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Narodowe Święto Niepodległości
to dla Polaków jedno z najważniejszych
świąt państwowych. Po 123 latach
zaborów – niewoli naznaczonej walką,
cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń
Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne państwo,
którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej,
stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Tegoroczne Święto Niepodle-

głości było wyjątkowe. 11 listopada
obchodziliśmy 100-lecie odzyskania
niepodległości. Kulminacją powiatowych
obchodów był niezwykły koncert w Miejskim Domu Kultury, którego reżyserami
byli Artur Jakubowski i Waldemar Dolata.
"Koncert dla Niepodległej" bo taką nosił
nazwę to wspólny projekt angażujący
nieprofesjonalnych wokalistów i muzyków. Miał on charakter widowiska, łączył
różne pokolenia i przypominał proces
odradzania się polskiej kultury w niepodległym państwie.



SAMORZĄD
Barcin dla Niepodległej
Piechcin dla Niepodległej
Inauguracja VIII kadencji
samorządowej
 AgroPrzedsiębiorcza Kobieta
Roku
i inne
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Raz
Dwa
Trzy…
Z nami koncert zespołu, obok którego nie można przejść obojętnie w naszym
kraju. Po blisko 30 latach koncertowania
na Polskiej scenie muzycznej zespół Raz
Dwa Trzy wystąpił na deskach Miejskiego
Domu Kultury w Barcinie. Raz, Dwa, Trzy
– Ważne piosenki.
Ten koncert to muzyczna podróż po
muzycznym świecie zespołu. Adam
Nowak na tle ważnych piosenek snuje
opowieść o życiu, miłości, zakamarkach
ludzkiej duszy – przygląda się naszym
przywarom, zadaje pytania o sens życia,
mocuje się z wiarą i niewiarą. Raz Dwa
Trzy Zespół, który od lat udowadnia, że
można podążać własną drogą, trzymać
się własnych pomysłów i estetyki a przy

tym osiągnąć popularność, cieszyć się
ogromną atencją fanów i nieustającą
życzliwością krytyków. Karierę zaczynał
na Studenckim Festiwalu Piosenki w
Krakowie. Nierzadko wymieniany, jako
zespół rockowy - wszak występował w
Jarocinie. Sympatycy, fani i wielbiciele
Raz Dwa Trzy kochają Adama Nowaka i
jego zespół za senne bosanowy, kojące
rytmy reggae, miękko otulające dźwięki
gitar, akordeonu i kontrabasu. Bogactwo
instrumentów, technicznie doskonałe
aranżacje, pełna pasja tworzenia i grania
to znaki ﬁrmowe zespołu. Teksty Adama
Nowaka są kunsztownie skonstruowanymi opowieściami z głębokim przesłaniem.

„Nohavica zaśpiewany”

2

Antoni Muracki to orędownik
twórczości Jaromira Nohavicy w Polsce,
znany jest także jako tłumacz jego
tekstów. Utwory przetłumaczone przez
Antoniego Murackiego zaśpiewali na
płycie "Świat wg Nohavicy" w 2009 roku
przyjaciele czeskiego barda, czyli plejada
polskich artystów. Piosenki Nohavicy
towarzyszą Murackiemu w codziennym
życiu koncertowym, co zaowocowało
wydaniem krążka w 2015 roku pt. tytułem
Muracki śpiewa Nohavicę. Na płycie
można znaleźć utwory takie jak "Przeszłość", "Dobrze jest tak jak jest", "Jezusek", "Kometa", "Moja mała wojna",
"Gdy jutro skoro świt". Wszystkie pieśni
zostały zrealizowane w zupełnie nowych
aranżacjach muzycznych. Podobnie jak
płyta zatytułowany był koncert w Miejskim Domu Kultury. Antoni Muracki
wystąpił dla barcińskiej publiczności 16
listopada.

BRALCZYK I ÓGOREK O ZAWIŁOŚCIACH
JĘZYKA POLSKIEGO

14 listopada 2016 roku Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Barcin gościła w
swoich progach dwoje wyjątkowych
ludzi – językoznawcę, prof. Jerzego
Bralczyka oraz satyryka i dziennikarza,
Pana Michała Ogórka. Ich pobyt w
nadnoteckim mieście wiązał się ze wydarzeniami zorganizowanymi w ramach
projektu „Polski da się lubić” doﬁnansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O 12:30
panowie spotkali się z młodzieżą z
barcińskich szkół, podczas którego
udowodnili, że często stosowane wobec
nich określenie ”tytani inteligencji, ﬁnezji
językowej i dowcipu” w żadnym wypad-

ku nie jest przesadzone. Przez ponad
godzinę prof. Bralczyk i Pan Ogórek, w
formie lekkiej rozmowy pełnej anegdot i
żartów, udowadniali że język polski… w
istocie da się lubić.
Zakres tematów poruszanych przez panów podczas ich pogawędki był bardzo
szeroki - od ciekawostek językowych,
takich jak odmiana czasownika ”jeść”,
przez dowcipną analizę zwyczaju rozpoczynania zdań od „bo” czy „więc”, po
przywołanie rzadko już używanych w
potocznym języku form takich jak np.
imiesłów przysłówkowy uprzedni.
Mówiono także o slangu młodzieżowymzapożyczeniach z języków obcych,

POLSKI NAPRAWDĘ DA SIĘ LUBIĆ

tworzeniu nowych słów czy nadawaniu
nowego sensu starym słowom; przykładem może tu być słowo „masakra” ,
które, w zależności od kontekstu, może
obecnie wyrażać niemal wszystko oprócz właściwego znaczenia tego
słowa.
Błyskotliwość, dowcip i umiejętności gawędziarskie obu rozmówców sprawiły,
że słuchało się ich z prawdziwą przyjemnością. Nie zabrakło oczywiście pytań z
widowni – młodzież chciała wiedzieć na
przykład, jakie jest zdanie prof. Bralczyka
na temat feminizacji języka polskiego,
min. popularnego ostatnio tworzenia
form żeńskich nazw zawodów i stano-wisk.

„Polski da się lubić” to projekt realizowany od sierpnia 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i gminy Barcin. W
ramach przedsięwzięcia, doﬁnansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
czytelnicy biblioteki mogli wziąć udział w
spotkaniach z pisarzami i językoznawcami, sprawdzić swoją wiedzę podczas
dyktanda ortograﬁcznego czy przemierzyć Barcin uczestnicząc w grze miejskiej. Ostatnim wydarzeniem w ramach
projektu oraz jego ukoronowaniem było
spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem
oraz Panem Michałem Ogórkiem, które
miało miejsce 14 listopada. Wydarzenie
to przyciągnęło do barcińskiej biblioteki
ponad 130 osób.
Dokończenie na str.4
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Prof. Jerzy Bralczyk jest niewątpliwe jednym z najbardziej cenionych specjalistów w dziedzinie polskiego językoznawstwa. Jego analizy zawiłości językowych łączą w sobie ogromną wiedzę,
błyskotliwość wypowiedzi, cięty dowcip
oraz znakomite umiejętności gawędziarskie. Michał Ogórek z kolei, dziennikarz, felietonista i satyryk, ceniony jest za
ironiczne poczucie humoru i trafne komentarze dotyczące rzeczywistości.
Panowie przyjaźnią się od kilkudziesięciu
lat; uwielbiają ze sobą rozmawiać. Właśnie zapisem rozmów prof. Bralczyka i
Pana Ogórka są dwie wydane wspólnie
książki – „Kiełbasa i sznurek” oraz „Na
drugie Stanisław. Nowa księga imion” , w
formie rozmowy przeprowadzane są
również ich spotkania z czytelnikami.
Nie inaczej było w barcińskiej bibliotece –
goście książnicy byli świadkami niemal
dwugodzinnej pogawędki obu panów,
którzy po raz kolejny udowodnili, że w
duecie nie mają sobie równych. Ich
niewymuszona rozmowa o języku polskim ( i nie tylko) skrzyła się ironią i
dowcipem, co rusz wywołując salwy
śmiechu na widowni. Szczególną wesołość wzbudziły cytowane przez prof.
Bralczyka absurdy języka polityki, czy
dokonana wspólnie przez obu panów
analiza haseł reklamowych. Rozmówcy
poruszyli także temat języka potocznego, zwracając uwagę, że jest to
forma mowy o wiele bardziej swobodna
niż język literacki , mniej staranna,
niekiedy chaotyczna, ale o wiele
większej mocy wyrazu. Język potoczny
jest językiem żywym, pełnym skrótów,
zdrobnień, wtrąceń, zapożyczeń z
języków obcych; dzięki popularności
mediów elektronicznych coraz częściej
wkracza on do literatury.
Po zakończeniu rozmowy prof. Bralczyk i
Pan Ogórek zaprosili publiczność do
zadawania pytań, których, jak można się
domyślić, nie brakowało.
Jesteśmy pewni, że żadna z osób obecnych na spotkaniu z prof. Bralczykiem i
Panem Ogórkiem nie żałowała decyzji o
uczestnictwie w wydarzeniu. Były to
niezwykle mile spędzony czas. Przysłuchując się rozmowie obu panów można
było nie tylko dobrze się bawić, ale i też
nauczyć się czegoś nowego o języku,
którym każdy z nas posługuje się na co
dzień.
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Barbara Gawryluk
„Junior. Opiekun osób starszych”

W piątek, 23 listopada br., tuż przed
jesiennym weekendem i rodzinnymi
spotkaniami, w Oddziale dla dzieci i
młodzieży odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Kilkanaście dzieci z klasy II A spotkało się
z „Juniorem. Opiekunem osób starszych”, czyli psim bohaterem książki Barbary Gawryluk z wyjątkowej serii książek
przedstawiających historie niezwykłych
psów. Krakowska autorka książek dla
dzieci, dziennikarka i tłumaczka wymyś-

liła super bohatera, który okazuje się
najlepszymi przyjacielem mieszkańców
domu dla osób starszych, a zwłaszcza
pani Jasi. Niepozorny kundelek jest
niezwykle sympatyczny, przyjacielski i
wierny, lubi się bawić i spacerować.
Junior wprowadza co prawda małe zamieszanie, ale rodzi pozytywne emocje i
wywołuje śmiech podopiecznych
placówki. Wzruszająca historia pani Jasi i
odwiedzających ją bliźniaków Dorotki i
Łukasza, opowiada o psach opiekunach i
Dokończenie na str.5

schroniskach dla zwierząt oraz uczy o
obowiązku pamięci o poprzednikach i
szacunku dla osób starszych.
Podczas spotkania dyskutowaliśmy na
temat losu osób starszych oraz ich
samotności i tęsknot, ale również na
temat losu zwierząt, które traﬁają do
schronisk. Dzieci w trakcie dyskusji zauważyły jak ważny okazał się kontakt
osób starszych z Juniorem. O przyjaźni,
która zawiązała się pomiędzy mieszkańcami domu dla osób starszych i zwierzakiem.
W drugiej części bibliotecznego spotkania dzieci wykonywały rysunki ilustrujące
ten moment w lekturze, który szczególnie im się podobał. Powstały przepiękne prace, a każdy z uczestników
mógł krótko uzasadnić swój wybór.
Kolejne spotkanie DKK zaplanowano w
połowie grudnia 2018 roku.
Moderator:
Joanna Kujawa-Drozdowska

CZYTAMY I GRAMY

W jesienne piątkowe popołudnie, 16
listopada 2018r., uczestnicy projektu
EDUKOWANIE PRZEZ CZYTANIE
realizo-wanego przez Oddział dla dzieci i
młodzieży barcińskiej biblioteki publicznej, spotkali się, aby wspólnie spędzić
czas czytając książki i grając w gry.
W pierwszej części dzieci wysłuchały
wierszy polskich poetów Jana Brzechwy,
Juliana Tuwima, Joanny Papuzińskiej,
Katarzyny Marciniak, Barbary Lewandowskiej czy Danuty Wawiłow. W czasie
słuchania o przygodach „Hipopotama”,
uczuciach „Zakochanego pająka”, podróży „Fruwającej krowy”, zachowaniu
tajemniczych „Rupaków” i leśnej audycji
w „Ptasim radiu” nie zabrakło śmiechu
oraz ćwiczeń językowych do wiersza
„Pan śmieszek”. Natomiast w drugiej
części spotkania rodzice wraz ze swoimi
pociechami grali w różne gry planszowe,

matematyczne i przyrodnicze, układali
puzzle i domino, ćwiczyli spostrzegawczość z grami typu memory.
Zarówno wysłuchane teksty, jak i
wspólna gra wywołały wśród dzieci i
dorosłych wiele pozytywnych emocji i
wprawiły gości biblioteki w doskonałe
samopoczucie.
Joanna Kujawa-Drozdowska

„Okruchy
szczęścia”
W listopadzie odbyło się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, działającego przy Bibliotece Publicznej w Barcinie. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Tym razem członkowie
klubu omawiali książkę argentyńskiej
pisarki Claudii Piñeiro pt. „Okruchy
szczęścia”.
Przydarzyła nam się wspaniała książka,
taka, jakiej dawno nie mieliśmy. Takimi
słowy rozpoczęli klubowicze dyskusję na
temat przeczytanej lektury. Książka
„Okruchy szczęścia” wzbudziła u czytających nieukrywany zachwyt. Jest to
powieść psychologiczno-obyczajowa
opowiadająca o bezgranicznej miłości
macierzyńskiej, która została wystawiona na jedną z największych prób. Historia
matki opisana przez Claudię Piñeiro
porusza każdego czytającego.
Bohaterka, Marile Lauria, matka 6-cio
letniego Federica, jadąc samochodem
bierze udział w wypadku drogowym, w
którym ginie kolega syna. Kobieta
zdołała uratować tylko Federica, Juan nie
chciał odblokować drzwi. Wrogość ze
strony mieszkańców, niezrozumienie
męża, poczucie winy, alienacja, zmusza
Marile do ucieczki. Jako Mary Lohan żyje
Dokończenie na str.6
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w Bostonie przez okres dwudziestu lat.
Cierpi i tęskni za synem. Pomaga jej
Robert. Po latach postanawia wrócić do
Buenos Aires i zmierzyć się z przeszłością.
Wraca odmieniona. Spotyka syna, dorosłego już mężczyznę. Odtąd Maria Elena
Pujon zaczęła doceniać i cieszyć się z
każdego maleńkiego okruchu szczęścia.
Super książka. Nic dodać, nic ująć, tylko
brać powieść do rąk i zagłębiać się w
lekturze.
Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki odbędzie się 4 grudnia br. o
godzinie 16:30. Rozmawiać będziemy o
książce Katarzyny Drogi „Kobieta, którą
pokochał Marszałek. Opowieść o Oli
Piłsudskiej”. Serdecznie zapraszamy.
Moderator:
Renata Grabowska

JAK KIEJSIŚ NASZE BABUSIE
I DZIDZIUSIE GODALI

Listopad w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin od 10 już lat kojarzy się z
gwarą pałucką. To właśnie od tylu lat
barcińska książnica organizuje konkurs pod
nazwą „Gwara Pałucka – Ocalić od zapomnienia” ; początkowo rywalizacja rozgrywała się na poziomie gminnym, by po jakimś
czasie przejść na poziom powiatowy. W tym
roku konkurs odbył się w dniach 21-22
listopada. Pierwszego dnia w szranki stanęli
uczniowie szkół podstawowych w dwóch
kategoriach: klas I-III oraz IV-VI, drugiego zaś
ich starsi koledzy z klas VII i VIII, także
gimnazjaliści; tego dnia rywalizowały również
osoby zaliczone do kategorii Open, czyli
uczniowie szkół średnich oraz dorośli. W
tegorocznym konkursie wzięło udział 51
uczestników: 33 w dniu pierwszym oraz 18 w
dniu drugim. Reprezentowali oni szkoły:
Zespół Szkół z Barcina, szkoły podstawowe –
nr 1 z Barcina, także z Piechcina, Mamlicza,
Januszkowa, Janowca oraz Zespół Szkół
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Ponadgimnazjalnych, I Liceum Ogólnokształcące ze Żnina, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych i Zespół Szkół Społecznych
ze Żnina. Dwie osoby w kategorii Open
wystąpiły indywidualnie.
Przewodniczącym jury został, wzorem lat
ubiegłych, Pan Mirosław Binkowski, znawca
gwary pałuckiej; oprócz niego konkurs
oceniali: Pani Teresa Wilk, radna Rady
Miejskiej w Barcinie, Zoﬁa Jesionowska,
barcińska poetka, Krzysztof Leśniewski,
popularyzator kuchni pałuckiej oraz wymiennie: pierwszego dnia Pani Ewa
Kołodziejska, radna Rady Miejskiej w Barcinie
oraz Pan Artur Jakubowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, dnia
drugiego. Na widowni, wśród widzów,
zasiedli min. zastępca burmistrza Barcina Pani
Lidia Kowal oraz Wicestarosta żniński, Pan
Andrzej Hłond.
Komisja sędziowska przy ocenie uczestników
brała pod uwagę umiejętność posługiwania

się gwarą, poprawność i staranność interpretacji, opanowanie pamięciowe tekstu,
intonację i dykcję oraz ogólny wyraz
artystyczny. Nagrodami dla laureatów, ich
opiekunów i pozostałych uczestników
konkursu były książki i gadżety ufundowane
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Barcin oraz burmistrza Barcina. Ponadto
najmłodsi uczestnicy konkursu otrzymali
dodatkowe nagrody, ufundowane przez
Panie Teresę Wilk i Zoﬁę Jesionowską.
Podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy oraz widzowie mieli okazję wysłuchać
krótkich prelekcji o wybranych elementach
tradycyjnej kultury ludowej Pałuk - haftu i
stroju pałuckiego wykonanego przez Panią
Jadwigę Dziurgiela oraz kuchni pałuckiej, o
której mówił Pan Krzysztof Leśniewski. Autorstwa Pana Leśniewskiego była także poczęstunek serwowany podczas konkursu – pasta
jajeczna, gzik oraz ser smażony.
Należy przyznać, że członkowie jury mieli
ciężkie zadanie, chcąc wyłonić zwycięzców i
wyróżnionych. Niemal wszyscy uczestnicy
wykazali się bardzo dobrą znajomością
gwary; Pan Mirosław Binkowski przyznał, że
w obliczu tak wyrównanego poziomu opanowania gwary o zwycięstwie decydowały
pozostałe aspekty występów, szczególnie
zaś umiejętności aktorskie uczestników i
ogólny wyraz artystyczny. Tutaj także
rywalizujący wykazali się dużymi zdolnościami, niekiedy różnice punktowe pomiędzy
uczestnikami były niewielkie.
Po burzliwych obradach, jury wyłoniło
następujących laureatów i wyróżnionych - w
kategorii klas I-III:
1 miejsce – Oliwier Maludziński ze Szkoły
Podstawowej w Januszkowie,
Dokończenie na str.7

2 miejsce – Nadia Smyk z Zespołu Szkół w
Barcinie,
3 miejsce – Inez Siemianowska z Szkoły
Podstawowej w Mamliczu.
Wyróżniono Oliwię Skowrońską oraz Julię
Pierzchalską, obie ze Szkoły Podstawowej w
Piechcinie. Nagrodę otrzymała także opiekunka laureatki, Pani Marzena Pacaj.
W kategorii klas IV-VI:
1 miejsce – Aleksandra Wielgórka ze Szkoły
Podstawowej w Mamliczu,
2 miejsce – Anna Ratajczak, także ze Szkoły
Podstawowej w Mamliczu,
3 miejsce – Karolina Mazurek z Zespołu Szkół
w Piechcinie.
Wyróżnienie otrzymali Aleks Murawski z
Szkoły Podstawowej w Piechcinie oraz Przemysław Różański z Zespołu Szkół Społecznych „Trójka” ze Żnina. Za przygotowanie
laureatki do konkursu jury nagrodziło Panią
Małgorzatę Smok.
W kategorii klas VII i VIII szkół podstawowych
i klas III gimnazjum:
1 miejsce - Kaja Grzechowiak ze Szkoły
Podstawowej w Janowcu,
2 miejsce - Kamila Edrmann z Zespołu Szkół
Społecznych „Trójka” ze Żnina,
3 miejsce – Agata Furmaniak ze Szkoły
Podstawowej w Janowcu.
Wyróżniono Nikodema Rydlewskiego z
Zespołu Szkól w Barcinie oraz Mateusza
Soskę ze Szkoły Podstawowej w Piechcinie.
Nagrodę za przygotowanie laureata otrzymała Pani Elżbieta Kończal.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz
osób dorosłych:
1 miejsce - Monika Wałkowska z I Liceum
Ogólnokształcącego w Żninie,
2 miejsce – Marta Wicińska z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Handlowych w Żninie,
3 miejsce – Pani Mirosława Wiśniewska,
występująca indywidulanie.
Wyróżnienia wręczono Pani Teresie Kubackiej
–Wróblewskiej oraz Joannie Piątek z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych ze Żnina. Za
przygotowanie laureatki do konkursu jury
nagrodziło Panią Aleksandrę Dąbrowską Pawłowską.
W podsumowaniu konkursu przewodniczący
jury Mirosław Binkowski podziękował
wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za wysiłek i zaangażowanie włożone
w przygotowania do występów. Głos zabrał
też Wicestarosta żniński Andrzej Hłond, który
podkreślił swoją sympatię dla gwary pałuckiej
oraz docenił wysiłki wszystkich osób, które
pracują nad tym, by nie została zapomniana.

O ORLĘTACH LWOWSKICH

„Przyśniła się dzieciom Polska
czekana przez tyle lat, do której modlił się
ojciec, za którą umierał dziad”… tymi
słowami rozpoczyna się pieśń, napisana
w 1919 roku przez Edwarda Słońskiego
dla uczczenia Orląt Lwowskich – dzieci i
młodzieży uczestniczących w walkach z
Ukraińcami o Lwów w 1918 roku. Historię
młodych obrońców miasta przypomniała
czytelnikom biblioteki Pani Małgorzata
Jarocińska, która zagościła w naszej
książnicy 7 listopada. Spotkanie, zorganizowane w ramach projektu „Drogowskaz Niepodległa„ doﬁnansowanego ze
środków ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęło obchody
100-lecia odzyskania niepodległości w
gminie Barcin.
Pani Małgorzata rozpoczęła swoją gawędę od nakreślenia szerokiego tła historycznego wydarzeń lwowskich w listopadzie 1918 roku, co pomogło zebranym
zrozumieć napięcia, które stały się
bezpośrednim powodem wybuchu walk.
Starły się tutaj nadzieje niepodległościowe dwóch najliczniejszych narodów
zamieszkujących tereny Galicji Wschodniej – Polaków i Ukraińców.
W październiku 1918 roku wiadomo już
było, że powstanie niepodległe państwo
polskie; polscy mieszkańcy Lwowa radośnie przygotowywali się do włączenia ich
ukochanego miasta w struktury zmartwychwstałej Polski. Stanowczy sprzeciw przeciwko takiemu stanowi rzeczy
wnieśli Ukraińcy, którzy dążyli do
stworzenia własnego państwa. Warto

wiedzieć, że Ukraińcy stanowili wtedy
około 2/3 ogółu ludności Galicji
Wschodniej. We Lwowie, liczącym 200
tysięcy mieszkańców, ponad połowę
stanowili Polacy, zaś 30 tysięcy ludność
ukraińska. Pod koniec października
sytuacja w mieście była już tak napięta, że
konspiracyjne władze polskie zaczęły
planować zbrojne zajęcie Lwowa w
imieniu Rzeczpospolitej. Zanim jednak
zdołano wprowadzić plan w życie,
uderzyli Ukraińcy. Pod osłoną nocy 1
listopada 1818 roku opanowali miasto; w
odpowiedzi spontanicznie powstały
polskie punkty oporu. Rozpętała się
walka o Lwów. Ze względu na brak
regularnych oddziałów wojska polskiego
w mieście w bój poszli ochotnicy, wśród
nich wiele dzieci i ludzi młodych obojga
płci - uczniów, studentów, harcerzy.
Przez pierwsze kilka dni obrona była
nieskoordynowana, oddziały powstawały spontanicznie; szybko jednak zorganizowano centralne dowództwo. Do 20
listopada, kiedy z odsieczą przybyło
wojsko polskie, Polacy zdołali odbić z rąk
ukraińskich część miasta.
Szacuje się, że w czasie obrony Lwowa co
czwarty walczący był niepełnoletni,
najmłodszy żołnierz miał 9 lat. Młodzi
obrońcy walczyli nie tylko w bronią w
ręku, pracowali także w służbach
sanitarnych i pomocniczych, służyli jako
gońcy, sprawdzali pozycje wroga. Szli do
walki często bez zgody rodziców - 14-letni
Jurek Bitschan wymknął się ukradkiem z
domu zostawiając ojcu list. Zginął, podo-
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bnie jak wielu innych młodych obrońców
Lwowa. Poległych pochowano w specjalnie wydzielonej części Cmentarza Łyczakowskiego, zwanej powszechnie
Cmentarzem Orląt Lwowskich.
Zebrani w czytelni goście, w tym wiele
młodzieży, z uwagą wysłuchali gawędy
Pani Jarocińskiej. Po zakończeniu prelekcji, doceniając jej ogromną wiedzę,
nagrodzili ja gromkimi oklaskami.

STAROPOLSKIE
DZIEJE BARCINA
Historia Barcina niestety nie ma
zbyt bogatej bibliograﬁi. Tym bardziej
cieszy fakt ukazania się nowej książki na
ten temat, zatytułowanej „Dzieje Barcina
w okresie staropolskim” autorstwa Pana
Marcina Frąsia. Publikacja wydana została przez Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy Barcin przy wsparciu ﬁnansowym
Urzędu Miejskiego; 24 października w
książnicy odbyła się promocja książki.
Na spotkaniu, na które przybyło kilkudziesięciu miłośników historii naszego
Miasta, Pani Dyrektor biblioteki Grażyna
Szafraniak przeprowadziła rozmowę z
autorem publikacji, Panem Marcinem
Frąsiem. Jest on doktorantem Wydziału
Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko+aja Kopernika w Toruniu. Barcin jako
temat pracy został mu podsunięty przez
promotora, który zwrócił uwagę
młodego historyka na dobrze zachowane materiały dotyczące historii miasta w
okresie staropolskim, a więc od XV wieku
po koniec wieku XVIII. Dokumenty te
rozproszone są po całej Polsce - znajdują
się w archiwach w Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Toruniu oraz Gnieźnie.
Podstawą dla pracy stały się księgi
miejskie Barcina z XVI-XVII wieku przechowywane w Archiwum Państwowym
w Bydgoszczy; autor korzystał także z akt
metrykalnych, listów cechowych, rejestrów podatkowych itd. Należy w tym
miejscu docenić i uszanować wkład pracy
Pana Frąsia, który archiwalia te zebrał,
przeanalizował i opracował. Efektem
jego wieloletnich wysiłków jest publikacja naukowa, która z pewnością stanie się
ważnym dodatkiem do historii naszego
miasta.
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Podczas spotkania w bibliotece Pan Frąś
opowiedział nie tylko o pracy nad
książką, ale także przybliżył zebranym jej
zawartość. Oczywiście nie zabrakło
pytań od zebranych gości.
„Studia z dziejów Barcina w okresie
staropolskim” zawierają omówienie
kilku wybranych zagadnień z przeszłości
miasta. Tekst podzielony został na trzy
części: pierwszy człon poświęcony jest
miejskości. Można tu min. przeczytać o
prawach miejskich Barcina, jego terytorium i przynależności administracyjnej,
przytaczane są przywileje targowojarmarczne, którymi dysponowało
miasto.
Część druga książki zawiera informacje
na temat ustroju miejskiego Barcina.
Autor pisze tu o właścicielach miasta,
funkcjonowaniu administracji miejskiej,
rodzinach urzędniczych, porusza także
zagadnienie ﬁnansowania urzędu
miejskiego i miasta; znajdujemy tu min.
zaznaczenie, że z racji stanowiska burmistrz miasta zwolniony był ze
wszystkich podatków oraz powinności
służebnych wobec właściciela osady.
W trzeciej części Pan Marcin Frąś analizuje społeczeństwo Barcina w podanym
okresie, ze szczególnym naciskiem na
podstawową komórkę społeczną –
rodzinę. W rozdziale tym można znaleźć
wiele ciekawych danych na temat
„rynku” matrymonialnego dawnego Barcina, także chrztów, zgonów itd. Zawarte
w książce odpisy archiwaliów pozwalają
cofnąć się wieki w przeszłość i zapoznać
się z nazwiskami dawnych barcinian czy
przejrzeć wysokości posagów.

Książka już wkrótce będzie dostępna do
wypożyczenia w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin oraz ﬁliach
książnicy. Zapraszamy do lektury!

BARCIN W MIĘDZYWOJNIU NA ZDJĘCIACH

WYSTAWA DLA
NAJMŁODSZYCH

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Barcin od maja bieżącego roku realizuje
projekt „Drogowskaz Niepodległa”, doﬁnansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jednym z wydarzeń zorganizowanych w
ramach projektu jest wystawa poświęcona historii Barcina w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. Ekspozycja została otwarta dla zwiedzających
24 października podczas promocji książki
Pana Marcina Frąsia.
Na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt zdjęć pochodzących z okresu
1918 – 1939; fotograﬁe pochodzą ze
zbiorów działającej przy bibliotece Izby
Tradycji, Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum cyfrowego Polona.pl
oraz zbiorów prywatnych Zenony
Cesarz, Genowefy Cesarz-Tafelskiej,
Hanny Czajkowskiej, Haliny Kliczkowskiej, Grażyny Kozłowskiej, Jadwigi
Muszyńskiej, Janiny Prussak, Iwony
Siekierki, Henryki i Stefana Skrzypczyków, Grażyny Szafraniak oraz Zbigniewa Zwierzykowskiego. Za przekazanie
zdjęć serdecznie dziękujemy.
Zdjęcia podzielone zostały na bloki
tematyczne, pokazujące nie tylko dawny
wygląd miasta i jego mieszkańców, ale
także stowarzyszenia i organizacje, które
działały w międzywojniu w Barcinie, życie
religijne barciniaków, ich zajęcia,
rozrywki oraz sposoby spędzania wolnego czasu. Z fotograﬁi spoglądają na nas
kobiety, mężczyźni i dzieci, poważni i
uśmiechnięci, zajęci pracą lub zażywający

odpoczynku. Widzimy doskonale nam
znane budynki i ulice, które w sepii
starych zdjęć wyglądają nieco inaczej.
Każde zdjęcie jest świadectwem
codzienności dawnego Barcina, skrawkiem życia, które kiedyś toczyło się w
naszym mieście. Warto przyjść do
biblioteki i samemu przeżyć tę podróż w
przeszłość; zapraszamy do oglądania
wystawy.

W listopadzie 2018 roku barcińską
bibliotekę odwiedziły klasy I-III z Zespołu
Szkół w Barcinie – Szkoła Podstawowa nr
2 w Barcinie. Dzieci zwiedziły wystawę pt.
"Poznaj swój kraj", która została przygotowana z prac plastycznych wykonanych przez dzieci podczas październikowych warsztatów edukacyjnych odbywających się w Oddziale dla dzieci i
młodzieży barcińskiej książnicy. Dodatkową atrakcją stała się wystawa starych fotograﬁi na których przedstawiona
została Gmina Barcin w latach 20 XX
wieku. Dzieci rozpoznawały na zdjęciach
teraźniejsze ulice naszego miasta,
budynki, Górę Św. Wojciecha ale najwięcej emocji wzbudzili w dzieciach
barcińscy wioślarze, którzy zostali
Mistrzami Polski w tamtych czasach.
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O DIECIE I CUKRZYCY

W piątkowe popołudnie 9 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyło się spotkanie pt.
„Dieta osób w wieku dojrzałym”, zorganizowane we współpracy ze Polskim
Stowarzyszeniem Diabetyków Koło w
Barcinie. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków jest organizacją pozarządową
skupiającą w swoich szeregach osoby
chore na cukrzycę. Istnieje od 1981 roku;
dziś zrzesza ponad 70 tys. członków
zarejestrowanych w ponad 370 kołach na
terenie całego kraju. Członkini
barcińskiego koła, Pani Halina Hajdyła,
podczas listopadowego spotkania
opowiedziała zebranym o cukrzycy,
przybliżyła tez zasady diety cukrzyka.
Pod nazwą cukrzycy kryje się grupa
chorób metabolicznych, charakteryzujących się hiperglikemią, czyli podwyższonym poziomem glukozy we krwi.
Hiperglikemia powodowana jest niedoborem lub wadliwym działaniem insuliny
– hormonu odpowiedzialnego za regulację poziomu glukozy; nieleczona może
doprowadzić do uszkodzeń bądź zaburzeń czynności i niewydolnością różnych
narządów, szczególnie oczu, nerek,
nerwów, serca i naczyń krwionośnych.
Aby tego uniknąć, cukrzyk musi przestrzegać diety, zwiększyć aktywność
ﬁzyczną oraz regularnie przyjmować leki.
Dieta diabetyka nie różni się szczególnie
od prawidłowo zbilansowanej diety
zdrowego człowieka. Największym
wyzwaniem jest zachowanie dyscypliny
diety, a na początku konieczność rezyg-
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nacji ze złych nawyków żywieniowych
oraz nałogów, np. alkoholu. W zależności
od typu choroby, cukrzyk musi odpowiednio zbilansować ilość i rodzaj
spożywanych węglowodanów, także
tłuszczy i białek; konieczne jest także
ograniczenie bądź całkowita rezygnacja
ze spożycia cukrów.
Obostrzenia te nie muszą znaczyć, że
dieta cukrzyka będzie dietą nudną i
monotonną. Pani Hajdyła stwierdziła, że
wszystko jest kwestią chęci – w czasopismach i literaturze przeznaczonej dla
cukrzyków, także w sieci można znaleźć
wiele przepisów na smakowite potrawy
odpowiednie dla diabetyków. Goście
uczestniczący w spotkaniu mogli przekonać się o tym sami- zostali poczęstowani
pyszną sałatką przyrządzoną według
zasad diety cukrzycowej.

Wyjazd uczniów
klas siódmych na
UAM w Poznaniu
W sobotę 17 listopada br. uczniowie
klas VII wraz z grupą nauczycieli z Gminy
Barcin odwiedzili po raz drugi Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wyjazdu była pani
Iwona Zbieranek z Zespołu Szkół w
Barcinie.
Współpraca szkół z Wydziałem Studiów
Edukacyjnych na UAM trwa od czerwca
2017 r dzięki zaangażowaniu Zastępcy
Burmistrza Barcina pani Lidii Kowal.
Celem kontaktów z pracownikami uczelni oraz wyjazdów jest kształtowanie
kompetencji uczenia się z wykorzystaniem Strategii Kształcenia Wyprzedzającego. Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne przyswajanie
wiedzy przez uczniów przed lekcją. W
związku z tym wcześniej zbierali
informacje oraz poszukiwali odniesień
we własnej dotychczasowej wiedzy i
udali się na zajęcia przygotowani.
Uczestnicy wyjazdu mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawych wykładów:
„Życie oczami ważek” oraz „Chemiczny
zawrót głowy”. W trakcie drugiego
wykładu uczniowie mogli obserwować, a
nawet wykonywać eksperymenty chemiczne z wykorzystaniem: wody utlenionej,
wody wapiennej, mąki, etanolu, kwasu
borowego, ciekłego azotu. Po wykładach odbyły się zajęcia warsztatowe z
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na matematyce siódmoklasiści
samodzielnie dochodzili do wiedzy
nabywając umiejętności rozwiązywania
zadań tekstowych dotyczących równań
przy wykorzystaniu programów informatycznych oraz quizów. Niezwykle
fascynujący okazał się temat warsztatów
geograﬁcznych „Jak dostarczyć ładunek
na Międzynarodową Stację Kosmiczną?”.
Wcześniej w domu uczniowie konstruowali w określonym programie informatycznym wirtualną rakietę, na zajęciach natomiast wykonali swoje własne
pojazdy kosmiczne, które zostały wystrzelone w powietrze. Na ﬁzyce pokazano uczestnikom, że towarzyszący im
na co dzień sprzęt elektroniczny służy nie
tylko rozrywce, ale może być wykorzystany jako aparatura pomiarowa –
stworzyli układ pomiarowy do określenia
liczności materii w roztworze. Podczas
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warsztatów chemicznych uczniowie
dowiedzieli się o wykorzystaniu chemii w
kryminalistyce (badali odciski palców)
oraz zajęli się” produkcją” mydełek i
świeczek. Na zajęciach z biologii pracowali również ze sprzętem laboratoryjnym , badali wpływ metali ciężkich,
zasolenia oraz niedoboru tlenu na wzrost
i rozwój roślin. Najwięcej entuzjazmu
wywołało samodzielne wykonanie
preparatu serca owada i oglądanie go
pod binokularem.
Zarówno młodzież jak i nauczyciele
wrócili po raz kolejny zachwyceni z
uczelni. Niezwykle istotne okazują się
korzyści płynące z powyższych działań.
Nauczyciele wdrażają elementy kształcenia wyprzedzającego na swoich zajęciach, uczniowie chętniej włączają się w
tworzenie procesu lekcyjnego i wzrasta
ich motywacja do działania.
Autor tekstu:
Elżbieta Baran – Lubawa
(Szkoła Podstawowa w Piechcinie)
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Z NASZEJ POCZTY /

Polsko! Ojczyzno Kochana

Ciąg dalszy
piosenki
o Barcinie
Pęziak wygrał znów wybory.
Piechciniacy dali fory
I poparli barciniacy.
Nie są przecież byle jacy.
Czwarty raz go to spotkało
Ale jeszcze to za mało.
Niech Mu prestiż stale wzrasta.
Wszak burmistrzem jest i basta.

Polsko! Ojczyzno Kochana
przez lata wymazywana
z map i polskiej świadomości.
Powstałaś dzięki miłości
Serc, które Cię stale kochały
i rozbiorów nie uznawały.
Płomień miłości ku Tobie
był w dyplomatów mowie
oraz w organicznej pracy,
którą szlachetni Polacy
z uporem kontynuowali
i Ci wielcy i Ci mali.
Na salonach o Ciebie walczono,
Legiony dla ciebie tworzono.
Aż Wielkopolskim Powstaniem
zaistniałaś z wielkim uznaniem.

Czesław Cieślak

Nie było tak łatwo i prosto.
Wiele trudności narosło.
Wreszcie Piłsudski zaradził
wrogów kraju poraził.
I wśród uznania większości
Polaków
zaistniałaś wśród swoich znaków;
biało-czerwonej jak zawsze
i orła z koroną na czapce.
Dziś w setną rocznicę powstania
przyjm nasze wielkie uznania
oraz radość i dumę wielką,
że mamy Cię Polsko
NIEPODLEGŁĄ.
Pamiętamy i o Tych co dla Sprawy
polegli na polu chwały.
Czoła przed Nimi chylimy,
myślami jesteśmy z Nimi.
Czesław Cieślak

Udany start bilardzistek
BOSiR Bila Piechcin!
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Dnia 17.11.2018 roku zawodniczki
BOSiR Bila Piechcin w składzie Otylia
Basińska, Nadia Brywczyńska, Julia Nowacka, Roksana Kistowska - wzięły udział
w turnieju z cyklu Pałuckiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej wśród dziewcząt.
Zawody rozegrane zostały w Janowcu
Wielkopolskim. Na starcie stanęły 22
zawodniczki. Najwyżej sklasyﬁkowaną
zawodniczką w szeregach podopiecznych Jakuba Wojciechowskiego była
Julia Nowacka, która uplasowała się na
III miejscu. Otylia Basińska oraz Roksana
Kistowska zajęła ex aequo V miejsce. W
klasyﬁkacji generalnej Julia Nowacka
sięgnęła po III miejsce, co dało jej
jednocześnie awans na przyszłoroczne
Mistrzostwa Polski Juniorów! Dla dziewcząt - Roksany Kistowskiej i Otylii Basińskiej cykl zakończył się odpowiednio
miejscami VI i VII. W tzw. "drużynówce",
BOSiR Bila Piechcin zajął ostatecznie II
miejsce! Wszystkim dziewczętom serdecznie gratulujemy udanego występu, a
także życzymy powodzenia w następnych zawodach!

Triumf Przemka Gila
w ﬁnale I sezonu!
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Dnia 18 listopada 2018 - w minioną niedzielę - o godzinie 16:30 na Stadionie Miejskim
w Barcinie rozegrany został X Klasyﬁkacyjny
Turniej Darta 301 o Puchar Prezesa Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Leny Patalas. Po krótkim przywitaniu graczy oraz
omówieniu zasad gry i przyznawania punktów rankingowych za obecny turniej i cały
pierwszy sezon, gracze przeszli do tarcz. W
zawodach wystartowało łącznie osiemnaście
osób z głównymi pretendentami do tytułu Joachimem Zakopcem z Barcina oraz Przemysławem Gilem ze Żnina, na czele. Po blisko
czterech godzinach gier przy trzech tablicach

do wielkiego ﬁnału dotarła w/w dwójka. Już
wtedy wiadomym było, że tytuł najlepszego
dartera w I sezonie rozgrywek powędruje do
Przemysława Gila. Mimo wszystko Barcinianin podszedł do tematu bardzo poważnie i w
ostatnim meczu zawodów pokonał w dwóch
"legach". Tym samym zbliżył się nieco w
klasyﬁkacji generalnej, było to jednak zbyt
mało. Do końcowego triumfu zabrakło
jednego startu z samego początku sezonu.
TOP3 w sezonie zamknął Jacek Czerniachowski, który do samego końca musiał
odpierać ataki Macieja Dobrogoszcza. Najlepszą wśród kobiet okazała się natomiast

Dnia 25.11.2018 roku zawodniczki BOSiR
ULKS Barcin wzięły udział w II Wojewódzkim
Turnieju Klasyﬁkacyjnym w tenisie stołowym
wśród SKRZATEK rozgrywanym w Bydgoszczy. Podopieczne Wojciecha Kowala Vanessa Fidala, Zuzanna Kwaśniewska, Julia i
Zuzanna Ratajczak - zdecydowanie zdominowały te zawody. Uplasowały się one kolejno
na następujących miejscach - II, III, IV oraz
VIII. Najwyżej sklasyﬁkowana Barcinianka Zuzanna Kwaśniewska, nieznacznie uległa
koleżance z Inowrocławia w tie-breaku (8:11).
Potwierdza to, że tenis stołowy w Barcinie ma
się dobrze i stoi na bardzo wysokim poziomie.
Wszystkim dziewczętom serdecznie gratulujemy osiągniętych rezultatów, a także
życzymy powodzenia w dalszych startach!
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O Orlętach Lwowskich w bibliotece

7 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym
przez panią Małgorzatę Jarocińską
dotyczącym Orląt Lwowskich – „Przyśniła się dzieciom Polska". Zainteresowani
nim byli nasi harcerze (5 DH Hufca Pałuki)
pod opieką dh. Haliny Kolińskiej i dh.
Marka Kolińskiego oraz kilku uczniów
starszych klas naszej szkoły pod opieką
pani Joanny Kranc. Spotkanie odbywało
się w ramach projektu realizowanego
przez Bibliotekę Miasta i Gminy Barcin.
Prowadząca to osoba znana z audycji
historycznych w radiu PIK. Wykazała się
ona ogromną wiedzą i w ciekawy sposób
opowiadała o bohaterskiej obronie
Lwowa przez młodych ludzi, czasem
nawet 13, 14 i 15 letnich... Jak się dowiedzieliśmy w walkach, w tym zamieszkałym wówczas w większości przez
Polaków mieście, do 22 listopada 1918 r.
włącznie uczestniczyło z bronią w ręku
lub w służbach pomocniczych 6022
osoby, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów.
Prawie połowa z nich, bo aż 2640 nie
przekroczyło 25. roku życia, a najmłodszy
miał 9 lat! Zginęło lub zmarło od ran 439
żołnierzy i członków wojskowej służby
sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych
było uczniami, a 76 studentami uczelni.
Jeden z nich, 13-letni Antoś Petrykiewicz,
został najmłodszym w historii kawalerem
Orderu Virtuti Militari. Do powstania
legendy Orląt Lwowskich przyczyniła się
także postawa harcerek i harcerzy,
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zarówno lwowskich, jak i z całego kraju,
którzy masowo wzięli udział w obronie
Lwowa i Galicji Wschodniej. Wedle
niepełnych danych zginęło wówczas
ponad 70 przedstawicieli różnych drużyn
harcerskich, pochodzących z tak odległych od Lwowa miast, jak np. Wieluń
(Janek Łączkowski, lat 16). W czasach
współczesnych trudno nam jest sobie
wyobrazić, co czuli ci młodzi ludzie idąc
walczyć. Podziwiamy ich niesamowitą
odwagę i bohaterstwo. Zdajemy sobie
sprawę, że wojna to ogrom niepotrzebnych oﬁar i przelanej krwi. Jesteśmy
winni pamięć tym, którzy nie wahali się
podjąć walki za ojczyznę. Wykład przeplatały wzruszające pieśni patriotyczne,
także te mniej znane. Najbardziej zapadła
nam w pamięć pieśń pt. „Orlątko". Cieszymy się, że mogliśmy dzięki naszej
miejskiej bibliotece wziąć udział w tak
cennej lekcji historii. Tym bardziej było
nam miło, gdy prowadząca - pani Małgorzata Jarocińska podkreślała, że najbardziej cieszy ją obecność młodych ludzi właśnie uczniów i harcerzy, którzy w
symboliczny sposób są dziś kontynuatorami postaw patriotycznych.
dh. Halina Kolińska

Marysia
wystartowała!

„Humaniści na Start” to program stypendialny marszałka woj. kujawsko – pomorskiego.
Miło mi poinformować, że w roku szkolnym
2018/2019 powyższe stypendium otrzymała
Marysia Wolska, uczennica klasy II naszego
liceum. Marysię cechuje twórcze i krytyczne
myślenie, dociekliwość, zdolność zadziwiania się
światem. Potraﬁ korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie,
systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. W
październiku 2018r. zmontowała ﬁlm pt. „ 3
minuty” na konkurs Sztuka Wyboru. Znając
preferowaną strategię uczenia się, stosuje
różnorodne techniki i metody pracy, co przynosi
efekty – Jej średnia ocen na koniec roku szk.
2017/2018 wyniosła 5,28. Bierze udział w
wykładach na Uniwersytecie Medycznym w Bydgoszczy i w najbliższej przyszłości chciałaby
wziąć udział w projektach i badaniach naukowych z chemii i biologii.
Marysia to nastolatka pełna różnych pasji: gra na
gitarze i w szachy, uczestniczy w zajęciach
teatralnych w MDK-u (grała w widowisku historycznym „Siła miłości”), zgłębia tajniki żeglarstwa i harcerstwa, pomaga innym w ramach
szkolnego wolontariatu. Stypendium pragnie
przeznaczyć na przygotowanie do konkursów,
turniejów i na zakup specjalistycznego sprzętu
zgodnego z Jej kierunkiem rozwoju edukacyjnego . Cieszę się, że będę mogła współuczestniczyć w tym niezwykłym biegu Marysi po rozwijanie różnorodnych umiejętności i kompetencji
kluczowych.
Opiekun dydaktyczny:
Joanna Wojtysiak

Dopalacze - dotychczas najmniej
zbadane substancje psychoaktywne

W dniach 22 - 24 października uczniowie klas VII b, VII b c, VIII a, VIII b, VIII c ,
III d gimnazjum oraz dwóch licealnych
wzięli udział w warsztatach z zakresu
proﬁlaktyki uzależnień. Spotkanie młodzieży z psychologami (z Pracowni
Proﬁlaktyki „Krokus” w Bydgoszczy)
składało się z dwóch 45 - minutowych
modułów. Zajęcia miały na celu nie tylko
przekazanie wiedzy na temat substancji
psychoaktywnych, ale także koncentro-

wały się na omówieniu powodów, dla
których młodzież sięga po narkotyki.
Istotną częścią spotkania była praca z
uczniami nad tymi umiejętnościami
życiowymi, które mogą uchronić ich
przed dostrzeganiem w substancjach
psychoaktywnych jedynej drogi wyjścia z
problemu (radzenie sobie ze stresem,
podejmowanie przemyślanych decyzji,
praca nad poczuciem własnej wartości).
Maja Wojciechowska
i Oliwia Wróblewska
z klasy VIII c

Gwara Pałucka Konkurs Powiatowy
21 listopada 2018 r. w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się
X Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej
dla klas I – VI. Naszą szkołę reprezentowało czworo uczniów: Hanna Zielińska z
klasy I d (opiekun p. Agata Baczyńska),
Nadia Smyk z klasy II b (opiekun p.
Renata Dziurzyńska), Karolina Mazurek z
klasy IV a (opiekun p. Halina Kolińska),
Mikołaj Kaczmarek z klasy VI a ( opiekun
p. Halina Kolińska). Jury pod przewodnictwem p. Mirosława Binkowskiego autora
wierszy, doceniło kunszt recytatorski
Nadii Smyk, która zajęła II miejsce w
kategorii klas I – I I I oraz Karoliny
Mazurek, która zdobyła III miejsce w

kategorii klas IV – VI. Konkurs przebiegał
w miłej i serdecznej atmosferze. Pan
Krzysztof Leśniewski członek jury, a
zarazem propagator kuchni pałuckiej
przygotował dla wszystkich pyszne
kanapki, a pani Olga Gralak – Ćwikła
przybliżyła zebranym cechy charakterystyczne żeńskiego stroju pałuckiego.
Serdecznie gratulujemy Nadii i Karolinie
oraz pozostałym uczestnikom, życzymy
dal-szych wygranych w konkursach!
Jolanta Gołębiewska
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Skrzatki na medal

W dniu 25.11.2018 roku zawodniczki
ULKS / BOSiR Barcin brały udział w II WTK
Skrzatek w Tenisie Stołowym w Bydgoszczy. Zuzanna Kwaśniewska, Vanessa
Fidala, Julia Ratajczak i Zosia Ratajczak, to
podopieczne Wojciecha Kowala, który od
wielu lat szkoli dzieci i młodzież w tej
wymagającej i bardzo technicznej dyscyplinie sportowej. Nasze zawodniczki
przystąpiły do turnieju walcząc w trzech
czteroosobowych grupach. Zarówno Vanessa Fidala jak i Zuzia Kwaśniewska
wygrały wszystkie swoje mecze w grupach.
Julka Ratajczak przegrała jeden mecz w
swojej grupie i było już wiadomo, że zajmie
miejsce poza podium. Należy zwrócić
również uwagę, że najmłodsza zawodniczka naszej ekipy Zosia Ratajczak jest
młodsza od reszty ekipy o rok a i tak dzielnie
radzi sobie przy stole, zdobywając cenne
doświadczenie. Dziewczyny zajęły
odpowiednio II, III, IV i VIII miejsce, co tylko
potwierdza, że tenis stołowy w Barcinie
stoi na bardzo wysokim poziomie. Zuzanna
Kwaśniewska w ﬁnale ponownie przegrała
nieznacznie z zawodniczką inowrocławskiej Noteci w tie-breaku 11 do 8. Brawo !
Czekamy na dalsze sukcesy! Gratulujemy
również p. Eli Rydlewskiej wychowawczyni
klasy II c i p. Agacie Baczyńskiej wychowawczyni klasy I d, że mają w swoich klasach tak
zdolne dziewczyny.

Patrycja Królczewska jest uczennicą
klasy III c gimnazjum. Już w zeszłym roku
została ﬁnalistką konkursu kuratoryjnego z ﬁzyki. Kilka dni temu otrzymaliśmy
wiadomość, że znalazła się w gronie
stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Patrycja interesuje się
głównie ﬁzyką i matematyką. Lubi
rozwiązywać zadania, doskonale rozumie trudny język ﬁzyczny - dla większości
będący czarną magią. W wolnych chwilach przegląda czasopisma modowe i
media społecznościowe. Jest całkiem
typową nastolatką, nie kryje w sobie
zakręconego naukowca. Po prostu w
odpowiednim czasie odkryła swoje
uzdolnienia i konsekwentnie je rozwija.
W tym roku Patrycja pragnie powtórzyć
swój sukces - już zakwaliﬁkowała się do
etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z ﬁzyki. Teraz czas na tytuł laureata!
Opiekunem merytorycznym Patrycji jest
pani Jolanta Lubecka - Grobelna.
Życzymy dalszych sukcesów i realizacji
marzeń związanych z przyszłością.

Patrycja Uroki jesieni
w Mamliczu
prymusem

20 listopada grupa uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych reprezentowała naszą placówkę podczas
podsumowania konkursu plastycznego
„Uroki jesieni” w Mamliczu. Wiktoria
Czuber, Natalia Jelonek, Julia Kęsicka i
Julia Malak miały możliwość spotkać się z
innymi uczestnikami konkursu, obejrzeć
wystawę prac i odebrać nagrody oraz
dyplomy. Na wszystkich czekała też herbata i pyszne ciasto.
Monika Łukomska

Trener:
Wojciech Kowal
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Uczniowie klas VII w roli
studentów UAM w Poznaniu

W sobotę 17.11.2018 r. uczniowie klas VII
udali się do Poznania, aby wziąć udział w
zajęciach na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zaczęliśmy od wysłuchania wykładu o
ważkach. Pan profesor opowiadał o cechach
charakterystycznych ważek, o ich kolorach,
zachowaniach i sposobie rozmnażania.
Wykład uzupełniły piękne zdjęcia ważek z
całego świata. Pan profesor przekazywał
swoją wiedzę w sposób ciekawy i przyciągający uwagę, było widać, że ważki to jego
pasja. Po wykładzie z biologii rozpoczął się
pokaz chemiczny. Prowadzący pokazali nam
m.in. reakcję wody wapiennej z dwutlenkiem
węgla, tak zwaną pastę dla słonia i kilka
doświadczeń z ciekłym azotem. Do wykonania niektórych eksperymentów zostali zaangażowani nasi koledzy. Następnie, podzieleni na mniejsze grupy, udaliśmy się na
poszczególne wydziały, każdy z nich mieści
się w innym budynku. Mieliśmy możliwość je
zwiedzić i okazało się, że są one bardzo duże,
nowoczesne i ciekawie zaprojektowane.
Przygotowano dla nas warsztaty z biologii,
chemii, geograﬁi, ﬁzyki i matematyki. Podczas
zajęć chemicznych rozwiązywaliśmy kryminalną zagadkę „Pana Kwiatka”. Samodzielnie
robiliśmy zapachowe świeczki, które później
mogliśmy zabrać do domu. Jako chemicy –
detektywi na początku dostaliśmy akta
sprawy i musieliśmy pobrać trzy odciski
palców od kolegów. Naszym zadaniem było
sprawdzenie rodzaju ich linii papilarnych, a
robiliśmy to za pomocą spiłowanego rysika,
waty i taśmy klejącej. Po zakończeniu zajęć
okazało się, że jesteśmy spóźnieni na obiad,
ale spokojnie… wszystkim udało się zjeść. Na
zajęciach z ﬁzyki, najpierw dwaj panowie
opowiadali o prądzie elektrycznym. Potem
badaliśmy przepływ prądu w szklance wody,
włożyliśmy tam dwie elektrody, podłączyliśmy do płytki i wysłaliśmy dane do komputera. Podczas zajęć z geograﬁi budowaliśmy mini rakiety, które miały polecieć w
kosmos. Niektórym z nas naprawdę udało się
sprawić, by one uniosły się w górę. Na
zajęciach z biologii obserwowaliśmy pod
mikroskopem serce chrząszcza, a potem sami
musieliśmy przygotować preparat z żywego

owada. Warsztaty matematyczne też były
fajne, oprócz rozwiązywania skomplikowanych zadań, graliśmy jeszcze w kahoota.
Warto dodać, że przed wyjazdem nauczyciele
przesłali nam materiały, dzięki którym wiedzieliśmy, co trzeba zrobić, żeby poprawnie
wykonać zadania, jak np. zadanie z chemii,
polegające na wykryciu skrobi w ziemniaku za
pomocą jodyny albo zbudowanie rakiety z
odpowiednich materiałów. Wyjazd ten był
naprawdę pouczający, dowiedziałem się
wielu ciekawych rzeczy i na pewno się nie
nudziłem.
Krzysztof Zaborowski,
kl. VII c

Oto kilka opinii moich kolegów i koleżanek:
„były to godne uwagi i bardzo pouczające
zajęcia; serdecznie zachęcam do uczestnictwa w podobnych”, „najbardziej podobała mi
się lekcja biologii, gdzie oglądaliśmy przez
mikroskop serce owada; wykład na auli o
ważkach był bardzo wciągający i ciekawy”,
„podobała mi się lekcja geograﬁi, na której
robiliśmy rakiety i sprawdzaliśmy, jak daleką
mogą polecieć; cały wyjazd był bardzo interesujący, dużo się dowiedziałam; atmosfera
również była przyjemna; mam nadzieję, że
będę mogła kiedyś tam wrócić”, „chemia była
super, zobaczyłam wiele ciekawych eksperymentów”, „geograﬁa była ekstra, robiliśmy
rakiety, a później wystrzeliwaliśmy je ze
specjalnego urządzenia”, „na plus: ciekawe
zajęcia, nagrody, pomysł na zagospodarowanie naszego czasu, miła atmosfera, mili
ludzie; minusów brak”.

Spotkanie z prof.
Jerzym Bralczykiem

15.11.2018r. kilka klas z naszej szkoły
miało okazję uczestniczyć w spotkaniu z prof.
Jerzym Bralczykiem oraz Panem Michałem
Ogórkiem. Prof. Jerzy Bralczyk jest niewątpliwe jednym z najbardziej cenionych
specjalistów w dziedzinie polskiego językoznawstwa. Michał Ogórek to uznany dziennikarz, felietonista i satyryk. Panowie przyjaźnią się od wielu lat. My mieliśmy okazję brać
udział w wykładzie zorganizowanym specjalnie dla uczniów z terenu naszego miasta.
Szczególną wesołość w czasie spotkania
wzbudziły cytowane przez prof. Bralczyka
absurdy związane z używaniem przez nas
przydawki sobie np. siedzę sobie, jadę sobie.
Poruszyli także temat odmiany żeńskich form
takich wyrazów jak: profesor, psycholog,
dramaturg. Pan profesor stwierdził, że poprawną i lepiej brzmiącą formą jest pani profesor, pani psycholog itd. Uczniów interesował też temat odmiany nazwisk i dzięki
pytaniu naszej koleżanki, dowiedzieliśmy się,
że 99% polskich, męskich nazwisk podlega
deklinacji. Nikt z nas nie żałował decyzji
pójścia na spotkaniu z prof. Bralczykiem i
Panem Ogórkiem. Był to niezwykle mile spędzony czas. Dziękujemy Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin za umożliwienie nam
posłuchania tego wspaniałego wykładu.
Maria Wolska, kl. II LO

Zespół redakcyjny:
Marta Burnos,
Julia Kęsicka,
Weronika Klecha
Opiekun:
Joanna Kranc
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Vademecum

Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin
Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
położoną w jego południowej części na
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograﬁcznie gmina na-leży do Pałuk i leży na
Szlaku Piastowskim.
Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251)
i usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Sąsiaduje
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie,
Pakość, Dąbrowa i Żnin.
Barcin, stanowiący siedzibę władz
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym
ośrodkiem administracyjno-usługowym
i mieszkaniowym. Charakterystycznym
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu
przestrzennego na dwie odmienne jednostki - stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający
wielowiekowe tradycje stary Barcin
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej
części miasta.
Teren podzielony jest na 21 miejscowości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska,
Gulczewo, Józeﬁnka, Julianowo, Kania,
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin,
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice,
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo,
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest
na 14 sołectw. Trzy największe wsie Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej.
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000
osób. Największym skupiskiem ludności
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób.
Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 2.950 mieszkańcami. Powierzchnia
całkowita gminy obejmuje obszar 12.088
ha, w tym są użytki rolne - 9209 ha (76%),
lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione 1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka - 371 ha
(3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane - 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
skupiających ludzi aktywnych.

Urząd Miejski w Barcinie
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zespół Szkół nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92
Zespół Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie
ul. 11-go Listopada 5, 88-192 Piechcin
tel. +48 52 383 72 29
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
ul. Radłowska 10, 88 - 192 Piechcin
tel. +48 52 383 70 86
e-mail: zsn.piechcin@onet.pl
Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kościelna 15, 88 – 190 Barcin
tel. +48 52 383 20 79
Stanica żeglarska NEPTUN w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin wypożyczalnia tel. 784178-170
Wypożyczania rowerów w Barcinie
ul. Wyzwolenia 16, 88-190 Barcin
tel. 784-178-170

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin
tel. +48 660 541 452
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin
im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
ul. LWP 4a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 21 66
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
tel. +48 52 352 71 55

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

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

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

POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
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Barcin dla Niepodległej

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku,
w Barcinie odbyły się Powiatowe
Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Na zaproszenie Starosty Żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka i Burmistrza
Barcina Michała Pęziak pałucka wspólnota samorządowa – odpowiadając na
potrzebę serca i obowiązek pielęgnowania wolności i tożsamości narodowej,
kształtowania postaw patriotycznych
oraz szacunku dla przodków, symboli,
języka i barw narodowych – świętowała
jubileusz 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w
intencji Ojczyzny w kościele pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego z asystą
honorową 2 batalionu logistycznego
„Ziemi Żnińskiej”, udziałem pocztów
sztandarowych i Regionalnej Orkiestry
„Kujawy”. Po eucharystii uczestnicy
patriotycznego święta przemaszerowali
ulicami miasta do Parku Wolności.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna
Bartecka odczytała Uchwałę Nr
XLIV/392/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z

dnia 14 września 2018 r. w sprawie
nadania nazwy urzędowej parkowi
miejskiemu w Barcinie. Burmistrz Michał
Pęziak, Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk i dowódca 2 batalionu logistycznego „Ziemi Żnińskiej” cz. p. o. mjr
Tomasz Zaskurski odsłonili tablicę
pamiątkową i złożyli kwiaty. Następnie
goście gminy i powiatu przeszli do
Miejskiego Domu Kultury, przed którym
gospodarz miasta podziękował wojsku,
pocztom sztandarowym i mieszkańcom
za udział w Narodowym Święcie Niepodległości. W nowym domu kultury
zaproszeni samorządowcy, przedstawiciele powiatowych i gminnych jednostek
organizacyjnych i pomocniczych, służb
mundurowych i organizacji społecznych,
seniorów, młodzieży i dzieci wysłuchali
„Koncertu dla Niepodległej” w wykonaniu lokalnych wokalistów i muzyków.
Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Barcinie – zakończone wręczeniem pamiątkowych medali –
zorganizowano pod honorowym patronatem Starosty Żnińskiego.
Jarosław Drozdowski
fot. Joanna Bejma

Piechcin dla
Niepodległej
W piątek, 9 listopada 2018 roku, przy
ﬁlii biblioteki publicznej w Piechcinie
odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość
rozpoczęła się o godzinie 11.11 odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Po
hymnie państwowym wystąpił Burmistrz
Barcina Michał Pęziak. Odsłonięcia
tablicy ufundowanej przez lokalny
samorząd dokonali Zasłużeni dla Gminy
Barcin pani Alicja Przybyłowicz i pan
Czesław Michalski oraz przewodnicząca
samorządu uczniowskiego Zuzanna
Grzeszak. Kwiaty przed okolicznościową
tablicą złożyli uczeń Maciej Wachowski i
burmistrz Michał Pęziak. W bibliotece
zaproszeni goście wysłuchali programu
artystycznego „O niepodległość” i
Dokończenie na str.2

podsumowali projekt „Szkoła małych
patriotów”. Uroczystość uświetniły
poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, Szczepu
Harcerskiego im. Zdzisławy Bytnarowej i
Piechcińskiego Bractwa Kurkowego oraz
mieszkańcy Piechcina.
Jarosław Drozdowski

Inauguracja VIII kadencji samorządowej
W poniedziałek, 19 listopada 2018 roku,
odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w
Barcinie VIII kadencji samorządu lokalnego. W
latach 2018 – 2023 mandat radnego sprawować
będą Witold Antosik, Agnieszka Gaczkowska,
Ewa Kołodziejska, Jarosław Kucharski, Hubert
Łukomski, Piotr Niestatek, Remigiusz Paszkiet,
Paweł Ratajczak, Rafał Rydlewski, Agnieszka
Sulecka Bartłomiej Uszko, Teresa Wilk, Janusz
Wojtkowiak, Jakub Wojciechowski i Sławomir
Zelek. Po złożeniu ślubowania i autoprezentacji,
radni wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie.
Pracami rady pokieruje pan Janusz Wojtkowiak,
wspierany przez pana Pawła Rataj-czaka.
Następnie ślubowanie złożył nowo wybrany
Burmistrz Barcina pan Michał Pęziak, który
powiedział: „Obejmując urząd burmistrza
miasta i gminy Barcin, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i
gminy.”
Jarosław Drozdowski

AgroPrzedsiębiorcza Kobieta Roku
Pani Katarzyna Przybylska z Józeﬁnki zdobyła tytuł AgroPrzedsiębiorcza
Kobieta Roku w plebiscycie, którego
celem jest uhonorowanie pań prowadzących prężne gospodarstwa i biznesy na
wsi. Laureatka jest Sołtysem Józeﬁnki,
prowadzi Gospodarstwo agroturystyczne Pod lasem i od 3 lat organizuje
„Święto Kaczki”. W 2017 roku jej kaczkę
faszerowaną oraz pierogi z okrasą kaczą i
cebulką uznano za najlepszą potrawę
regionalną w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów” w
Minikowie. Plebiscyt „Agro na Obcasach” zorganizowany przez Gazetę Pomorską i Bank BGŻ BNP Paribas, służy
odkrywaniu kobiet, które są liderkami,
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energią i siłą kujawsko-pomorskiej wsi
poprzez swoją wielopłaszczyznową
działalność na rzecz lokalnych środowisk
lub prowadzenie własnej działalności czy
gospodarstw rolnych.
Jarosław Drozdowski

Metropolitalna Karta Seniora

Mieszkańcy Gminy Barcin po 60 roku
życia mogą otrzymać kartę i korzystać ze
zniżek i atrakcji przygotowanych przez
partnerów programu „Metropolitalna
Karta Seniora 60+”. Aby otrzymać
„Metropolitalną Kartę Seniora 60+” trzeba
wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający
tożsamość i wiek osoby. Wnioski można
składać w Urzędzie Miejskim w Barcinie.
Karta wydawana jest bezterminowo i
bezpłatnie. Metropolitalna Karta Seniora
działa w oparciu o program „Bydgoska
Karta Seniora 60+”. Dzięki Prezydentowi
Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu oraz
samorządowcom z regionu sprawdzony
program objął zasięgiem teren Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, czyli

gmin Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska,
Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka,
Osielsko, Pruszcz, Rojewo, Sadki Sicienko,
Solec Kujawski, Szubin, Żnin i Barcin. W
Bydgoszczy jest ponad 80 instytucji i ﬁrm
honorujących kartę dla seniorów.
Przedsiębiorcy z terenu gminy Barcin,
którzy chcą zostać partnerem programu i
ﬁrmą przyjazną seniorom, powinni skonstatować się realizatorem programu „Metropolitalna Karta Seniora 60+” w Urzędzie
Miasta Bydgoszczy.
Przed II Sesją Rady Miejskiej w Barcinie
samorządowcy wręczyli Przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów Andrzejowi
Szczepańskiemu „Metropolitalną Kartę
Seniora 60+” z numerem 1.
Jarosław Drozdowski

Gala Pomocy Społecznej

21 listopada obchodzony jest Dzień
Pracownika Socjalnego. Z tej okazji dwa
dni wcześniej odbyła się Pierwsza Gala
Pomocy Społecznej w Barcinie – inicjatywa integrująca służby prowadzące
działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Gala poprowadzona przez
Agnieszką i Tomasza Kaniuków zgromadziła obecnych i emerytowanych pracowników pomocy społecznej działających
na terenie gminy Barcin. Burmistrz Barcina Michał Pęziak i Zastępca Burmistrza
Lidia Kowal złożyli pracownikom
MGOPS w Barcinie okolicznościowe
życzenia, wręczyli kwiaty i podziękowali
za trudną i wymagającą poświęceń
pracę. Samorzą-dowcy docenili realizację
zadań włas-nych gminy i zleconych przez
administra-cję rządową z zakresu
pomocy i polityki społecznej w formie
ﬁnansowej, rzeczo-wej oraz usługowej,
które służą pod-opiecznym ośrodka w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych. W tym roku obchodzony jest
również jubileusz100-lecia Polskiej
Polityki Społecznej związa-ny z
odzyskaniem niepodległości i odrodzeniem suwerennego państwa.
Jarosław Drozdowski

Pobór krwi
W listopadzie Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Bydgoszczy zorganizowało pobór krwi w
Barcinie. W specjalistycznym ambulansie
do pobrania krwi zarejestrowano 43
osoby, z których 36 honorowych dawców oddało 16,2 litra krwi. Warto oddawać krew, ponieważ pomimo ogromnego postępu medycyny, nie udało się
wytworzyć substancji, która w pełni
zastąpiłaby ludzką krew. Oddając krew
ratujemy zdrowie lub życie drugiego
człowieka i dbamy o własne dzięki
każdorazowo wykonywanym badaniom
laboratoryjnym i lekarskiemu. Oddawanie krwi nie stanowi zagrożenia dla
zdrowia krwiodawcy. Kolejną akcję
wyjazdową zaplanowano w Barcinie na 9
grudnia.
Jarosław Drozdowski
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DZIECI PRZECIWKO PRZEMOCY

8 listopada 2018 roku o godz. 10.00
we wszystkich gminach powiatu żnińskiego rozpoczął się happening „Dzieci
przeciwko przemocy”, którego pomysłodawcą jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Żninie. W Barcinie delegacje
dzieci i młodzież z gminnych placówek
oświatowych, samorządowcy i pracownicy pomocy społecznej w asyście służb
mundurowych i motocyklistów ze Żnińskiego Towarzystwa Motocyklowego
„Baszta” przeszli od Hali WidowiskowoSportowej do Środowiskowego Domu
Samopomocy. Trasę marszu – protestu
przeciwko wszelkim przejawom agresji i
przemocy wytyczono przez ul. Jakuba

Wojciechowskiego, Park Wolności, ul.
4.Stycznia i ul. Kościelną. Uczestnicy
nieśli ochronne parasole, kolorowe
transparenty i pomarańczowe balony,
których kolor ma ostrzegać oraz uczyć
widzieć więcej i lepiej. Koordynatorem
gminnej akcji był Przewodniczący
Zespołu Interdyscyplinarnego Tomasz
Kaniuka. Happening „Dzieci przeciwko
przemocy” jest elementem projektu pn.
„PRZEMOC BOLI” w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie” realizowanego przez PCPR w
Żninie.
Jarosław Drozdowski
fot. Joanna Bejma
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Kompleksowa
sprzedaż gazu

W ramach Bydgoskiej Grupy Zakupowej Gmina Barcin reprezentowana
przez Burmistrza Michała Pęziaka i
Skarbnika Bernadetę Chojnacką, podpisała 30 października br. umowę na
dostawę gazu ziemnego wraz z usługą
dystrybucji w 2019 roku. Dzięki zbiorowym zakupom gazu wysokometanowego, podobnie jak w przypadku energii
elektrycznej, grupa 24 miast, gmin,
bydgoskich jednostek i spółek zyskała
stabilne ceny i wymierne korzyści
ekonomiczne. Najkorzystniejszą ofertę
złożył PGNiG Obrót Detaliczny sp z o.o. z
Warszawy z ceną brutto 12,220 gr za kWh.
Łączną ilość paliwa gazowego Gmina
Barcin prognozuje na poziomie 736.632
kWh. Gaz dostarczany będzie do Środowiskowego Domu Samopomocy, Filii nr 1
biblioteki publicznej, lokalu użytkowego
przy u. 4.Stycznia, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia, Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w
Barcinie, Przedszkola nr 1, Gminnej Straży
Pożarnej w Barcinie oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka i Przedszkola w Piechcinie.
Jarosław Drozdowski

Druga biblioteka w Polsce
W środę, 28 listopada 2018 roku, w
Pałacu Krasińskich w Warszawie odbyła się
uroczysta gala, w trakcie której ogłoszono
wyniki ogólnopolskiego Rankingu bibliotek
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. W
zestawieniu za 2018 rok drugie miejsce w
Polsce zajęła Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego. Placówka zdobyła również tytuł
najlepszej biblioteki w województwie
kujawsko-pomorskim, wyprzedzając
biblioteki w Ciechocinku i Inowrocławiu.
Pamiątkowy dyplom dla książnicy i władz
samorządowych za zaangażowanie w
rozwój i dobre zarządzanie biblioteką
publiczną odebrali Dyrektor Grażyna
Szafraniak i Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak. Bibliotekarze, samorządowcy i goście zgromadzeni w Pałacu
Rzeczypospolitej wysłuchali Dariusza
Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki,
Marcina Piaseckiego, redaktora zarządzającego „Rzeczpospolitej” i dr Tomasza
Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Zaprezentowano efekty Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i
kampanii społecznej promującej wspólne,
rodzinne czytanie oraz wyniki najnowszych
badań czytelnictwa. Tegoroczny ranking
powstał na postawie prawie 750 ankiet
zawierających odpowiedzi na 26 pytań oraz
danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2012 roku Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Barcin znajduje się w
czołowej dziesiątce Rankingu bibliotek, a
w latach 2014-2016 zajmowała pierwsze
miejsce w ogólnopolskim zestawieniu.
Jarosław Drozdowski
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