 545 lat temu. 
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Kurkowe – „Kultywowanie tradycji 

bractw kurkowych” (6.000 zł), Re-
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festiwal orkiestr dętych, jako popula-
ryzacja i promocja dorobku lokalnego 
Gminy Barcin” (8.000 zł) oraz Fun-
dację Promocji Retroinformatyki 
„Dawne komputery i gry” – „Festiwal 
dawnych komputerów i gier – Barcin 
2017” (2.100 zł). Zadania w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, w tym 
działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej zrealizują 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – „Fio-
na i dzieci z TPD – spotkania na cztery 
łapy” (4.000 zł), Stowarzysze-nie 
„Otwarte Umysły” – „Kulinarne po-
dróże po świecie” (1.600 zł), Koło te-
renowe Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków – „Zmień styl życia. Dieta 
i ruch – a cukrzyca cię ominie” (1.500 
zł) i Pałuckie Stowarzyszenie „Przy-
szłość” – „Żywimy zdrowo i ekolo-
gicznie!” (1.000 zł). Stowarzyszenie 
Trochę Kultury! nie otrzymało dotacji 
na zadanie pn. „Dzień zdrowego sty-
lu życia”. Pomorsko-Kujawskie Zrze-
szenie Samopomocy Obywatel-skiej 
Sampo otrzymało 7.955 zł na zadanie 
„Żywność w darze 2017” w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans 
tych rodzin i osób. 

Szczepienia przeciwko pneumokokom
W 2014 roku w Gminie Barcin 

opracowano, uchwalono i rozpoczę-
to wdrażanie programu profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych dla ma-
luszków, którego celem jest zapobie-
ganie inwazyjnej chorobie pneumo-
kokowej oraz poprawa stanu zdro-
wia dzieci poprzez przeprowadzenie 
skutecznych szczepień przeciwko 
zakażeniom pneumokokami. Cho-
roby pneumokokowe są jedną z 
głównych przyczyn groźnych zacho-
rowań i zgonów wśród noworodków 
i dzieci młodszych, dlatego najle-
pszym wyborem jest zapobieganie 
infekcjom poprzez szczepienia. Bar-
ciński program autorstwa pani Krys-
tyny Błaszak był pierwszym tego typu 
w Województwie Kujawsko-Pomor-
skim. W 2017 roku po przeprowa-
dzeniu konkursu ofert na realizatora 
Burmistrz Barcina Michał Pęziak 

powierzył realizację „Programu 
profilaktyki zakażeń pneumokoko-
wych dla dzieci z gminy Barcin” Sa-
modzielnemu Publicznemu Zakła-
dowi Opieki Zdrowotnej w Barcinie 
na kwotę 51000,00 zł oraz Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej Renata Spychal-
ska-Adamczak w Barcinie 6800,00 zł. 
Realizacja programu obejmuje zakup 
szczepionki, badanie lekarskie i po-
danie szczepionki wraz z kosztami 
administracyjnymi. W bieżącym roku 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „Zdrowa Rodzina” Ryszarda 
Królikiewicza nie złożył oferty na kon-
kurs dotyczący szczepień przeciwko 
pneumokokom finansowanym z 
Budżetu Gminy Barcin na 2017 rok.
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szak na ubrania ustawiliśmy w wiacie 
przystankowej przy ul. Pakoskiej w 
Barcinie. Osoby potrzebujące będą 
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przed Urzędem Dzielnicy Wola w 
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Siedleckiej-Dorosz i się przyjął.
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Obrady wędkarzy
W niedzielę 5 lutego 2017 roku 

odbyło się Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Człon-
ków Koła nr 71 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Barcinie.  Dwu-
dziestu czterech wędkarzy obra-
dowało w Stanicy żeglarskiej „Ne-
ptun”. Na wniosek Komisji Rewizyj-
nej zgromadzenie udzieliło absolu-
toriom ustępującemu zarządowi. 
Wędkarze wybrali nowe władze i 
organy koła. W latach 2017 – 2021 na 
rzecz i dobro PZW w Gminie Barcin 
pracować będzie Zarząd Koła w 
składzie Jarosław Drozdowski – 
Prezes, Andrzej Kowalczyk i Robert 
Robaczewski – Wiceprezesi, Tomasz 
Słomowicz – Skarbnik, Radosław 
Walczak – Sekretarz i Tomasz Miliński 
– Gospodarz Koła. W trakcie kadencji 
działać społecznie będą również 
Komisja Rewizyjna Koła: Krzysztof 
Zalewski – Przewodniczący, Andrzej 
Jankowski – Zastępca Przewodniczą-
cego i Sławomir Cudo Sekretarz oraz 
Sąd Koleżeński Koła: Marek Droz-
dowski – Przewodniczący, Tadeusz 
Lewandowski – Zastępca Przewo-
dniczącego i Anna Ozdoba – Sekre-
tarz. Do zakresu działania komisji 
rewizyjnej koła należy m.in. kontrolo-
wanie działalności koła, występo-
wanie z zaleceniami i  wnioskami 
pokontrolnymi do zarządu oraz wy-
stępowanie z wnioskiem w sprawie 
absolutorium. Sąd Koleżeński jest 

organem orzekającym w sprawach 
naruszeń obowiązków statutowych i 
jako pierwsza instancja rozpatruje 
sprawy przeciwko członkom koła. 
Blisko trzy godzinne obrady obejmo-
wały złożenie sprawozdań, wybór 
nowych władz i organów koła, dys-
kusję o dokonaniach i planach na 
najbliższy rok. Zamierzenia na 2017 
rok obejmują promocję Polskiego 
Związku Wędkarskiego i propago-
wanie amatorskiego połowu ryb, 
rozbudowę strony internetowej i 
profilu w serwisie społecznościowym 
facebook, naprawę pomostu nad 
Jeziorem Gwiazda,  organizację 
zawodów wędkarskich,  w tym z 
okazji Dnia Dziecka i Dni Barcina oraz 

współpracę ze związkami i kołami 
wędkarskimi w Powiecie Żnińskim. W 
trakcie obrad kol. Jarosław Drozdo-
wski wręczył kol. Robertowi Roba-
czewskiemu Srebrną odznakę PZW. 
Robert Robaczewski wstąpił do Pol-
skiego Związku Wędkarskiego w 20-
07 roku. W latach 2009-2015 był Skar-
bnikiem Koła, a od 2015 roku pełni 
funkcję Wiceprezesa. W 2014 roku 
otrzymał od Zarządu Głównego PZW 
„Medal za zasługi dla rozwoju wę-
dkarstwa”. Zarząd Koła przepro-
wadza egzaminy dla osób chcących 
zdobyć kartę wędkarską, która upra-
wnia do amatorskiego połowu ryb.

Jarosław Drozdowski

Na początku X X V I I  sesj i  Rady 
Miejskiej w Barcinie Przewodnicząca 
Krystyna Bartecka i Burmistrz Michał 
Pęziak pogratulowali  Danielowi 
Kowalskiemu z Barcina przyznania 
stypendium Prezesa Rady Ministrów 
Beaty Szydło na rok szkolny 2016-
2017. Daniel jest uczniem Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii 
Karłowskiej w Żninie. Uczy się w 
czwartej klasie Technikum Informa-
tycznego, a jego zainteresowania 
obejmują  informatykę i  grafikę 
komputerową. Dla zdolnego ucznia 

Stypendysta
samorządowcy ufundowali tablet, a 
dla jego rodziców Teresy i Piotra przy-
gotowano zestaw gadżetów promo-
cyjnych.
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