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W nocy z 21 na 22 czerwca, w letnie
przesilenie, dawni Słowianie obchodzili Noc
Kupały – święto witalności i płodności. Po
przejęciu przez chrześcijaństwo nazywano to
święto Nocą Świętojańską, która - w zmienionej formie - obchodzona jest po dziś dzień.
Również w Barcinie świętuje się początek
lata; w tym roku uroczystość ta odbyła

się 22 czerwca, podczas wydarzenia zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną
Miasta i Gminy Barcin, Środowiskowy Dom
Samopomocy, Miejski Dom Kultury oraz Klub
Żeglarski „Neptun” w ramach partnerstwa
„Tradycja- Kultura – Nowoczesność”. W imprezie wzięli też udział członkowie stowarzyszenia Strażnicy Kurhanu ze Złotowa
Dokończenie na str. 2

oraz Panie z Owocowego Ogrodu. Wydarzenie zapewniło mieszkańcom wiele atrakcji.
Na początek chwilę dla siebie miały najmłodsze dzieci, a to za sprawą Pań z Teatru
Bajecznego z Bydgoszczy, które poprowadziły szereg animacji i zabaw - były mini
konkursy, wspólne tańce i ﬁgle. Następnie
prowadzący imprezę Pan Artur Jakubowski,
Dyrektor MDK, zapowiedział występ sekcji
tanecznej działającej w Miejskim Domu
Kultury pod kierunkiem Arkadiusza Milarskiego; chwilę później widzowie podziwiali
etiudę taneczną nawiązującą do dawnych,
pogańskich zwyczajów sobótkowych.
Kolejnym punktem programu był ciepło
przyjęty występ zespołów folklorystycznych
„Sadkowianie” oraz „Jabłoneczka”. Chwilę
potem rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejcfszy wianek świętojański. Jury w składzie
Danuta Wesołowska (Strażnicy Kurhanu),
Halina Hajdyła oraz Renata Grabowska
ogłosiło, że pierwsze miejsce w I kategorii
wiekowej (klasy I-III szkoły podstawowej)
zajął Alex Tarnowski, w kategorii II (klasy IVVIII) Gabriela Kaniuka, zaś w kategorii Open
pierwszą nagrodę przyznano Elżbiecie
Gałgańskiej. Nagrodzone wianki, zgodnie z
tradycją, należało puścić na wodę - nie mogło
się to jednak odbyć bez obecności króla mórz
Neptuna. Nie trzeba było długo czekać, gdy
znad rzeki rozległy się pokrzykiwania – oto
przybył dostojny władca (w tej roli Ryszard
Grobelniak) razem ze swoją świtą. Szybko
uformowano korowód, który przeszedł nad
brzeg Noteci; na czele pochodu szedł
oczywiście Neptun, z małżonką Prozerpiną
(Elżbieta Ratajczak) u boku; po chwili wianki
płynęły już z nurtem. Na widzów powracających znad rzeki czekał już zespół „Wodniacy” z I Wodnej Drużyny Harcerskiej im.
Adama Mickiewicza w Barcinie, który dał
energetyczny występ piosenek szantowych i
harcerskich. Żeglarski klimat utrzymał się
także podczas kolejnego punktu programu,
gdy na scenę weszli muzycy z zespołu
„Żeglarze Portowi”- panowie zagrali niemal
godzinny koncert piosenek szantowych. Przy
zapadającym powoli zmroku znaleziony
został kwiat paproci – dokonała tego Klaudia
Czachorowska. Barcińską Noc Świętojańską
zakończono puszczaniem lampionów w
wieczorne niebo. W czasie trwania imprezy
każdy zainteresowany mógł skorzystać z
tego, co oferowały rozstawione na terenie
imprezy stoiska – można było upleść sobie
wianek, zrobić czasowy tatuaż, dostać
zwierzątko wykonane z balonika, poczęstować się naparem ziołowym czy jadłem
słowiańskim przygotowanym przez Strażników Kurhanu, podziwiać dzieła Pań z
„Owocowego Ogrodu” rzeźbiących w owocach. Na spragnione zabawy dzieci czekały
„dmuchańce” oraz trampoliny, można było
także zrobić sobie zdjęcie w namalowanym
przez Panią Agnieszkę Rydlewską monidle –
ściance z otworami na głowę. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyszli na imprezę i bawili
się razem z nami.
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Jubileuszowa Foremka

Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej, czyli znana bardzo dobrze w naszym
najbliższym regionie „Foremka” cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. W tym roku foremce stuknęło 20 lat.
Jubileuszową edycję imprezy zorganizowano
1 czerwca w dzień dziecka i była ona częścią
powiatowych i gminnych obchodów święta
wolności Tegoroczna edycja podobnie jak
poprzednia przewidywała dziewiętnaście
prezentacji.Tym razem spotkaliśmy się w
Barcinie w miejscu wprost stworzonym do
takich imprez, w parku wolności. Trzy place
zabaw oraz dwie strefy umożliwiające
aktywny wypoczynek dopełniły atrakcje,
których i tak nie brakowało dzięki organizatorom. Oprócz gospodarzy mogliśmy
posłuchać zespołów oraz solistów z Gąsawy,

Szczepanowa, Piechcina i Żnina. Dzieci
oceniane były przez trójkę jurorów Katarzynę
Tomalę , S ł aw omira Wróble w sk ie go i
Arkadiusza Milarskiego. Po wysłuchaniu
wszystkich prezentacji jury postanowiło
nagrodzić następujące wykonania. Nagrodę
specjalną, którą przyznał Dyrektor Miejskiego
Domu Kultury otrzymał Klaudiusz Pilarski z
Przedszkola nr 1 w Żninie. Trzy równorzędne
wyróżnienia powędrowały do „Wesołych
nutek” z Przedszkola w Piechcinie, Elizy
Krysztoﬁak z Przedszkola nr 1 w Żninie oraz
duetu Kasi Różańskiej i Patrycji Kudły z
Przedszkola w Szczepanowie. Miejsce trzecie
wyśpiewała sobie Kaja Zajączkowska z
Przedszkola „Kraina zabawy” w Barcinie.
Miejsce drugie zdobyła Basia Marnocha z
Przedszkola nr 2 w Żninie. Miejsce pierwsze

zdobyli „Różowiacy” z Przedszkola nr 2 w
Barcinie. Grand Prix XX festiwalu Foremka
jurorzy postanowili przyznać Aleksowi
Brelińskiemu z Przedszkola w Gąsawie. Dla
zwycięzców jak i wyróżnionych organizator,
czyli Miejski Dom Kultury przygotował
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Na
pozostałych uczestników również czekały
upominki. Kiedy jurorzy obradowali na scenie
pojawił się pan Kleks z zespołem. Usłyszeliśmy najpiękniejsze piosenki z kultowego
ﬁlmu na motywach cenionej książki Jana
Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. Piosenki
autorstwa Andrzeja Korzyńskiego są doskonałymi kompozycjami stanowiącymi jeden z
kamieni milowych w polskiej muzyce rozrywkowej.

Wędkarski Dzień Dziecka
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1 czerwca Koło Nr 71 PZW w Barcinie oraz
przyjaciele wędkarstwa zorganizowali
Wędkarski Dzień Dziecka. Spławikowe zawody wędkarskie na rzece Noteć odbyły się już 11
raz, tradycyjnie za zgodą Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Łysinin sp. z o.o. i przy
ﬁnansowym wsparciu przedsiębiorców
Grzegorza Radzikowskiego (Tele-Strop-System), Tomasza Tańskiego (Imago), Krzysztofa
Klucza (Bagentor), Marcina Kasprzaka (Kapral-Car), Sławomira Makowskiego (Zakład
Pogrzebowy) i prezes Małgorzaty Dziadek
(Bank Spółdzielczy). W grupie dzieci od 8 do
12 lat pierwsze miejsca zajęli Leszek Zalewski –
4030 pkt, Hubert Wodziński – 2140 pkt i
Bartosz Jabłkowski – 1750 pkt. Dalej zostali
sklasyﬁkowani Milena Grobelna – 1460 pkt,
Filip Kwaśniewski – 1350 pkt, Marta
Tabaczyńska – 1290 pkt, Adam Rybczyński –
840 pkt, Mateusz Gevers – 660 pkt, Wojtek
Kapłoński – 520 pkt i Dawid Rybczyński – 0
pkt. W kategorii młodzieży od 13 do 15 lat na
podium znaleźli się Natalia Fabijańska – 5240
pkt, Łukasz Kotlarek – 3350 pkt i Igor Zielas –
1690 pkt. Kolejne miejsca zajęli Mikołaj
Grobelny – 1090 pkt, Dominik Stręk – 730 pkt,
Maciej Kapłoński – 690 pkt, Mateusz Soska –
670 pkt, Michał Weihs i Szymon Konieczka –
po 610 pkt, Stanisław Kurek – 510 pkt. Leszek i
Natalia otrzymali pamiątkowe puchary.
Wszyscy młodzi wędkarze dostali w nagrodę
sprzęt wędkarski. Łowienie trwało dwie
godziny, a sędziowali Jakub Antczak, Andrzej
Kowalczyk, Henryk Jendrzejczak i…
Jarosław Drozdowski.

„Kwiatkowska.
Żarty się
skończyły”
We wtorkowe popołudnie 18 czerwca
2019 roku w barcińskiej bibliotece odbyło się
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dorosłych. Uczestniczyło w nim 9 osób.
Bardzo ożywiona dyskusja dotyczyła Ireny
Kwiatkowskiej – nietuzinkowej artystki
polskiej sceny teatralnej, kabaretowej i
ﬁlmowej. Podczas spotkania, jak zawsze,
panowała przyjazna atmosfera. Panie były
otwarte. W kameralnym gronie przy kawie,
zimnej wodzie i ciastku chętnie dzieliły się
swoimi wrażeniami po lekturze książki
Marcina Wilka „Kwiatkowska. Żarty się
skończyły”. Książka już na samym początku
sprawia przyjemne wrażenie, ładnie wydana,
bogato ilustrowana zdjęciami, okładka
zachęca do czytania. Opinie były zróżnico-
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wane. Dla jednych książka wspaniała, drugich
nie zachwyciła, ponieważ spodziewali się
czegoś innego więcej, zabrakło klubowiczom
humoru, z jakiego znana była Irena Kwiatkowska. Książka nie jest radosna, jest taka
typowo dziennikarska. Autor wykorzystując
dokumenty, pamiętniki artystki, listy, wspomnienia, wycinki prasowe oraz fotograﬁe
odtworzył pozasceniczny świat kultowej
aktorki. Pokazał nam czytelnikom, jaka
naprawdę była poza aktorskimi kreacjami
Irena Kwiatkowska. Na podstawie książki
poznajemy kobietę wyjątkową, wymagającą
począwszy od siebie, perfekcyjną do bólu,
punktualną, osobę pełną sprzeczności,
przedkładającą pracę nad rodzinę, mniej
ciepłą i wcale nie będącą komikiem. Biograﬁa
fajnie napisana przystępnym językiem, warto
się z nią zapoznać. Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się już po
wakacyjnej przerwie 30 sierpnia 2019 roku o

godz. 16:3O. Omawiać będziemy książkę
Kristin Hannah „Wielka samotność”.
Renata Grabowska

„Wolność – kocham i szanuję”

4 czerwca tego roku roku mija 30 lat od
wyborów parlamentarnych, które zmieniły
oblicze naszego kraju. Choć tylko częściowo
demokratyczne, otworzyły perspektywę
zasadniczych przemian, które w konsekwencji przyniosły Polsce polityczną suwerenność i
zainicjowały bezprecedensowy rozwój
gospodarczy, mający bezpośredni wpływ na
życie nas wszystkich. Wszystko zaczęło się 4
czerwca 1989 roku bowiem wtedy mogliśmy
po raz pierwszy od zakończenia II wojny
światowej wypowiedzieć się przez kartę do
głosowania. Tę historyczną datę cała Polska
chce w sposób wyjątkowy i na wiele sposobów uczcić. Najczęstszą formą są rodzinne
pikniki i festyny. Barcin był gospodarzem
powiatowych i gminnych obchodów tego
wyjątkowego święta, święta wolności. W
parku wolności w miejscu do tego dedykowanym stanęła scena a wokół niej wyrosło
wesołe miasteczko. Pierwszym akcentem
była Foremka czyli przegląd piosenki przedszkolnej. Scena tego dnia oblegana była przez
całe popołudnie aż do godziny 20:00.
Propozycji muzycznych dla każdego nie
brakowało. Dla dzieci wystąpiła Akademia
Pana Kleksa, dla nieco starszej młodzieży
Synowie Rapu. Część atrakcji ulokowana była
na targowisku miejskim, które tego dnia
wyłączone było z prowadzenia handlu, tutaj
stacjonował 2 Batalion Logistyczny „Ziemi
Żnińskiej” z Bydgoszczy. Swoje stanowiska
miały także Straż Pożarna oraz Policja. Każdy
mógł z bliska obejrzeć prezentowany sprzęt
oraz porozmawiać z przedstawicielami
obecnych służb. Na wszystkich czekała
wyśmienita wojskowa grochówka. Amatorów tej pożywnej zupy nie brakowało. Muzycznym zwieńczeniem tego pikniku były
dwa koncerty z nurtu muzyki Disco Polo.
Przed publicznością wystąpiły zespoły Dandi
Dance oraz Drezdenko Kubas.
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Jubileusz Stanisława Kaszyńskiego
10 czerwca w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Barcin odbyło się wyjątkowe
wydarzenie: Jubileusz 60-lecia pracy
dziennikarsko-literackiej Pana Stanisława
Kaszyńskiego. Wydarzenie, zorganizowane
przez Burmistrza Barcina Michała Pęziaka i
bibliotekę, zgromadziło kilkadziesiąt osób.
Stanisław Kaszyński jest publicystą, prozaikiem, kulturoznawcą. Urodził się 24 sierpnia
1935 w Ciechrzu; szkołę podstawową ukończył w Kołodziejewie, a Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1959-1969
sprawował funkcję kierownika Wydziału
Kultury PRN w Mogilnie; założyciel i pierwszy
prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury.
Dziennikarsko debiutował w "Gazecie
Pomorskiej" w 1958 roku, a jego liczne
artykuły i reportaże drukowano w ponad
trzydziestu pismach w kraju i za granicą. Jest
autorem wielu książek, min. "W barwach
Pogoni" (1983), "Gopło nad Sekwaną" (1984),
"Nieznanym śladem Gombrowicza" (1991) "Z
Mogilna do Paryża" (1994, 1997), "Mogilnianie w kulturze Śląska w XIX i XX wieku"
(1995) i "Raj" (1997), a także publikacji w
edycjach zbiorowych m.in. w cyklu ZLP
"Proza, proza, proza". Dzięki długoletniej
współpracy z „Gazetą Pomorską” uczestniczył w wielu wydarzeniach rangi lokalnej i
państwowej, w tym oﬁcjalnych wizytach
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest
członkiem Związku Literatów Polskich,
Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz
Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (Paryż). W 1998
roku otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel
miasta Mogilna”. Tak imponujący życiorys z
pewnością gwarantował ciekawe spotkanie –
i tak właśnie było. Pan Stanisław przez prawie
dwie godziny opowiadał anegdoty ze
swojego życia: o kolacji u arabskiego szejka, o
rozmowie z koreańskim dygnitarzem, w
której żadna ze stron nie znała języka
rozmówcy, o audiencji u papieża, z której
zdjęcia dotarły do niego w tajemniczy sposób
rok później. Goście słuchali z zainteresowaniem – tym bardziej, że w trakcie
spotkania Pan Kaszyński zadzwonił do
profesora Jana Miodka, którego jest znajomym. Profesor pozdrowił zebranych i
podziękował za pamięć. Jak na uroczystość
jubileuszową przystało, nie zabrakło
gratulacji i życzeń, w tym od obecnych na
uroczystości przedstawicieli barcińskich
władz miejskich – Burmistrza Michała
Pęziaka, Zastępcy Burmistrza Huberta
Łukomskiego oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Janusza Wojtkowiaka. Panu
Stanisławowi odśpiewano sto lat, poczęstowano też gości pysznym tortem.
Dołączamy się do serdeczności, życząc Jubilatowi zdrowia oraz zawodowej i osobistej
pomyślności.
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„Muzyka Łączy Pokolenia”

Za nami pierwszy koncert z cyklu
„Muzyka łączy pokolenia”. W Barcinie wystąpiła prawdziwa dama polskiej piosenki Edyta Geppert. Artystka tworzy swój własny,
nieporównywalny z innymi wykonawcami,
teatr piosenki. Nie lubi, gdy się mówi o niej
wokalistka. Nie chce też określać tego, co robi
słowami „poezja śpiewana”. Po prostu
śpiewa piosenki. Bardzo wiele piosenek z jej

repertuaru wytrzymało próbę czasu i stało się
już evergreenami. Z prostych, melodyjnych
małych form słowno-muzycznych artystka
wydobywa wielkie emocje, które natychmiast
stają się udziałem publiczności. Recital Edyty
Geppert był znakomitą okazją do spotkania z
jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z
tak rzadką już dziś umiejętnością budowania

kontrastowych nastrojów – piosenki liryczne
są zderzane z dramatycznymi, a dramatyczne
– z zabawnymi, tzw. kabaretowymi reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku,
Mariana Hemara. Była to niezwykła okazja
przeżycia emocji, jakich dostarczają publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą
charyzmą artyści.

Młodzi fotografowie z Mamlicza

12 czerwca w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbył się kolejny wernisaż z cyklu
„Artystyczne prezentacje”, który ma za zadanie
pokazać szeroko rozumianą twórczość artystyczną
i rękodzielniczą mieszkańców miasta i gminy – i nie
tylko. Okazją dla czerwcowego spotkania była
wystawa zz fotograﬁcznego ze Szkoły Podstawo-

wej w Mamliczu. Obecna na wernisażu prowadząca
kółka, Pani Ewa Szczygielska, przybliżyła zebranym
działalność grupy. Kółko działało w ubiegłym roku
szkolnym; powstało z inicjatywy samych uczniów,
którzy zauważyli fotograﬁczną pasję Pani
Szczygielskiej i zaproponowali jej prowadzenie
kółka. Jako ze działalność grupy uzależniona była

od godzin szkolnych, jej członkowie spotykali się
rano przed lekcjami – i razem wyruszali na
fotograﬁczne łowy. Od samego początku założeniem grupy była zabawa fotograﬁą – Pani Ewa
pozostawiała uczniom swobodę w wyborze
tematów i technik; czasem korygowała błędy (o ile
takie były), podsuwała młodzieży pomysły na
nietypowe kadry, proponowała użycie różnych
ﬁltrów, aby urozmaicić zdjęcie. Członkowie kółka
posługiwali się smartfonami - doskonale
wykorzystano tu przywiązanie młodzieży do tych
małych urządzeń. W obecnym roku szkolnym, ze
względu na niefortunne ułożenie planów lekcji,
działalność kółka fotograﬁcznego została zawieszona. Jednak pasja robienia zdjęć nie zginęła,
uczniowie wciąż fotografują, rozwijając swoje
umiejętności we własnym zakresie. Pokazują
ulubione kadry Pani Ewie, prosząc o rady czy uwagi.
Jak zaznaczyła Pani Szczygielska, w planach jest
reaktywacja grupy – wszystko jednak zależy od
ułożenia godzin lekcyjnych. Podczas wernisażu
zaprezentowano prace: Aleksandry Wielgórki,
Kingi Szmyt, Wiktorii Kustosz, Julii Zwolińskiej,
Zuzanny Balcerzak, Zuzanny Lewandowskiej,
Natalii Cieślik, Izabeli Suszek, Klaudii Górskiej,
Jakuba Kustosza, Andrzeja Maniewskiego, Jędrzeja
Koszuckiego i Kacpra Suleckiego. Kilka fotograﬁi
pokazała również Pani Ewa Szczygielska.
Zapraszamy serdecznie do oglądania wystawy.
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Dogtrekking z Lafarge!

Dnia 15.06.2019 roku na Stadionie
Miejskim w Barcinie z inicjatywy ﬁrmy LafargeHolcim zorganizowany został happening
"Dogtrekking z Lafarge". Celem szczególnym
była zbiórka pieniędzy na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu. Całe
wpisowe, które zostawało wpłacone w
wysokości 40,00 złotych przeznaczone było
właśnie na najważniejsze potrzeby czworonogów. Na pikniku nie brakowało atrakcji zumba, licytacje fantów, animacje, gry,
dmuchane zjeżdżalnie, pokazy pierwszej
pomocy - ratunek psów na psim fantomie. W
biegu na orientację na trasie zawierającej w
sobie około 4km udział wzięło 35 biegaczy z
psami. Trasę z pupilem najszybciej pokonał
Marek Nowakowski - zajęło mu to około 20
minut. Tuż za nim uplasowali się Jacek Wiśniewski oraz Kacper Białkowski. Wszyscy
uczestnicy musieli zameldować się w czterech
checkpointach i zebrać uszykowane tam
puzzle, które składały się w symboliczne
h a s ł o : " D WA S E R C A , J E D N O B I C I E " .
Organizacja biegu oraz całego pikniku doszła
do skutku dzięki programowi grantowemu "WSPÓLNIE - FUNDACJA LAFARGE-HOLCIM",
a także Lafarge Cement S.A., Geocycle Polska
sp. z o.o. oraz przychylności Burmistrza
Barcina - Michała Pęziaka, a także Prezesa
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofa Wolskiego.

Dekada lat 90-tych w Barcinie
We wtorkowe popołudnie 28 maja w Bibliotece
Publicznej Miasta i gminy Barcin odbyło się ostatnie
przed wakacjami spotkanie z cyklu „Zajrzyj do
biblioteki… powspominać”. Tym razem głównym
tematem dyskusji była dekada lat 80-tych na tle
historii naszego miasta i gminy. Lata 90-te w
Barcinie to czas dalszego rozwoju miasta, pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych, wielu przedsięwzięć budowlanych.
Wzniesiono wtedy gmach Urzędu Miejskiego, Halę
Widowiskowo-Sportową, przepompownię ścieków, przystanek autobusowy przy ulicy Pakoskiej;
kontynuowano budowę monumentalnego kościoła
pw. św. Maksymiliana Kolbego przy ulicy
Mogileńskiej. W 1990 roku wybrano pierwszą Radę
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Miejską, na której czele stanęła Pani Burmistrz Ewa
Gołąb. Miasto tętniło życiem; mieszkańcy bawili się
na licznych zabawach, w tym na Dniach Barcina,
organizowanej corocznie imprezie – święcie miasta. Powstawały liczne stowarzyszenia kulturalne i
oświatowe, swoją premierę miało pierwsze pismo
lokalne: Pogłos Barcina, nadawanie rozpoczęła
Telewizja Lokalna. Zebrani na spotkaniu goście
chętnie dzielili się wspomnieniami i informacjami z
dekady lat 90-tych. Jak zawsze, pokazano zdjęcia z
tego czasu pochodzące ze zbiorów działającej przy
bibliotece Izby Tradycji; kilku gości przyniosło także
własne fotograﬁe. Wiele emocji wzbudziło
przeglądanie archiwalnych numerów Pogłosu
Barcina oraz Pałuk. Po wakacyjnej przerwie, spot-

kania z cyklu „Zajrzyj do biblioteki… powspominać” zmienią swoją formułę. Od września
dyskusje koncentrować się będą na dziejach jednej
rodziny, której historia będzie opowiadana na tle
dziejów miasta. Zapraszamy.

O I Pielgrzymce Jana Pawła II do Polski
40 lat temu, w dniach od 2 do 10 czerwca 1797
roku, nowo wybrany papież Jan Paweł II odbył
pierwszą pielgrzymkę do Polski – swojej ojczyzny.
Podróż ta przebiegała pod hasłem „Gaude Mater
Polonia”, czyli „Ciesz się Polsko, Matko moja”. Jak
pokazał historia, pielgrzymka ta miała szczególny
wymiar dla dziejów naszego kraju; przebudziła
sfrustrowane nieudolnymi rządami społeczeństwo,
dając mu odwagę i duchową siłę. Rok po papieskiej
wizycie powstała w PRL „Solidarność”, jakiś czas
później natomiast upadł w Polsce komunizm. Z
okazji rocznicy I pielgrzymki, w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin 17 czerwca odbyło
się spotkanie z Księdzem Infułatem prof. dr. hab.
Jerzym Stefańskim, ceremoniarzem papieskich
pielgrzymek do Polski. Spotkanie odbyło się pod
auspicjami proboszcza paraﬁi pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Księdza Kanonika Stanisława Talaczyńskiego. W trakcie ponad
godzinnego spotkania Ks. Prof. Stefański
opowiedział zebranym o szczegółach pielgrzymki.
Mówił o obawach władz PRL, które bały się
przyjazdu papieża jak ognia, słusznie przypuszczając, że wydarzenie to może mieć niepomyślne dla nich skutki - podziała na Polaków
emocjonalnie, przyniesie im ogrom wzruszeń,
także patriotycznych, przez to obudzi ich aspiracje i
dążenia wolnościowe. Przywódca ZSRR Leonid
Breżniew naciskał, by nie zezwolić Ojcu Świętemu
na wjazd do Polski; miał on stwierdzić: „Róbcie, jak
uważacie, byle byście wy i wasza partia później tego
nie żałowali”. Termin pielgrzymki przekładano,
piętrzono trudności, stawiano warunki. Finalnie
władze zgodziły się na przyjazd papieża; podczas
całego jego pobytu w Ojczyźnie robiono jednak
wszystko, by ograniczyć skalę i znaczenie pielgrzymki. Zaangażowano setki agentów Służby
Bezpieczeństwa, których jedynym zadaniem było
zmniejszenie liczby uczestników spotkań z Ojcem
Świętym - przechwytywano i niszczono karty
wstępu na Msze św., których wprowadzenie
wcześniej władze wymusiły na Kościele,
rozpuszczane były plotki o możliwych wypadkach
w tłumie, co miało odstraszyć Polaków od
przyjazdu. Transmisje telewizyjne (zgodnie z
nakazem władz) były kręcone w taki sposób, aby
nie widać było tłumów; podawano zaniżone dane
co do ilości uczestników, zagłuszano fale radiowe,
co uniemożliwiało zagranicznym stacjom
radiowym regularne nadawanie audycji. Wszystkie
te działania nie odniosły zamierzonego skutku; w
spotkaniach z papieżem wzięły udział – bezpośrednio i pośrednio - miliony Polaków, a
pielgrzymka na trwale zapisała się na kartach
polskiej historii.

Żnin w Dwudziestoleciu Międzywojennym
29 maja 2019 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy Barcin odbyło się spotkanie z cyklu „Pałuki i
Kujawy znane i nieznane” pod tytułem „Żnin w
Dwudziestoleciu Międzywojennym.” Tym razem w
książnicy zagościł pan Michał Woźniak, znany jako
przewodnik oraz pilot wycieczek krajowych i
zagranicznych a także autor przewodników,
dziennikarz i muzealnik, były dyrektor Muzeum
Ziemi Pałuckiej. Przewodnik swoją otwartą osobowością i swobodą wypowiedzi ujął zebranych od
pierwszych słów i tak pozostało do końca
spotkania. Opowiadał o gospodarce dawnego
Żnina, która wiązała się z rolnictwem. Wspominał o
prężnie działającej piekarni, cukrowni oraz bro-

warze. Z humorem przedstawiał anegdotki o piwie,
czym rozbawiał publiczność. Uczestnicy spotkania
poznali historię powstania ciasta na chleb na
zakwasie. Dziennikarz dużą uwagę skupił na
zabytkowych obiektach w centrum Żnina. Budynek
magistratu wzniesiony na początku XX wieku oraz
gotyckiej wieży ratuszowej z XV wieku. Ceglana
baszta stanęła na środku największego placu Żnina,
obecnie można obejrzeć w niej ekspozycję
poświęconą dziejom miasta od najdawniejszych
czasów. Nasz gość wspominał również o wybitnych
postaciach ze Żnina i regionu, mówił o Leszku
Białym, o braciach Śniadeckich a także o Jakubie ze

Żnina. Pan Woźniak opowiadał o zakamarkach
miasta, które warto zobaczyć, dodatkowo
mogliśmy obejrzeć pokaz slajdów fotograﬁi dawnego Żnina. Miłośnicy lokalnej historii z dużym
zainteresowaniem słuchali prelegenta. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
Kamila Buczek
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Opowieść o Ćwierczakiewiczowej

W ciepłe popołudnie 5 czerwca w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbyło się kolejne
spotkanie w ramach projektu „Biblioteka ze
smak iem” , d oﬁnansowanego ze środ k ów
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z funduszu Promocji Kultury. Po
wydarzeniach związanych z kuchniami regionalnymi: pałucką i kujawską, nadszedł czas na
opowieść o kuchni polskiej w sensie ogólnym.
Okazją ku temu była wizyta Pani Marty Sztokﬁsz,
autorki biograﬁi jednej z najsłynniejszych polskich
autorek książek kucharskich – Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Niewiele osób wie, że to właśnie
Lucynie Ćwierczakiewiczowej zawdzięczamy
kształt dzisiejszej kuchni polskiej i nasz kuchenny
obyczaj. Jej książki kucharskie i poradnikowe, w tym
najsłynniejsza: „365 obiadów za 5 zł” z 1858 roku,
ukształtowały gust kulinarny tysięcy Polaków. Dla
wielu gospodyń domowych „365 obiadów” stało
się gastronomiczną biblią, wedle której ugotowanych zostało setki dań; o popularności pozycji
świadczy fakt, że tylko za życia autorki książka ta
doczekała się ponad 20 wydań. Współczesny
Ćwierczakiewiczowej Bolesław Prus zwykł mawiać:
”Do sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące kwaliﬁkacje: pełnoletność, wolna a
nieprzymuszona wola i „365 obiadów za 5 złotych”
Ćwierczakiewiczowej”. Pani Sztokﬁsz barwnie
objaśniła zebranym w czytelni biblioteki gościom,
na czym polegał fenomen książek kucharskich
Ćwierczakiewiczowej. Autorka zrywała z panującym wówczas przekonaniem, że dobra kuchnia
powinna być droga i wystawna, wyjaśniając że
najważniejsza jest jakość i świeżość produktów. W
„365 obiadach”, przepisy posortowane były
względem pór roku i sezonowej dostępności
składników; menu łączyło w sobie kuchnię
tradycyjną z nowoczesnym podejściem. Koszt dań
był obliczony w taki sposób, aby na ich wykonanie
mogły pozwolić sobie uboższe gospodynie;
autorka promowała takie wykorzystywanie
składników, aby po przyrządzeniu posiłków nie
zostawały resztki. Należy też wspomnieć fakt, że
wszystkie przepisy zamieszczone w jej książkach
były przetestowane przez Ćwierczakiewiczową
osobiście; bardzo lubiła gotować. W czasach, gdy
pani domu rzadko pojawiała się w kuchni, wydając
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jedynie dyspozycje kucharkom, było to ewenementem. Nie była to jedyna rzecz, w której
Ćwierczakiewiczowa wychodziła przed swoją
epokę. W swoich książkach i poradach drukowanych w popularnej prasie, zalecała min. częste
spożywanie warzyw i owoców, stosowanie diet
dopasowanych do stanu zdrowia, codzienne
uprawianie gimnastyki czy konieczność zachowywania w kuchni czystości. Dziś dla nas jest to
oczywistość, jednak w epoce Ćwierczakiewiczowej
były to pomysły wręcz rewolucyjne. Nie raz
spotykała się z krytyką; niezbyt się nią przejmowała.
Jak wyjaśniła Pani Marta Sztokﬁsz, Ćwierczakiewiczowa charakter miała silny, władczy;
obdarzona ciętym językiem, doskonale radziła
sobie w salonach towarzyskich ówczesnej
Warszawy. Eliza Orzeszkowa napisała o niej:
"Kobieta z gatunku tych, którym ojcowie nasi dali
miano herod-baba. Ruchliwa, krzykliwa, nieustraszona". Warto pamiętać o Lucynie Ćwierczakiewiczowej. Wiele z dań, które spożywamy obecnie w
naszych domach, wywodzi się z jej kuchni.
Pozostawiła po sobie nie tylko dzieła z zakresu
gotowania i prowadzenia domu, ale także legendę
kobiety odważnej, samodzielnej, pracowitej,
mającej nieposkromiony apetyt na życie i zamiłowanie do łamania konwenansów.

Lekcje
biblioteczne
„Czym ludzie dawniej myli zęby? Życie
codzienne w dawnych czasach” to temat
lekcji bibliotecznych, które w dniach 5 i 6
czerwca 2019 roku odbyły się w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Barcin. Wzięli w nich
udział uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej
nr 2 w Barcinie, lekcje poprowadzone zostały
przez Olgę Gralak-Ćwikłę, pracownicę
czytelni biblioteki. Dzieci uczestniczące w
lekcjach dowiedziały się, jak w dawnych
czasach wyglądała ogólna higiena ciała,
pielęgnacja włosów, higiena jamy ustnej –
jakich substancji myjących czy czyszczących
używano, jakie sprzęty i narzędzia stosowano, jakie były rytuały i zwyczaje związane z
myciem się. Uczniowie usłyszeli na przykład,
że dawniej do mycia zębów używano między
innymi skorupek jajek czy orzechów,
tłuczonej cegły, soli, pereł; do płukania jamy
ustnej służyły wywary z aromatycznych ziół.
Szczoteczka do zębów, rzecz w naszym
codziennym życiu oczywista, stała się
powszechna dopiero w XIX wieku; wcześniej
ludzie czyścili zęby min. palcami, rylcami bądź
rozgniecionymi na końcu gałązkami.
Podobnie opisane zostały czynności mycia
całego ciała i włosów. Tu szczególne zainteresowane wzbudziła opowieść o plica polonica, czyli kołtunie polskim – kłębie brudnych,
latami niemytych włosów, powstałym na
skutek braku higieny lub niekorzystania ze
szczotki bądź grzebienia. Wierzono, że
kołtuna nie należy ścinać – jego usunięcie
miałoby skutkować ciężka chorobą. Jak sama
nazwa wskazuje, kołtun stał się niejako
specjalnością polską; w XVII wieku uważany
był za jednostkę chorobą, z tego względu
opisywaną w poważnych medycznych
księgach. Dopiero w II połowie XIX wieku,
wraz z rozwojem medycyny i zmianami
poglądów na temat higieny, kołtun zniknął z
głów.

6 miejsce w Polsce
W dniach 10-12.06.2019 roku podczas Mistrzostw
Polski w ﬁnale krajowym czwórboju lekkoatletycznego, wieloboju składającego się z czterech
konkurencji - biegu na dystansie 60m oraz 600m,
rzutu piłeczką palantową oraz skoku w dal/wzwyż
startowały najlepsze lekkoatletki województwa
Kujawsko-Pomorskiego! Tak! Mowa o Barcinankach
trenowanych pod czujnym okiem Rafała Moritza
oraz Andrzeja Luzaka, które w genialnym dla siebie
stylu pięły się od Mistrzostwa Gminy Barcin, przez
Mistrzostwo Powiatu Żnińskiego aż do.. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, by
stanąć na starcie batalii z najlepszymi zespołami
szkolnymi o miano MP w czwórboju! Uczennice
Zespołu Szkół z Barcina, trenujące na co dzień w
sekcji lekkoatletycznej Barcińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji stanęły na wysokości zadania i
poprawiając swoje rekordy życiowe przesuwały
kolejne granice. Mimo "afrykańskich" upałów i
bardzo wyczerpujących prób na bieżniach,
skoczniach i rzutniach dzielnie toczyły rywalizację w
wyniku której zajęły szóste miejsce w Polsce z
dorobkiem 1.342 punktów! Do piątej lokaty Mistrzyń z Małopolski zabrakło niewiele bo 5
punktów! Podsumowując.. Szóste miejsce całej
drużyny! Trzecie miejsce Nicoli Moritz indywidualnie w wieloboju! Czołowe lokaty w klasyﬁkacji poszczególnych konkurencji, a także nowo
zapoznane przyjaźnie sprawiły, że Barcinianki
wróciły z Ostródy spełnione! Kolejny raz przekonaliśmy się, że sport - bawi, uczy i wychowuje!
Serdeczne gratulacje!

Aleksander Grześkowiak Mistrzem
Polski w biegu na 300m!
W dniach 14-16.06.2019 roku w Łodzi odbyły się
jubileuszowe XXV Ogólnopolskie Finały Czwartków
Lekkoatletycznych! Impreza zrzeszająca dzieci i
młodzież ze Szkół Podstawowych, która ma na celu
w szczególności aktywizację sportową najmłodszych Polaków! Aleksander Grześkowiak (rocznik
2008) odniósł niezwykły sukces - zdobył złoty
medal na dystansie 300 metrów i został Mistrzem
Polski w swoim roczniku! Dobry start podczas
łódzkich zawodów odnotowali -- Nicola Moritz
(rocznik 2006), która zajęła czwarte miejsce w
skoku w dal - do miejsca trzeciego zabrakło
niewiele, bo tylko trzy centymetry! Nikodem
Robaczewski (rocznik 2007) - szósty na mecie w
biegu ﬁnału A na dystansie 60m, a także Julia
Krysiak (rocznik 2006), która swoje zmagania w
skoku w dal zakończyła na szóstej pozycji. W
zawodach startowali również - Olga Jankowska,
Julia Macina, Zoﬁa Forgiel, Natalia Jordanowska,
Olga Lewandowska, Wiktor Czyżewski, Kinga
Popielarz, Amelia Cholewińska, Kinga Nowicka,
Emilia Liepelt, Natalia Fabijańska, Wiktor Andrysiewicz, Jakub Zakopiec, Anna Broniszewska, Zuzanna
Zubel i Roksana Pawlak. W trakcie wyjazdu lekkoatletkami i lekkoatletami z Gminy Barcin opiekowali
się Rafał Moritz, Jacek Jordanowski, Andrzej Luzak,
a także Wioletta i Piotr Jankowscy. Wszystkim
zawodnikom, a także ich opiekunom należą się
wielkie słowa uznania za te zawody jak i cały sezon,
który ma się ku końcowi!

Awans
jest nasz

8 czerwca na Stadionie Miejskim przy ulicy Jakuba
Wojciechowskiego 10 w Barcinie, rozegrany został
mecz XXV kolejki rozgrywek A-klasy - grupy II w
województwie Kujawsko-Pomorskim. Dębiarze
podejmowali tego dnia ekipę Znicza Rojewo, który był
nieobliczalnym zespołem, potraﬁącym napsuć wiele
krwi nawet liderowi rozgrywek! Waldemar Czarnecki i
spółka znając wagę tego spotkania podeszli do niego
bardzo zmotywowani! Wiedzieli, że w przypadku
zwycięstwa - spełniał się sen! Awans do "okręgówki"!
Mecz zaczął się bardzo spokojnie - oba teamy prowadziły bardzo zachowawczy sposób gry. Jako pierwsi
zaatakowali goście - a dokładnie Władysław Franków,
jego strzał mocno ominął poprzeczkę bramki strzeżonej przez Michała Baryzę! W odpowiedzi Piotr
Marcisz skierował piłkę w stronę bramki, ta jednak
mocno obiła poprzeczkę i opuściła plac gry. Swoich sił
w okolicach 20 minuty próbował też najbardziej
doświadczony gracz - Damian Lewandowski - jego
próba mimo, że trudna do obrony, została zastopowana przez golkipera gości. Dopiero w 38 minucie po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwyżej do
futbolówki wyskoczył Filip Czerwiński! Jego interwencja co prawda nie skończyła się bezpośrednim golem..
ale dobitka i owszem! Po zamianie stron śmielej
poczynali sobie gospodarze - jak na lidera przystało!
Groźnie atakowali Leszek Wisz, Bartłomiej Dreżewski
czy włączający się do ofensywnych akcji Łukasz
Kaśków. Wynik uległ zmianie w 80 minucie! Wówczas
Jakub Trześniewski pokonał Zbigniewa Baranowskiego z szesnastu metrów! Wynik ustalił Daniel
Nowakowski w 84 minucie! Swoją szansę na bramkę
honorową mieli również Rojewianie. W obliczu
zdobycia gola z "jedenastki" po faulu Michała Baryzy
we własnym polu karnym stanął - El Pistolero - Piotr
Niewiadomski. Na szczęści i wiwat miejscowych swój
błąd odkupić bramkarz Dębiarzy, który skutecznie
obronił strzał rywala! Wynik nie zmienił się już do końca
spotkania! Po ostatnim gwizdku arbitra ze Żnina Mateusza Mrówczyńskiego, radości nie było końca!
Strzelały szampany! Skandowano okrzyki radości,
nazwiska piłkarzy! Pamiątkowe koszulki dla graczy,
działaczy, władz oraz oﬁcjeli zrobiły prawdziwą furorę i
świetnie prezentowały się na pamiątkowych zdjęciach!
Awans stał się faktem! Od następnego sezonu,
Dębiarze gościć będą na swoim boisku zespoły Vligowe! "Dąb" do boju!

11

Dwa medale barcińskich judoczek!
Dnia 08.06.2019 roku w Żninie odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Judo. W zawodach udział
wzięły dwie zawodniczki Barcińskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji - podopieczne
Mariusza Sulińskiego. W kategorii wagowej
do 52kg srebrny medal wywalczyła Julia
Górecka, natomiast w kategorii do 44kg brąz
zdobyła Gabriela Pankowska. Serdecznie
gratulujemy uzyskanych wyników, a także
życzymy powodzenia w dalszych zawodach!

Czworo naszych w "Triathlonie Złotym"!
uplasował się na 8. miejscu w kategorii OPEN,
a także w na 2. miejscu we własnej kategorii
wiekowej! Pozostała dwójka - Bartosz Krasoń
(01:30:15,00) na 94. miejscu OPEN i 36.
miejscu we własnej kategorii wiekowej;
Michał Turek (01:21:37,00) na 55. miejscu
OPEN i 18. miejscu we własnej kategorii
wiekowej. Jak zapowiedziała cała czwórka po
zawodach - ".. za rok, wracamy po więcej!"
Oprócz rywalizacji sportowej i ciężko
wywalczonych dwóch trofeów, startującym
dopisało również szczęście - w postaci
wylosowanej nagrody rzeczowej (zamknięcie
rowerowe + kask). Całej czwórce gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Dnia 23.06.2019 roku w miejscowości
Złotów odbyły się zawody na dystansie 1/8
IronMan. Był to tzw. "Triathlon Złoty" o
randze ogólnopolskiej. Na zawody zjechała
cała czołówka polskiego triathlonu. O
poziomie imprezy świadczy najlepiej fakt, że
zwycięzca ukończył je poniżej godziny. TRIBA
BOSiR Barcin w sile czwórki zawodników Marta Turek, która odnotowała łączny czas
01:24:48,73s zajęła 73. miejsce w kategorii
OPEN, natomiast we własnej kategorii
wiekowej była 2! Ten rezultat był jej życiowym
wynikiem na tym dystansie! Marcin Ruciński
uzyskał niewiarygodny wynik - 01:08:00,00 i

Niecodzienny
mecz
z Reprezentacją
Polski!
Dnia 08.06.2019 roku na Stadionie Miejskim
przy ulicy Jakuba Wojciechowskiego 1A w
Barcinie doszło do niecodziennego wydarzenia
kulturalno-sportowego! Rozegrany został mecz
piłki nożnej pomiędzy zespołami Reprezentacji
Gminy Barcin, a Reprezentacją Polski Pisarzy.
Spotkanie zainicjowane przez Urząd Miejski,
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin
rozpoczęło się o godzinie 13:00. Zbigniew
Masternak - kapitan zespołu gości wraz z
zespołem będący pod wrażeniem barcińskiego
obiektu przystąpili do tego meczu w niepełnym
składzie. Szczególnie zabrakło anonsowanego
do tego spotkania Piotra Reissa - reprezentant
Polski i były gracz między innymi Warty Poznań,
Lecha Poznań czy Amici Wronki. Z kolei liczna
ekipa przygotowana przez Rafała Rydlewskiego
- tego dnia była bardzo mocno zdeterminowana
i pragnęła powalczyć o zwycięstwo w tym
prestiżowym pojedynku. Pierwsze minuty były
bardzo wyrównane - obie ekipy prezentowały
się bardzo solidnie co powodowało, że dopiero
po kwadransie gry obejrzeliśmy pierwsze
traﬁenie! Na listę strzelców wpisał się sam
Zbigniew Masternak - kapitan "literatów". Od tej
pory szyki w formacji obronnej "mistrzów pióra"
zdecydowanie się rozluźniły. Do głosu doszli
miejscowi, którzy w bardzo szybki i skuteczny
sposób najpierw doprowadzili do wyrównania, a
następnie powiększali przewagę. Na przerwę
schodzili z zaliczką czterech bramek. Druga
część gry, prowadzona przez trójkę sędziowską
ze Żnina - Patryk Wódkowski, Mateusz Mrówczyński, Rafał Podlewski - nie przyniosła większych zmian. Słabnący z minuty na minutę
goście oddawali inicjatywę. Na nic zdawały się
parady bramkarskie golkipera Reprezentacji
Pisarzy. Wyśmienite zawody rozgrywał
Radosław Mróz, który niemal w pojedynkę ograł
przeciwników. Ostatecznie gospodarze
zwyciężyli zasłużenie 9:3 (4:1) - z ust jednego z
Radnych Rady Miejskiej z Barcina usłyszeliśmy,
że z chęcią podejmą inne, kolejne wyzwania
podczas których chcieliby móc zagrać z
prestiżowymi rywalami na miarę ekipy Zbigniewa Masternaka. Wartym uwagi jest też fakt, że
publika dopisała. Wielu z przybyłych kibiców
oraz sympatyków piłki nożnej bardzo chętnie
odwiedzało stoisko otwarte przez pracowników
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.
Można było wypożyczyć książki o tematyce
sportowej - między innymi o piłce nożnej. Dla
zainteresowanych przygotowany był słodki
upominek oraz karta na autografy, które można
było zdobyć tuż po ostatnim gwizdku sędziego.
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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: Hubert Łukomski
Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Wojtkowiak
V-ce przewodniczący Rady Miejskiej: Paweł Ratajczak

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

nowy internetowy
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Święto Wolności i Solidarności

W dniach od 1 do 11 czerwca 2019 roku
w Europejskim Centrum Solidarności w
Gdańsku odbywało się Święto Wolności i
Solidarności upamiętniające 30.lecie
transformacji systemowej, zwycięstwo
demokracji i narodziny społeczeństwa
obywatelskiego III Rzeczpospolitej
Polskiej. Organizatorzy przygotowali
wspólne świąteczne śniadanie, debaty,
warsztaty, koncerty, spotkania autorskie
i projekcje ﬁlmowe, a także czytanie
bajek i poezji. 4 czerwca 2019 roku Burmistrz Barcina Michał Pęziak i Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak uczestniczyli w debacie „30 lat
polskiej demokracji” w Europejskim
Centrum Solidarności w Gdańsku. Barcińscy samorządowcy wysłuchali wystąpień prezydentów i twórców polskiej
wolności, odśpiewali hymn narodowy,
proklamowali Gdańską Deklarację Wolności i Solidarności. Trzydzieści lat temu –
4 czerwca 1989 roku – w Polsce odbyła
się I tura pierwszych po II Wojnie
Światowej częściowo wolnych wyborów
do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów
do Senatu. Kandydaci „Solidarności”
zdobyli 99 na 100 mandatów senatorskich i 161 mandatów poselskich
przeznaczonych dla osób bezpartyjnych.
Jarosław Drozdowski

Święto Wolności w Barcinie
W sobotę 1 czerwca 2019 roku w Parku
Wolności w Barcinie odbyło się Powiatowe i
Gminne Święto Wolności. Pod honorowym
patronatem Starosty Żnińskiego Zbigniewa
Jaszczuka i Burmistrza Barcina Michała
Pęziaka fetowaliśmy 30.lecie transformacji
systemowej i III Rzeczpospolitej Polskiej.
Miejski Dom Kultury przygotował dla dzieci 20
Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA i
koncert pt. „Akademia Pana Kleksa”, a dla
młodzieży i osób dorosłych koncerty w rytmie
rapu i disco polo. Przed pałucką publicznością
wystąpili Synowie Rapu oraz Dandi Dance i
Drezdenko – Kubas. Na targowisku miejskim
odbył się pokaz sprzętu wojskowego, stra-
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żackiego i policyjnego przygotowany przez 2
Batalion Logistyczny „Ziemi Żnińskiej” z
Bydgoszczy oraz Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej i Komendę
Powiatową Policji w Żninie. W Parku Wolności
pokazano wystawę Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy pt. „One
budowały niepodległą – (nie)zwykłe kobiety z
terenu dzisiejszego województwa kujawskopomorskiego”. Dla młodszych i starszych
przygotowano szereg atrakcji, takich jak
dmuchane place zabaw, wata cukrowa,
grochówka z kuchni polowej, stoiska handlowe i gastronomiczne.
Jarosław Drozdowski

Projekty badawcze
w przedszkolu
W dniach od 13 do 24 maja 2019 roku w
grupach dzieci młodszych "Motyle" i
"Krasnale" przeprowadzono zajęcia metodą
projektu badawczego o tematyce „Moje
ukochane drzewo”. Celem projektu było
budowanie wiedzy o drzewach i drewnie,
rozbudzanie zainteresowania rolą lasu w
życiu człowieka oraz kształtowanie postawy
szacunku wobec lasu i drzew. Maluchom
stworzono warunki do samodzielnego
poznawania rzeczywistości przyrodniczej
poprzez obserwowanie i eksperymentowanie. Dzieci spacerowały po parku i lesie
przyglądając się drzewom, segregowały i
przeliczały zebrane liście. Nazywały poznane
gatunki drzew, mierzyły i porównywały
wielkość i grubość pni. Bardzo chętnie brały
udział w działalności plastycznej związanej z
tematem. Zapoznały się z etapami powstawania papieru. Przynosiły książki i albumy, o
których chętnie opowiadały. Podczas trwania
projektu z ogromnym zaangażowaniem
współpracowali z dziećmi ich rodzice. Wspólnie przygotowali własne drzewo genealogiczne oraz drzewo marzeń. Rodziców nie
zabrakło też podczas sadzenia drzew w
przed-szkolnym ogrodzie. Przedszkolaki
gościły ekspertów z Polskiego Związka
Łowieckiego Zarządu Okręgowego w
Bydgoszczy, którzy opowiedzieli na czym
polega ich praca oraz jak ważne jest dbanie o
środowisko i życie w zgodzie z otaczającą nas
przyrodą. W dniach 13.05 – 24.05.2019 r. dzieci
z grup starszych „Żabki” i „Biedronki” zrealizowały projekt badawczy pt. „Pies przyjacielem człowieka”, w ramach którego
podejmowały wielokierunkową aktywność i
uczyły się przez działanie. Dzieci zgłębiały
wiedzę dotyczącą roli psów w życiu człowieka, jak również dowiadywały się ciekawostek na ich temat. W salach zostały
utworzone bogate kąciki tematyczne. Przedszkole odwiedzili policja z psem policyjnym,
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pies myśliwski, pani weterynarz oraz pani
Emilia (rodzic) z psem Tolą. Eksperci odpowiedzieli wyczerpująco na wszystkie przygotowane przez dzieci pytania i przygotowali dla
nich wiele ciekawostek. Dzień zakończenia
projektu był bardzo uroczysty i niezwykle
radosny. Stworzyliśmy aktualną i bogatą
siatkę wiedzy. Sprawdziliśmy, czy uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Podsumowaniem i jednocześnie sprawdzeniem poziomu wiedzy przedszkolaków był
międzygrupowy quiz pt. „Co wiemy o
psach?”. Zarówno „Żabki” jak i „Biedronki”
wykazały się świetną wiedzą z zakresu opieki
nad czworonogami, psich chorób i znaczenia
psów w życiu człowieka. Rodzice przez
kolejne dni mogli podziwiać stworzoną przez
dzieci galerię.
Jarosław Drozdowski

Mistrz biegu Mistrzynie województwa
W środę, 29 maja br., na Stadionie Miejskim im.
Inowrocławskich Olimpijczyków odbyły się XXI
Kujawsko-Pomorskie Igrzyska Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców z
rocznika 2006 i młodszych oraz Memoriał im.
Tadeusza Kaźmierskiego. Nicola Moritz, Julia
Macina, Kinga Nowicka, Natalia Jordanowska,
Olga Jankowska i Kinga Popielarz (w zastępstwie Amelii Cholewińskiej) z Zespołu Szkół
w Barcinie zdobyły mistrzostwo województwa i
wywalczyły awans na zawody ogólnopolskie. Ich
szkolni koledzy Norbert Naborczyk, Nikodem
Robaczewski, Wiktor Andrysiewicz, Jakub Zakopiec, Oskar Olejnik i Aleksander Grześkowiak
zajęli w klasyﬁkacji generalnej VII miejsce. Na
czwórbój LA złożyły się 4 konkurencje: sprint na
60 m, skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg
na długim dystansie (dziewczęta – 600 m, a
chłopcy – 1000 m). Opiekunami lekkoatletów
byli Rafał Moritz i Piotr Brokos. Lekkoatletki z
Barcina reprezentowały województwo kujawsko-pomorskie w ﬁnale ogólnopolskim w
Ostródzie, gdzie zajęły 6 miejsce. Przed IX sesją
Rady Miejskiej w Barcinie samorządowcy
nagrodzili dziewczęta, podziękowali wspierającym je rodzicom oraz docenili wysiłek
trenerów Rafała Moritza i Andrzeja Luzaka oraz
nauczyciela Jacka Jordanowskiego.
Jarosław Drozdowski

Aleksander Grześkowiak wygrał bieg na 300
metrów podczas XXV Ogólnopolskiego Finału
Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi oraz XIV
Międzynarodowego Pucharu Lekkoatletycznego w Łowiczu. W dniach 15-16 czerwca br. w
Łodzi odbył się jubileuszowy XXV Finał
Czwartków Lekkoatletycznych, ogólnopolskiej
imprezy dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych aktywizującej najmłodszych
Polaków do uprawiania sportu. Aleksander
Grześkowiak (rocznik 2008) wygrał bieg na 300
metrów chłopców i został Mistrzem Polski.
Dobry start na koniec sezonu odnotowali Nicola
Moritz (rocznik 2006) – 4 miejsce w skoku,
Nikodem Robaczewski (rocznik 2007) – 6
miejsce w biegu na 60 metrów i Julia Krysiak
(rocznik 2006) – 6 miejsce w skoku w dal. W
zawodach w Łodzi udział wzięli również Olga
Jankowska, Wiktor Czyżewski, Kinga Popielarz,
Zoﬁa Forgiel, Natalia Jordanowska, Amelia Cholewińska, Julia Macina, Kinga Nowicka, Emilia
Liepelt, Natalia Fabijańska, Wiktor Andrysiewicz,
Jakub Zakopiec, Olga Lewandowska, Anna
Broniszewska, Zuzanna Zubel i Roksana Pawlak.
W dniach 17 – 19 czerwca br. w Łowiczu miał miejsce XIV Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat,
w którym wystartowało prawie 250 młodych
sportowców z Polski, Estonii, Litwy, Słowacji i
Węgier. Aleksander Grześkowiak z wynikiem
45.71 s wygrał bieg na 300 m. Zmagania sportowe zorganizowano w konkurencjach takich
jak: biegi 60m, 300m, 600m – dziewczęta i
1000m – chłopcy, skok wzwyż, w dal i rzut
piłeczką palantową. Lekkoatletki i lekkoatletów
z Gminy Barcin trenują Rafał Moritz i Andrzej
Luzak.
Jarosław Drozdowski

V liga w
Barcinie
W sezonie 2018/2019 piłkarze BOSiR/Dąb
Barcin zdobyli mistrzostwo A klasy i wywalczyli awans do V Ligi piłki nożnej K-PZPN.
Czerwono-zieloni mistrzostwo i awans zapewnili sobie w przedostatniej kolejce rozgrywek na stadionie w Barcinie. Po dwóch
sezonach przerwy BOSiR/Dąb Barcin wrócił
do ligi okręgowej. 14 czerwca br. przed IX
sesją Rady Miejskiej w Barcinie lokalne władze
nagrodziły piłkarzy, kierowników drużyny i
trenera. Sportowcom wręczono karty podarunkowe Decathlon i samorządowe zestawy
promocyjne. Mistrzowski skład tworzą
Łukasz Kaśków, Marcin Tarnowski, Jakub
Trześniewski, Filip Czerwiński, Bartłomiej
Dreżewski, Radosław Sulecki, Leszek Wisz,
Daniel Nowakowski, Damian Lewandowski,
Mateusz Roman, Konrad Wachowski, Brajan
Byczyński, Radosław Wisz, Mateusz Ostrowski, Łukasz Sobek, Piotr Marcisz, Mariusz
Napierała, Robert Cieniak, Hubert Ciszewski,
Jakub Frąckowiak, Michał Wasilewski, Michał
Baryza, kierownik Arkadiusz Ciesielski,
kierownik Andrzej Wojtynek i trener Waldemar Czarnecki.
Jarosław Drozdowski
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Nagrody artystyczno-kulturalne

Burmistrz Barcina Michał Pęziak przyznał pani
Zoﬁi Jesionowskiej i pani Grażynie Szafraniak nagrody za całokształt pracy artystyczno-kulturalnej
oraz upowszechnianie kultury i sztuki w Gminie
Barcin. 6 czerwca słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie zakończyli rok akademicki
2018/2019. Ostatni w tym semestrze wykład stał się
okazją do wręczenia nagrody burmistrza pani Zoﬁi
Jesionowskiej – mieszkance Barcina, emerytowanej
nauczycielce, autorce dwóch książek poetyckich,
wolontariuszce i przyjaciółce biblioteki publicznej,
która należy do Stowarzyszenia Wspierania Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin oraz przewodniczy
Radzie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Barcinie. 14 czerwca odbyła się IX sesja Rady
Miejskiej w Barcinie. Na początku obrad nagrodę
burmistrza odebrała pani Grażyna Szafraniak, O
docenienie Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego
zawnioskował Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak. Pani Zoﬁa Jesionowska
ukończyła Liceum Pedagogiczne Dla Wychowawczyń Przedszkoli w Toruniu i Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Bydgoszczy. Pracowała w
przedszkolu oraz szkole podstawowej. W 2007 roku
po 35 latach pracy zawodowej przeszła na
emeryturę i zaangażowała się w działalność
społeczną, kulturalną i wolontariacką. Na rzecz
aktywizacji osób starszych zaczęła działać na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Barcinie.
Uczestniczy w zajęciach pięciu sekcji tematycznych:
języka angielskiego, teatralnej, wokalnej, rękodzielniczej i origami (założycielka i prowadząca),
recenzowała comiesięczne wykłady w Pogłosie
Barcina, jest organizatorką wycieczek i wyjazdów
do kina i opery oraz współautorką – z panią Urszulą
Trawińską – monograﬁi pt. „X-lecie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Barcinie” (2016). Z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
współorganizowała dwudniowy zjazd jubileuszowy studentów-seniorów z Barcina, Gąsawy,
Mogilna i Chełmna oraz wystąpiła na scenie
Miejskiego Domu Kultury w „Koncercie dla
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Niepodległej” w ramach Powiatowych Obchodów
Narodowego Święta Niepodległości. Przez dwie
kadencje działała we władzach, a od 22 lutego 2019
roku jest Przewodniczącą Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie. Pani Zoﬁa
Jesionowska jako osoba utalentowana manualnie
jest wolontariuszką w Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego,
gdzie prowadzi zajęcia i warsztaty plastyczne oraz
spotkania poetyckie. Swoimi umiejętnościami i
artystycznymi pasjami dzieli się również z dziećmi i
młodzieżą w świetlicach wiejskich w Barcinie Wsi,
Mamliczu, Józeﬁnce, Młodocinie i Złotowie.
Najmłodszych uczy origami, papieroplastyki i form
rękodzielniczych. Prace z kolorowej krepy i sztukę
składania papieru prezentowała podczas wystaw w
bibliotece i domu kultury, dożynek, jarmarków
bożonarodzeniowych i wielkanocnych prezentacji.
Pani Zoﬁa Jesionowska jest autorką dwóch książek
poetyckich „Kwiaty odejdą z latem” (2015) –
stanowiącej credo życiowe poetki i hołd dla
Stwórcy za całe piękno świata oraz „W krainie
dzieciństwa” (2018) – opowiadającej o radościach,
wzruszeniach i lękach towarzyszących wychowywaniu dzieci oraz doglądaniu wnucząt. W
bibliotece publicznej pani Zosia Jesionowska
wystawiała swoje prace w cyklu „Artyści gminy
prezentują”, uczestniczy w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki i warsztatach komputerowych,
jest jurorką konkursów recyta-torskich i ładnego
czytania, uczestniczką ogólno-polskiej akcji
Narodowe Czytanie. Zdobyła tytuł „Czytelniczka
Roku 2012” oraz została laureatką konkursów
literackich „O Janie Pawle II” i „O wolności”. W
trakcie kilku wieczorów i spotkań poetyckich w
Barcinie, Pakości i Żninie czytała swoje wiersze. Z
powodów osobistych od blisko czterdziestu lat
działała na rzecz niepełnosprawnych w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Kole Niepełnosprawnych
oraz Stowarzyszeniu Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Barcinie. Zasiadała we
władzach organizacji, pełniła funkcje członka
zarządu, wiceprezesa i protokolanta, prowadziła

świetlicę TPD, była wolontariuszką i opiekunem
podczas kolonii, obozów i półkolonii wakacyjnych.
Za systematyczną pracę społeczną dla dobra dzieci
otrzymała odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Muzycznie spełnia się w zespole wokalnym Retro i chórze
kościelnym przy paraﬁi pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Barcinie. W 2012 roku z grupą teatralną
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie zdobyła
Grand Prix w kategorii zespoły teatralne za spektakl
„Ostatni dzień, czyli rzecz o Januszu Korczaku” na X
Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – „Teraz My” w
Warszawie. Pani Zoﬁa Jesionowska należy do Klubu
Polskiej Książki założonego przez barcińską poetkę
Jadwigę Stróżykiewicz i do Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Lubi hodować kwiaty
i uprawiać działkę. Pani Zoﬁa z mężem Jerzym
wychowała 6 dzieci, doczekała się 9 wnucząt i
prawnuczki. Pani Grażyna Szafraniak jest Dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie
im. Jakuba Wojciechowskiego od 1 stycznia 1991
roku. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w
Pradze. Pracę w BPMiG rozpoczęła w 1983 r. jako
pierwszy kierownik oddziału dla dzieci. Od 1983 r.
należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
jest przewodniczącą Koła SBP w Barcinie i działa we
władzach Okręgu Bydgoskiego. Za działalność na
rzecz kultury odznaczona została Medalem im.
Jakuba Wojciechowskiego, odznaką Zasłużony
Działacz Kultury, Medalem SBP „W Dowód
Uznania”, Honorową Odznaką SBP, dwukrotnie
Nagrodą Marszałka Województwa i Nagrodą
Burmistrza Barcina. Podnosi kwaliﬁkacje uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach z pozyskiwania
funduszy zewnętrznych, zarządzania projektami,
rachunkowości i komunikacji interpersonalnej. Pani
Grażyna pracowała w „Pogłosie Barcina” i należała
do LGD-Pałuki Wspólna Sprawa. Jest Skarbnikiem
Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. W
2018 roku z inicjatywy pani Grażyny Szafraniak
biblioteka publiczna w Barcinie pozyskała
68.154,00 zł z Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

Funduszu Promocji Kultury. Środki z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na
zakup 930 nowości wydawniczych. W ramach
programu „Partnerstwo dla książki” w Barcinie
zrealizowano projekty „Drogowskaz Niepodległa”,
„Polski da się lubić”, „Edu Art i TY!”, a w Piechcinie
„W bibliotece o wszystkim i dla wszystkich”. W 2018
roku w bibliotece głównej i ﬁliach bibliotecznych z
inspiracji pani Grażyny Szafraniak przygotowano i
wdrożono ciekawą ofertę zajęć, warsztatów,
konkursów, występów, wystaw, wieczorów
autorskich, spotkań, kursów i lekcji bibliotecznych.
Zorganizowano XVII konkurs wiedzy o gminie z
elementami wiedzy o powiecie „Barcin Moje
Miasto – Moja mała Ojczyzna”, Sympozjum
poświęcone pamięci Jakuba Wojciechowskiego
połączone z wręczeniem medali „Za Zasługi dla
Kultury Robotniczej”, narodowe czytanie powieści
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, X Powiatowy konkurs „Ocalić od zapomnienia – gwara
pałucka”, spotkania autorskie z pisarzem Wojciechem Chmielarzem, autorką kryminałów Katarzyną
Bondą, podróżnikami Markiem Pindralem, Łukaszem Wierzbickim i Leszkiem Szczasnym, pisarkami
Barbarą Kosmowską, Ewą Nowak, Sylwią Trojanowską, Barbarą Rybałtowską, Agnieszką LingasŁoniewską, Joanną Jax, felietonistą Michałem
Ogórkiem, językoznawcą prof. Jerzym Bralczykiem,
barcińskim pisarzem Wojciechem Burdelakiem i
poetką Zoﬁą Jesionowską, warsztaty artystycznoplastyczne z Danutą Nawrocką i Tadeuszem
Wieczorkiem, Międzypowiatowy Konkurs Krasomówczy „Demostenes”, cykle „Zajrzyj do biblioteki
powspominać stare miasto”, „Klub Podróżujących
Rodzin„ i „Artystyczne prezentacje”, „Biblioterapię dla Małych i Dużych”, warsztaty międzypokoleniowe „Młody artysta – bądź kreatywny” i
„Pasja łączy pokolenia”, wystawę szkolnego koła
historycznego „Barcin w PRL-u”, „Rodzinne
czytanie – edukowanie przez czytanie”, promocję
książki Marcina Frąsia pt. „Studia z dziejów Barcina
w okresie staropolskim”, ogólnopolską kampanię
czytelniczą „Mała książka – wielki człowiek"
polegającą na przekazaniu 67 wyprawek czytelniczych, zajęcia z robotyki i informatyki, projekt „Link
do przyszłości” zachęcający dzieci do nauki
programowania w Lokalnych Klubach Kodowania,
zajęcia językowe z wykorzystaniem platformy
Funenglish i Lerni, gry miejskie geocachingowe,
„Książka za książkę – bookcrossing w Barcinie”,
czytelniczy ﬂash mob w Parku 100-lecia w Piechcinie, Tydzień Bibliotek „(Do)wolność czytania” i
Noc Bibliotek „RzeczpospoCzyta”. Pani dyrektor
Grażyna Szafraniak dzięki regionalnym i ogólnopolskim sukcesom doprowadziła do promocyjnego
i medialnego zainteresowania Gminą Barcin, jako
miejscem, w którym chce się żyć, inwestować i
które warto odwiedzić. Szczególne znaczenie mają
zwycięstwa w ogólnopolskim Rankingu bibliotek
„Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki (2014-2016),
tytuły najlepszej biblioteki w województwie
kujawsko-pomorskim (2013-2018), Nagroda Super
Samorząd 2016 Fundacji im. Stefana Batorego
(2016) oraz Medal honorowy imienia Jakuba
Wojciechowskiego „Za zasługi dla Kultury Robotniczej” dla Grażyny Szafraniak (2001) i biblioteki
publicznej w Barcinie (2017).
Jarosław Drozdowski

Koniec nauki
19 czerwca w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin odbyły się uroczystości podsumowujące twórcze i najciekawsze lata
w życiu dzieci i młodzieży związane z edukacją,
poznawaniem świata, kontaktami z rówieśnikami i
nawiązywaniem przyjaźni. Rok szkolny 2018/2019
zakończyło 494 przedszkolaków, 1288 uczniów i 50
licealistów oraz 161 nauczycieli. Dyplomy Burmistrza Barcina dla najlepszego ucznia za najwyższą średnią w szkole i wzorowe zachowanie
odebrali Michalina Lewicka z klasy V ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w
Barcinie, Maja Nowak z klasy V ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Iga Raﬁńska z klasy III z Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, Maja
Wojciechowska z klasy VIII z Zespołu Szkół w
Barcinie, Amelia Szewczak z klasy III z Gimnazjum nr
2 w Piechcinie i Dominika Szweda z klasy V ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.
Złote Pióra ufundowane przez Burmistrza Barcina
Michała Pęziaka dla szkolnych mistrzów słowa
pisanego za zwycięstwo w gminnym konkursie
ortograﬁcznym odebrali Mikołaj Kaczmarek w
kategorii klas IV – VI szkół podstawowych oraz
Jakub Balcer wśród uczniów z klas VII – VIII szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów. Władze samorządowe podziękowały dyrektorom, nauczycielom,
uczniom rodzicom i opiekunom za sukcesy szkolne,
osiągnięcia edukacyjne, inicjatywy wniesione w
życie społeczności lokalnej i promocję Gminy
Barcin.
Jarosław Drozdowski

Lokalny Punkt Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Żninie
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dzie-cka w
Inowrocławiu na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, realizuje zadanie polegające na prowadzeniu
dziewięciu Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Województwie Kujawsko –
Pomorskim. Ośrodki zlokalizowane są w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Mogilnie, Nakle nad Notecią,
Białych Błotach, Świeciu, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Żninie.
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żninie:
ul. Towarowa 5, 88 – 400 Żnin
telefon w czasie dyżuru Pracownika Pierwszego
Kontaktu: 574-501-751
Dyżur Pracownika Pierwszego Kontaktu: Wtorek
15.00 – 19.00 i czwartek 15.00 – 19.00.
Jarosław Drozdowski

Nagroda
marszałka
dla Lafarge
W niedzielę, 16 czerwca br., w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się
XIX gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lafarge Cement
SA otrzymało nagrodę marszałka Piotra Całbeckiego w kategorii GOSPODARKA za modernizację i
rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie. Rozwiązania zastosowane w zakładzie zlokalizowanym
w Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na
terenie gminy Barcin, wdrożono do tej pory w
nielicznych zakładach na świecie. Jednym z sukcesów była budowa platformy paliw alternatywnych.
Grupa LafargeHolcim zainwestowała w Cementownię Kujawy czterysta jedenaście milionów złotych,
przyczyniając się do powstania ponad sześćdziesięciu miejsc pracy. W ostatniej dekadzie ﬁrma
przeprowadziła również wiele innych innowacyjnych projektów, których celem była nie tylko
modernizacja technologii produkcji klinkieru,
cementu i paliw, ale też inwestycja w systemy
ochrony środowiska. Dyrektor Cementowni Kujawy Marek Michalski, dziękując za samorządowe
gratulacje, powiedział: „To praca całego zespołu –
całego zakładu – cieszę się, że zauważona na takim
forum”. Nagrody i wyróżnienia marszałka przyznano w 13 kategoriach, doceniając 24 laureatów,
wręczając 33 wyróżnienia, 1 nagrodę za całokształt
działalności oraz 1 nagrodę specjalną.
Jarosław Drozdowski

Badania
diagnostyczne
krwi
W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
Gmina Barcin przystąpiła do realizacji Programu
Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie
Kujawsko-Pomorskim. Celem regionalnego
programu polityki zdrowotnej jest zwiększenie
wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C
oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w
zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C.
Program obejmuje badanie diagnostyczne krwi w
kierunku HBsAg oraz na obecność przeciwciał antyHCV, a także szkolenia dla pacjentów dotyczące
zakażeń WZW B i C. Realizatorem programu dla 50
mieszkańców Gminy Barcin jest Wojewódzki
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Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Pobór
krwi do badań diagnostycznych odbędzie się w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Barcinie. Z budżetu Gminy Barcin na
2019 rok sﬁnansowane zostanie 50% kosztów
przeprowadzenia badań diagnostycznych dla
mieszkańców gminy.
Jarosław Drozdowski

Szczepienia
przeciwko
pneumokokom
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie jest realizatorem programu
polityki zdrowotnej pn. „Program proﬁlaktyki
zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom
w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie
przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Gminy Barcin. Celem programu jest zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia
pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż. poprzez szczepienia z użyciem szczepionki skoniugowanej 13walentnej. Program jest skierowany do osób w
wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione
szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują
się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu
przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej, zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.
Jarosław Drozdowski
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Stypendia dla uczniów
17 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o
przyznanie stypendium dla uczniów placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin za
wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz
wysokie osiągnięcia sportowe w roku szkolnym
2018/2019. Komisja składająca się z dyrektorów
Marzeny Wolskiej, Katarzyny Marciniak, Iwony
Kausa i Ewarysta Tomiczaka, radnego Bartłomieja
Uszko pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza
Barcina Huberta Łukomskiego przeanalizowała 176
wniosków za wysokie wyniki w nauce, 110
wniosków za wysokie osiągnięcia sportowe i 7
wniosków za wybitne osiągnięcia.
Z budżetu gminy Barcin na 2019 roku na stypendia
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. dr.
Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie, Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie,
Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Gimnazjum Nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie i Gimnazjum
Nr2 w Piechcinie wydatkowano 34.140,00 zł. Za
wybitne osiągnięcia nagrodzono 4 uczniów

przyznając trzy stypendia w wysokości 260,00 zł i
jedno w kwocie 360,00 zł.
Stypendia dla uczniów szkół podstawowych:
a) średnia ocen od 5,10 do 5,40 – stypendium w
wysokości 110,00 zł dla 94 uczniów,
b) średnia ocen od 5,41 do 5,70 – stypendium w
wysokości 120,00 zł dla 43 uczniów,
c) średnia ocen powyżej 5,71 – stypendium w
wysokości 150,00 zł dla 13 uczniów.
Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych:
a) średnia ocen od 5,00 do 5,40 – stypendium w
wysokości 120,00 zł dla 19 uczniów,
b) średnia ocen powyżej 5,41 – stypendium w
wysokości 150,00 zł dla 7 uczniów.
Stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe:
a) za zajęcie I miejsca w zawodach na szczeblu
powiatowym – stypendium w wysokości po 100,00
zł dla 12 uczniów,
b) za zajęcie miejsc od I do X miejsca w zawodach na
szczeblu wojewódzkim – stypendium w wysokości
po 110,00 zł dla 90 uczniów,
c) za zajęcie I-VI miejsca w Mistrzostwach Polski –
stypendium w wysokości 160,00 zł dla 7 uczniów.
Jarosław Drozdowski

