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Foremka po raz 22

6 czerwca w Parku Wolności w Barcinie 
odbyła się już 22 edycja festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej FOREMKA, w którym wystą-
piły dzieci z przedszkoli Powiatu Żnińskiego. 
Nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych, 
darmowa wata cukrowa, dmuchańce czy 
zakręcone rowery gdzie dzieci mogły 
spróbować swoich sił na rowerowym torze 
przeszkód. O godzinie 14.00 rozpoczęły się 
przesłuchania konkursowe, w jury konkur-
sowym festiwalu zasiedli: Katarzyna Tomala-
nauczycielka muzyki prowadząca sekcję 
muzyczną , Arkadiusz Milarski-nauczyciel 
tańca, prowadzący zajęcia taneczne oraz 
Sławomir Wróblewski prowadzący ognisko 
muzyczne w MDK w Barcinie. W tym roku po 
raz pierwszy konkurs odbył się w nowej 
kategorii rodzinnej, pogoda dopisała, a do 

parku przybyło wielu mieszkańców wraz z 
rodzinami by po długiej przerwie wspólnie 
spędzić czas w plenerze przysłuchując się 
wokalnym zmaganiom przedszkolaków. Po 
wysłuchaniu wszystkich uczestników, na 
scenie wystąpiła Katarzyna Łaska, znana 
między innymi jako Elsa z Krainy Lodu, 
aktorka dubbingowa, przez ponad 20 lat 
użyczyła swojego głosu wielu postaciom z 
filmów, seriali animowanych oraz gier 
komputerowych. Zaśpiewała utwory z 
popularnych bajek i seriali animowanych, 
wśród nich pojawił się także znany wszyst-
kim dzieciom utwór „Mam tę moc” z filmu 
Kraina Lodu. następnie jury konkursowe 
ogłosiło wyniki 22 Festiwalu Piosenki 
Przedszkolnej FOREMKA:

Dokończenie na str. 2

15 lat UTW
w Barcinie
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 Grand Prix : Zespół Eko Przyjaciele w 
składzie Tatiana Błaszak, Pola Światowy, 
Alicja Zwolińska z Przedszkola nr 3 w 
Barcinie, za wykonanie piosenki „Ziemia-
zielona wyspa”

 I miejsce : Maja Michalska z Przedszkola 
przy Zespole Szkół w Lubostroniu, za 
wykonanie piosenki „Co powie tata”

 II miejsce : Zespół Biedronki w składzie 
Zofia Konopacka, Maja Drabik, Maja 
Czerwińska, Hanna Bazyl z Przedszkola nr 
2 w Żninie za wykonanie piosenek „Co 
powie tata” i „Piosenka o podróżach”

 III miejsce : Alicja Wieczorek z Przedszkola 
S a m o r z ą d o w e g o  w  G ą s a w i e  z a 
wykonanie piosenki „Poważna sprawa

3 równorzędne wyróżnienia :
 Śpiewające pszczółki w składzie Maja 

Szymczak, Fabian Rataj, Laura Kawka z 
Przedszkola nr 2 w Barcinie za wykonanie 
piosenki „Najlepsza drużyna”

 Helena Najkowska z Przedszkola nr 3 w 
Barcinie za wykonanie piosenki „M jak 
mama, T jak tata”

 Adrianna Folaron z Przedszkola Samo-
rządowego w Gąsawie za wykonanie 
piosenki „Świat w naszych rękach-eko 
piosenka”

 Nagroda rodzinna : Maja i Michał Mi-
chalscy za wykonanie piosenki „Ale jazz”

3

Organek w nowym świecie

W piątek, 11 czerwca, na scenie 
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 
swój koncert dał zespół ORGANEK.
W ramach trasy „W nowym świecie” 
zespół zaprezentował swojej publi-
czności znany repertuar oraz zupełnie 
nowe aranżacje.

Energia sceniczna, entuzjastyczne 
przyjęcie oraz spora dawka dobrej 
muzyki! Jako support wystąpił zespół 
ŻURKOWSKI. Symbolicznym gestem, 
który towarzyszy ORGANKOWI w 
trasie jest sadzenie drzew jako nadziei 
na lepsze jutro.

Również w Barcinie członkowie zespo-
łu posadzili drzewo, które nazwane 
zostało „Czesław” na cześć Pana 
Czesława Cieślaka – Honorowego 
Obywatela Barcina.
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Muzyczne podsumowanie

22 czerwca odbył się koncert wieńczący rok 
szkolny w Ognisku Muzycznym, kierowanym 
przez instruktora Sławomira Wróblewskiego, 
podopieczni ogniska pochwalili się swoimi 
umiejętnościami przed przyjaciółmi i rodziną. 
W koncercie wystąpili: Maciej Wachowski z 
utworami ” Dziewczyna z konwaliami” Zbig-
niewa Wodeckiego, „No sorry” Sanah, Małgo-
rzata Forgiel z utworem „Dla Elizy” Ludwiga 

van Beethovena, Wiktoria Nowakowska z 
utworem „Year of the young” Smith & Thell, 
Oliwia Szczepaniak z utworami „2:00” Sanah, 
„Photograph” Ed Sheeran, Zofia Forgiel z 
utworem „Wojna domowa” Jerzego Matusz-
kiewicza, Ludwika Jerzego Kerna, Daria 
Pender i Ania Ratajczak w duecie z utworami 
„Imagine” Johna Lennona, „Wehikuł czasu” 
Dżemu, Daria Pender (solo) z utworem „Let 

her go” Passenger, Ania Ratajczak (solo) z 
utworami „Yesterday” The Beatles, „We are 
the champions” Queen, „Stayin alive” Bee 
Gees, Każdy z podopiecznych ogniska 
otrzymał pamiątkowe świadectwo oraz 
upominek w formie vouchera do wykorzy-
stania w sieci lodziarni Dolce Vito.

Synkopy i piruety

23 czerwca na scenie Miejskiego Domu 
Kultury w Barcinie swój talent pokazały dzieci 
z Laboratorium Piosenki i Studia Kreacji 
Tańca. Koncert zatytułowany był „Synkopy i 
piruety” Ze względu na zakończenie roku 
szkolnego Ogniska Muzycznego dzieci 

wystąpiły na specjalnym koncercie, śpiewając 
utwory po polsku i angielsku, a także tańcząc 
w rytm energicznej oraz klimatycznej muzyki. 
Młodych wokalistów z Laboratorium Piosenki 
przygotowuje Katarzyna Tomala, a tancerzy 
ze Studia Kreacji Tańca Arkadiusz Milarski. Po 

koncercie głos zabrał dyrektor MDK Artur 
Jakubowski, gratulując dzieciom udanego 
koncertu. Na zakończenie roku młodzi artyści 
otrzymali prezent w postaci vouchera do 
lodziarni, a opiekunowie bukiety kwiatów.

Zdjęcie na str. 6
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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 należy do Pałuk i 
leży na Szlaku Piastowskim. Zlokalizowana 
jest przy trasach komunikacyjnych: Byd-
goszcz -Mogilno (nr 254) oraz Inowrocław-
Żnin (nr 251) i usytuowana centralnie 
względem dużych ośrodków wojewódz-
twa. Sąsiaduje z gminami: Łabiszyn, Złotniki 
Kujawskie, Pakość, Dąbrowa i Żnin. Barcin, 
stanowiący siedzibę władz samorządo-
wych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem 
administracyjno-usługowym i mieszkanio-
wym. 

Charakterystycznym dla miasta zjawis-
kiem jest rozbicie układu przestrzennego 
na dwie odmienne jednostki - stary i nowy 
Barcin. Ukształtowany w procesie history-
cznym i mający wielowiekowe tradycje 
stary Barcin oddzielony jest łąkami i użyt-
kiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od 
nowej części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Barcin, 
Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, Gul-
czewo, Józefinka, Julianowo, Kania, Knieja, 
Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, Pturek, 
Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, Wapienno, 
Zalesie Barcińskie, Złotowo, Szeroki Ka-
mień. 

Gmina podzielona jest na 14 sołectw. 
Trzy największe wsie – Piechcin, Mamlicz i 
Krotoszyn –zamieszkuje łącznie 60% ludno-
ści 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 aktyw-
nych.

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

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

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

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

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

Żłobek "Pszczółka”
ul.  Jakuba Wojciechowskiego 10A,  88-190 Barcin
tel. +48 52 511 45 45

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

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie 
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86 

Szkoła Podstawowa w Mamliczu 
Mamlicz 72, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 61 90 

Zespół Szkół w Barcinie
ul. Artylerzystów 13, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 25 86
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

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

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

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 353 93 90

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Artylerzystów 8, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 353 93 90 wew. 104, +48 660 541 452

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vademecum 

TELEFONY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

Miesięcznik
POGŁOS BARCINA
redaktor odpowiedzialny:
Bartłomiej Uszko, 

DODATEK
SAMORZĄDOWY
Jarosław Drozdowski

WYDAWCA
Miejski Dom Kultury
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl

ADRES REDAKCJI
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90 wew.104

SKŁAD DTP
Bartłomiej Uszko
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 / Z NASZEJ POCZTY

„I po co ja w tym świecie 
tkwię?”

I po co ja w tym świecie 
tkwię?

I po co się szamocę z nim?
Na pysk upadam i ad rem,

Bo walczę też nie byle z 
kim.

Los mi pod nogi belki 
ćpał.

Nie po to by mi schody 
dać,

Lecz by mi przeszkód 

stawiać wał.
Więc po co mnie zrodziła 

Mać?

Jeśli już jestem jakiś Sens
Istnienia przecież musi 

być.
Może – by skały ugryźć 

kęs
I dzięki temu wiecznie 

żyć.

Czesław Cieślak

Barcin, ul. Lotników 13, tel. 690 060 053  

Barcin, ul. Lotników 13, tel. 690 060 053  
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 / Z NASZEJ POCZTY

„I po co ja w tym świecie 
tkwię?”

I po co ja w tym świecie 
tkwię?

I po co się szamocę z nim?
Na pysk upadam i ad rem,

Bo walczę też nie byle z 
kim.

Los mi pod nogi belki 
ćpał.

Nie po to by mi schody 
dać,

Lecz by mi przeszkód 

stawiać wał.
Więc po co mnie zrodziła 

Mać?

Jeśli już jestem jakiś Sens
Istnienia przecież musi 

być.
Może – by skały ugryźć 

kęs
I dzięki temu wiecznie 

żyć.

Czesław Cieślak

Barcin, ul. Lotników 13, tel. 690 060 053  

Barcin, ul. Lotników 13, tel. 690 060 053  
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15 lecie UTW Barcin
W czwartek, 17 czerwca 2021 roku, w 

Miejskim Domu Kultury zorganizowano 
jubileusz 15.lecia utworzenia i dzia-
łalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Barcinie połączony z zakończeniem roku 
akademickiego 2020/2021. W ciekawym 
programie kulturalnym i edukacyjnym 
znalazł się występ zespołu wokalnego 
Retro, wystawa prac sekcji artystycz-
nych, filmowy przegląd wydarzeń 
minionego piętnastolecia,  recital 
Remigiusza Kuźmińskiego i Darii Wójcik, 
wystąpienia gości, wręczenie pamiątek, 
wykład uniwersytecki „Okazywanie 
wdzięczności jako droga do własnego 
zdrowia psychicznego” oraz poczę-
stunek.
Burmistrz Michał Pęziak i Przewod-
niczący Rady Miejskiej Janusz Wojtko-
wiak  doceni l i  potencjał ,  wiedzę, 
doświadczenie, inicjatywy i dokonania 
osób skupionych na przestrzeni piętna-
stolecia pod przewodnictwem Anieli i 
Stanisława Nowików, Jerzego Kosmal-
skiego i Zofii Jesionowskiej oraz od 
opieką naukową prof. dr hab. Romana 
Ossowskiego w zakresie aktywizacji 
intelektualnej, psychicznej, społecznej i 
fizycznej seniorów z Miasta i Gminy 
Barcin
Tytuł doctora honoris causa uczelni 
otrzymali prof. Roman Ossowski, mgr 
Ireneusz Frelichowski i pośmiertnie Jerzy 
Kosmalski, który w jego imieniu odebrała 
żona Barbara, a także nieobecna na 
jubileuszu Aniela Nowik i nieżyjący Sta-
nisław Nowik. Dzięki ich zaangażowaniu 
w wykłady, warsztaty, zajęcia, wycieczki i 
spektakle słuchacze spełniali marzenia, 
nawiązywali nowe przyjaźnie i lepiej 
poznali otaczający świat.

Jarosław Drozdowski

Kadrowiczka z Piechcina

W trakcie zawodów Junior Tour 2021 
w Łodzi wręczone zostały nominacje do 
kadry Polski Juniorów w bilardzie. Wśród 
zawodniczek nominację otrzymała Julia 
Nowacka zawodniczka B O SiR Bila 
Piechcin. Sekcja bilardowa powstała w 
2009 roku przy Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Piechcin. Obecnie jej 
organizacją i finansowaniem zajmuje się 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zawodnicy sekcji biorą udział w wielu 
turniejach, Kujawsko-Pomorskiej Lidze 
Bilardowej, Junior Tour i imprezach rangi 
mistrzowskiej. Instruktorami bilardu są 
Liliana i Jakub Wojciechowscy, a zajęcia 
odbywają się w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Piechcinie.

Jarosław Drozdowski

Lokalny Program 

Rozwoju 

Gospodarczego

W czerwcu 2021 roku zainaugurował 
prace powołany przez burmistrza 
Michała Pęziaka zespół konsultacyjny ds. 
opracowania Lokalnego Programu Roz-
woju Gospodarczego dla Gminy Barcin. 
W jego skład weszli urzędnicy Grzegorz 
Smoliński i Justyna Lewandowska z 
Referatu Rozwoju i Funduszy Zew-
nętrznych, radni Paweł Ratajczak i Piotr 
Niestatek oraz przedsiębiorcy Alek-
sander Józefowicz, Jolanta Kowalska, 
Sylwia Butowt-Koniszewska, Sławomir 
Nowak, Andrzej Sieradzki, Jarosław 
Zabłocki, Grzegorz Radzikowski i Henryk 
Hyjek Celem zespołu jest opracowanie 
Lokalnego Programu Rozwoju Gospo-
darczego dla Gminy Barcin oraz utwo-
rzenie Lokalnej Organizacji Gospodarczej 
w ramach projektu pn. „Usytuowanie na 
poziomie samorządów lokalnych instru-
mentów wsparcia dla MŚP, działających 
w oparciu o model wielopoziomowego 
zarządzania regionem” (REGIOGMINA).

Jarosław Drozdowski

nowy internetowy 

czerwiec 2021
BarcinaBarcina

DODATEK
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Małżeńskie jubileusze

16 czerwca 2021 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Barcinie pięć par 
świętowało 50.lecie zawarcia związku 
małżeńskiego. Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak wręczył dostojnym jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie nadane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej pana Andrzeja 
Dudę. Odznaczenia otrzymali Jadwiga i 

Eugeniusz Kowalczyk, Zdzisława i Jan 
Pawłowscy, Jolanta i Ryszard Kotlarek, 
Wanda i Henryk Jendrzejczak z Barcina 
oraz Bożena i Adam Zelek z Piechcina. Do 
medali dołączono listy gratulacyjne i 
bukiety czerwonych róż. Z powodów 
osobistych do ratusza nie dotarli Elżbieta 
i Czesław Kaczmarek z Mamlicza oraz 
Elżbieta i Mieczysław Marnocha z Bar-

cina. Odznaczenia państwowe dostar-
czyli im pracownicy urzędu. Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie usta-
nowiony w 1960 roku nadawany jest 
osobom, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim.

Jarosław Drozdowski

Wędkowanie na Noteci
W maju i czerwcu Koło nr 71 PZW w 

Barcinie zorganizowało zawody spła-
wikowe dla członków stowarzyszenia 
skupiającego miejscowych miłośników 
wędkarstwa i sportu wędkarskiego. Ryby 
łowiono na rzece Noteć w Barcinie, 
każdorazowo rywalizując przez cztery 
godziny przy zmiennej pogodzie od 
słońca po ulewny deszcz, skupiając się na 
poławianiu leszczyków, płoci, krąpi, 
okonków, uklei i jazgarzy. W konkursach 
osiągnięto następujące wyniki: Mirosław 
Nosek (1 miejsce/9370 pkt. i 2 miej-
sce/6160 pkt.), Dawid Krawczyk (2/8900 

pkt.; 3/5770 pkt.), Ryszard Kokocha 
(3/7690 pkt.; 4/5640 pkt.), Andrzej 
Kowalczyk (4/6189 pkt.; 9/3820 pkt.), 
Janusz Kwiatkowski (5/5480 pkt.; 7/4260 
pkt.), Jan Kokocha (6/4860 pkt.; -/-), 
Andrzej Wiśniewski (7/4470 pkt.; 6/5290 
pkt.), Jarosław Drozdowski (8/4460 pkt.; 
8/3960 pkt.), Marian Wieczorek (9/3720 
pkt.; -/-), Henryk Jendrzejczak (10/2510 
pkt.; 10/2510 pkt) oraz Waldemar Nosek (-
/-; 1/7890 pkt.) i Sławomir Cudo (-/-; 5/5520 
pkt.). Łącznie złowiono i bezpiecznie 
wypuszczono z powrotem do wody 
ponad 100 kg ryb. Celem Polskiego Zwią-
zku Wędkarskiego jest organizowanie i 

promowanie wędkarstwa, rekreacji, 
sportu wędkarskiego, użytkowanie i 
ochrona wód, działanie na rzecz ochrony 
przyrody, edukacja i kształtowanie etyki 
wędkarskiej oraz upowszechnianie 
wiedzy o warunkach ochrony  i połowu 
ryb. Komisja egzaminacyjna Zarządu Koła 
przeprowadza egzaminy dla osób 
chcących zdobyć kartę wędkarską upra-
wniającą do amatorskiego połowu ryb.

Jarosław Drozdowski

Nagrody artystyczno-kulturalne
Burmistrz Michał Pęziak przyznał nagrody 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury w Gminie Barcin. Za całokształt pracy 
artystyczno-kulturalnej docenił Prezes 
Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy 
Barcin panią Teresę Kaczmarek oraz artystkę 
panią Lucynę Fic.
Pani Teresa Kaczmarek od 12 marca 2013 roku 
jest Prezesem Towarzystwa Miłośników 
Miasta i Gminy Barcin. Wcześniej działała w 
komitecie założycielskim i zarządzie sto-
warzyszenia, którego głównym celem jest 
dokładne poznanie, udokumentowanie i 
upowszechnianie historii miasta i gminy 
Barcin. Do najważniejszych osiągnięć Pani 
Prezes oraz Towarzystwa Miłośników Miasta i 
Gminy Barcin w latach 2013 – 2017 należy 
organizacja 5 widowisk historyczno-reli-
gijnych „Sanctus Adalbertus in Barthcino” 
(Święty Wojciech w Barcinie) związanych z 
legendą o Świętym Wojciechu, mówiącą o 
pobycie biskupa Wojciecha, transportem 
relikwii męczennika i przekazywaniem okupu 
przy Górze św. Wojciecha – znajdującej się w 
centrum państwa piastowskiego, związanej z 
początkami Barcina, rozwojem chrześci-
jaństwa, kościoła katolickiego i kultem św. 
Wojciecha w regionie. W latach 2009 – 2019 
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Bar-
cin wydało 12 książek dotyczących Powstania 
Wielkopolskiego i Powstańców Wielko-
polskich 1918-1919, miejsc kultu religijnego na 
terenie gminy, widowisk historyczno-religij-
nych o św. Wojciechu, spektaklu „Siła miło-
ści” oraz Wapienna, Bielaw i Wilkowa. Pani 
Teresa Kaczmarek współredagowała publi-
kacje „Udział mieszkańców Barcina i okolic w 
Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919” 
(2009 i 2011) oraz „Wapienno – Bielawy – 
Wilkowo. Miejscowości, których już nie ma 

Dokończenie na str. 43

Dokończenie na str. 5
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zku Wędkarskiego jest organizowanie i 

promowanie wędkarstwa, rekreacji, 
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Jarosław Drozdowski

Nagrody artystyczno-kulturalne
Burmistrz Michał Pęziak przyznał nagrody 

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury w Gminie Barcin. Za całokształt pracy 
artystyczno-kulturalnej docenił Prezes 
Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy 
Barcin panią Teresę Kaczmarek oraz artystkę 
panią Lucynę Fic.
Pani Teresa Kaczmarek od 12 marca 2013 roku 
jest Prezesem Towarzystwa Miłośników 
Miasta i Gminy Barcin. Wcześniej działała w 
komitecie założycielskim i zarządzie sto-
warzyszenia, którego głównym celem jest 
dokładne poznanie, udokumentowanie i 
upowszechnianie historii miasta i gminy 
Barcin. Do najważniejszych osiągnięć Pani 
Prezes oraz Towarzystwa Miłośników Miasta i 
Gminy Barcin w latach 2013 – 2017 należy 
organizacja 5 widowisk historyczno-reli-
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(Święty Wojciech w Barcinie) związanych z 
legendą o Świętym Wojciechu, mówiącą o 
pobycie biskupa Wojciecha, transportem 
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przy Górze św. Wojciecha – znajdującej się w 
centrum państwa piastowskiego, związanej z 
początkami Barcina, rozwojem chrześci-
jaństwa, kościoła katolickiego i kultem św. 
Wojciecha w regionie. W latach 2009 – 2019 
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Bar-
cin wydało 12 książek dotyczących Powstania 
Wielkopolskiego i Powstańców Wielko-
polskich 1918-1919, miejsc kultu religijnego na 
terenie gminy, widowisk historyczno-religij-
nych o św. Wojciechu, spektaklu „Siła miło-
ści” oraz Wapienna, Bielaw i Wilkowa. Pani 
Teresa Kaczmarek współredagowała publi-
kacje „Udział mieszkańców Barcina i okolic w 
Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919” 
(2009 i 2011) oraz „Wapienno – Bielawy – 
Wilkowo. Miejscowości, których już nie ma 
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we wspomnieniach mieszkańców” (2016). 
Widowiska plenerowe w Barcinie zrealizo-
wano a książki towarzystwa wydano dzięki 11 
dotacjom celowym z Budżetu Gminy Barcin w 
łącznej wysokości 105.144,00 zł oraz finanso-
wym wsparciu darczyńców. Pani Teresa 
Kaczmarek z Towarzystwem Miłośników 
Miasta i Gminy Barcin zorganizowała dwa 
plenery malarskie „Ślady św. Wojciecha 
pozostawione w Barcinie” (2014) oraz „Barcin 
m a l o w a n y  –  w  1 0 0 - l e c i e  o d z y s k a n i a 
Niepodległości” (2019) połączone z wysta-
wami prac poplenerowych, zainicjowała ze 
Środowiskowym Domem Samopomocy i 
parafią pw. św. Jakuba Większego Orszak 
Trzech Króli (2015), współorganizuje z biblio-
teką publiczną konkurs wiedzy o gminie z 
elementami wiedzy o powiecie pt. „Barcin 
Moje Miasto – Moja mała Ojczyzna” oraz 
wspiera powiatowy konkurs gwary pałuckiej 
pt. „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”. 
W 2015 roku pani Teresa Kaczmarek posadziła 
1 z 25 dębów z okazji jubileusz 25-lecia 
odrodzenia samorządu terytorialnego w 
Polsce, a w 2019 roku otrzymała Dyplom 
uznania za zasługi w upowszechnianiu wiedzy 
i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919. Pani Prezes Teresa Kaczmarek pozyskuje 
środki na działalność stowarzyszenia, 
archiwizuje kroniki, wspomnienia, zapiski, fil-
my i fotografie. Kierując TMMiGB zajmującym 
się kulturą, historią, dziedzictwem i promocją 
Barcina, zmobilizowała do realizacji przed-

sięwzięć kulturotwórczych i sponsorowania 
publikacji mieszkańców gminy, lokalne 
instytucje, stowarzyszenia, szkoły, firmy i 
przedsiębiorców. 
Pani Lucyna Fic urodziła się w 1977 roku. Jest 
absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Braci Śniadeckich w Żninie. Od wczesnego 
dzieciństwa lubiła malować i uczestniczyła w 
konkursach plastycznych zdobywając dyplo-
my i wyróżnienia. W 1994 roku artystka z 
Barcina miała pierwszą wystawę. Były to 
portrety w ołówku, akwarele, witraże, figurki 
z modeliny i obrazki haftowane krzyżykami. 
Od 1997 roku pani Lucyna maluje farbą olejną. 
Podstawy techniki malarstwa olejnego 
poznała u pana Jana Fritza, barcińskiego 
artysty i malarza. Pani Lucyna Fic zajmuje się 
rysunkiem, pastelem suchym i akwarelą. 
Projektuje i wykonuje kartki okolicznościowe i 
albumy. Tworzy technikami decoupage i mix 
media. Spełnia się w metodzie scrap-
bookingu. Z dużą starannością i dbałością o 
szczegóły ozdabia przedmioty użytkowe, 
torby materiałowe, drewniane pudełka i 
tkaniny. Realizowała zamówienia na kartki i 
obrazy dla Holendrów. Swoje prace pani 
Lucyna wystawiała na kilkunastu wystawach 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin, 
Sali Imprez Kameralnych, Miejskim Domu 
Kultury i Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie, 
Młodzieżowym Domu Kultury w Bydgoszczy 
oraz Domu Artysty w Inowrocławiu. Akwarele 
pani Lucyny Fic były zamieszczone w 1999 

roku w świątecznym wydaniu Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego. Otrzymała nagrodę 
Burmistrza Miasta i Gminy Barcin za pracę pt. 
„Życie ziemi w Twoich rękach”. Pani Lucyna 
Fic zilustrowała dwie książki: „Spotkania z 
Innymi” (2011) Przemysława Pawła Grzybow-
skiego oraz „W krainie dzieciństwa” (2018) 
Zofii Jesionowskiej. Współpracowała również 
z panią Anną Zaprzelska, właścicielką firmy 
LemonCraft, współtworząc komplet papie-
rów i dodatków do scrapbookingu pt. „Grow 
old with me”. Poza tworzeniem prac 
artystycznych, przez wiele lat, drugą wielką 
pasją pani Lucyny Fic była epistolografia. 
Przez 20 lat korespondowała z osobami z róż-
nych stron świata i pielęgnowała listowne 
przyjaźnie. Artystka prowadzi blog w Interne-
cie i fan page twórczości na Facebooku pt. 
„Kujawianka tworzy”. Lubi wyjazdy rekre-
acyjne i spotkania z przyjaciółmi, czyta 
biografie i książki podróżnicze. Pani Lucyna 
Fic szukając nowych wyzwań artystycznych i 
tworząc w rozmaitych technikach, relaksuje 
się poprzez sztukę i zapomina o ograni-
czeniach codzienności związanych z nie-
pełnosprawnością.

Jarosław Drozdowski
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Mistrzyni Polski W dniach 19-20 czerwca 2021 roku 
odbył się XXVII Ogólnopolski Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, 
masowa impreza dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych aktywizująca 
najmłodszych Polaków do uprawiania 
sportu. Złotą medalistką w biegu na 
dystansie 300 metrów i Mistrzynią Polski 
została Olga Jankowska (rocznik 2009), 
uzyskując w finale wynik 44.15s PB. Olga 
powtórzyła ubiegłoroczny sukces, a tym 
samym obroniła tytuły wywalczony 
przed rokiem. Do finału tej samej 
konkurencji zakwalifikowała się Kinga 
Popielarz (2009), która w eliminacjach 
ustanowiła nowy rekord życiowy 47.65s. 
Ostatecznie zakończyła rywalizację na 7. 
miejscu. W ścisłym finale wystąpił także 
Wiktor Czyżewski (2011), zajmując 7. 
miejsce w biegu na 60 metrów z 
wynikiem 8.89s. W nieoficjalnych Mis-
trzostwach Polski Dzieci wzięło udział 7 
zawodników sekcji lekkoatletycznej 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
prowadzonych przez trenera Andrzeja 
Luzaka.

Jarosław Drozdowski

Odszedł pan Ireneusz Kocik

W sobotę, 29 maja 2021 roku, w wieku 82 lat 
zmarł pan Ireneusz Kocik, Prezes i Kapelmistrz 
Regionalnej Orkiestry „Kujawy” w Piechcinie. 
Pan Ireneusz Kocik w 1952 roku zgłosił się 
ochotniczo do wojskowej służby muzycznej 
jako elew – kadet w Jednostce Wojsk Ochrony 
Pogranicza w Szczecinie. W 1956 roku został 
przeniesiony do orkiestry reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu 
szkoły muzycznej odbył staż w orkiestrze 
garnizonowej w Ustce. Następnie ukończył 
szkolenie na podoficerów zawodowych or-
kiestr wojskowych oraz Szkołę Kapelmistrzów 
Orkiestr Dętych Wojskowych i Cywilnych. W 
czasie pobytu i kształcenia w szkołach muzycz-
nych brał udział w zagranicznych wyjazdach 
rejsowych z Reprezentacyjną Orkiestrą Mary-
narki Wojennej. W 1961 roku został podo-
ficerem zawodowym w Marynarce Wojennej na 
stanowisku pierwszego kornecisty-solisty. Po 
trzyletniej służbie zawodowej przeszedł do 
rezerwy jako muzyk zawodowy.
W 1966 roku pan Ireneusz Kocik został 
Kapelmistrzem Orkiestry Zakładowej w 
Zakładach Przemysłu Wapienniczego w 
Bielawach. Po restrukturyzacja zakładu w 2001 
roku orkiestra zakładowa została przekształ-

cona w stowarzyszenie Regionalna Orkiestra 
„Kujawy” w Piechcinie, której cele obejmują 
prowadzenie podstawowego wyszkolenia 
muzycznego, podnoszenie umiejętności gry na 
instrumentach muzycznych, popularyzację i 
upowszechnianie kultury muzycznej, podno-
szenie poziomu artystycznego członków 
orkiestry w ramach amatorskiego ruchu muzy-
cznego. Od 2000 roku pan Ireneusz Kocik 
pracował społecznie w orkiestrze, jako prezes i 
kapelmistrz. Szkolił i przygotowywał młodych 
adeptów i muzyków do koncertów i występów. 
W trakcie pracy z orkiestrą wyszkolił kilkunastu 
zaawansowanych muzyków grających na 
różnych instrumentach w zespołach muzy-
cznych i orkiestrach w Polsce.
Wspominając Pana Kapelmistrza dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury pan Artur Jakubowski 
napisał: „Muzyka, Orkiestra były dla Niego jak 
tlen bez którego nie można żyć, poświęcił jej 
całe swoje dorosłe życie, wszystkie swoje 
umiejętności, talent i niepodważalne kompe-
tencje. Był nie tylko pasjonatem, ale przede 
wszystkim człowiekiem oddanym sprawie, 
znawcą, nauczycielem. Wiedział doskonale, że 
muzyka może być nauczycie lką  życ ia , 
organizatorką zbiorowej wyobraźni. Dlatego 

właśnie pochłonęła Go do końca.”
Bogaty dorobek artystyczny i osiągnięcia 
koncertowe pana Ireneusza Kocika i  Regio-
nalnej Orkiestry „Kujawy” są udokumento-
wane dyplomami, listami gratulacyjnymi, 
pucharami i nagrodami m.in. Odznaką Ministra 
Kultury i Sztuki Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
Srebrną odznaką wyróżniony za zasługi w 
pracy społecznej i muzycznej Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy, Nagrodą 
specjalną i okolicznościową Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Medalem Honoro-
wym im. Jakuba Wojciechowskiego „Za Zasługi 
dla Kultury Robotniczej” i Nagrodą Burmistrza 
Barcina za całokształt pracy artystyczno-
kulturalnej. 
2 czerwca śp. Ireneusz Kocik spoczął na cmen-
tarzu parafialnym w Pakości. Cześć Jego 
Pamięci!

Jarosław Drozdowski



we wspomnieniach mieszkańców” (2016). 
Widowiska plenerowe w Barcinie zrealizo-
wano a książki towarzystwa wydano dzięki 11 
dotacjom celowym z Budżetu Gminy Barcin w 
łącznej wysokości 105.144,00 zł oraz finanso-
wym wsparciu darczyńców. Pani Teresa 
Kaczmarek z Towarzystwem Miłośników 
Miasta i Gminy Barcin zorganizowała dwa 
plenery malarskie „Ślady św. Wojciecha 
pozostawione w Barcinie” (2014) oraz „Barcin 
m a l o w a n y  –  w  1 0 0 - l e c i e  o d z y s k a n i a 
Niepodległości” (2019) połączone z wysta-
wami prac poplenerowych, zainicjowała ze 
Środowiskowym Domem Samopomocy i 
parafią pw. św. Jakuba Większego Orszak 
Trzech Króli (2015), współorganizuje z biblio-
teką publiczną konkurs wiedzy o gminie z 
elementami wiedzy o powiecie pt. „Barcin 
Moje Miasto – Moja mała Ojczyzna” oraz 
wspiera powiatowy konkurs gwary pałuckiej 
pt. „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”. 
W 2015 roku pani Teresa Kaczmarek posadziła 
1 z 25 dębów z okazji jubileusz 25-lecia 
odrodzenia samorządu terytorialnego w 
Polsce, a w 2019 roku otrzymała Dyplom 
uznania za zasługi w upowszechnianiu wiedzy 
i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-
1919. Pani Prezes Teresa Kaczmarek pozyskuje 
środki na działalność stowarzyszenia, 
archiwizuje kroniki, wspomnienia, zapiski, fil-
my i fotografie. Kierując TMMiGB zajmującym 
się kulturą, historią, dziedzictwem i promocją 
Barcina, zmobilizowała do realizacji przed-

sięwzięć kulturotwórczych i sponsorowania 
publikacji mieszkańców gminy, lokalne 
instytucje, stowarzyszenia, szkoły, firmy i 
przedsiębiorców. 
Pani Lucyna Fic urodziła się w 1977 roku. Jest 
absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Braci Śniadeckich w Żninie. Od wczesnego 
dzieciństwa lubiła malować i uczestniczyła w 
konkursach plastycznych zdobywając dyplo-
my i wyróżnienia. W 1994 roku artystka z 
Barcina miała pierwszą wystawę. Były to 
portrety w ołówku, akwarele, witraże, figurki 
z modeliny i obrazki haftowane krzyżykami. 
Od 1997 roku pani Lucyna maluje farbą olejną. 
Podstawy techniki malarstwa olejnego 
poznała u pana Jana Fritza, barcińskiego 
artysty i malarza. Pani Lucyna Fic zajmuje się 
rysunkiem, pastelem suchym i akwarelą. 
Projektuje i wykonuje kartki okolicznościowe i 
albumy. Tworzy technikami decoupage i mix 
media. Spełnia się w metodzie scrap-
bookingu. Z dużą starannością i dbałością o 
szczegóły ozdabia przedmioty użytkowe, 
torby materiałowe, drewniane pudełka i 
tkaniny. Realizowała zamówienia na kartki i 
obrazy dla Holendrów. Swoje prace pani 
Lucyna wystawiała na kilkunastu wystawach 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin, 
Sali Imprez Kameralnych, Miejskim Domu 
Kultury i Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie, 
Młodzieżowym Domu Kultury w Bydgoszczy 
oraz Domu Artysty w Inowrocławiu. Akwarele 
pani Lucyny Fic były zamieszczone w 1999 

roku w świątecznym wydaniu Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego. Otrzymała nagrodę 
Burmistrza Miasta i Gminy Barcin za pracę pt. 
„Życie ziemi w Twoich rękach”. Pani Lucyna 
Fic zilustrowała dwie książki: „Spotkania z 
Innymi” (2011) Przemysława Pawła Grzybow-
skiego oraz „W krainie dzieciństwa” (2018) 
Zofii Jesionowskiej. Współpracowała również 
z panią Anną Zaprzelska, właścicielką firmy 
LemonCraft, współtworząc komplet papie-
rów i dodatków do scrapbookingu pt. „Grow 
old with me”. Poza tworzeniem prac 
artystycznych, przez wiele lat, drugą wielką 
pasją pani Lucyny Fic była epistolografia. 
Przez 20 lat korespondowała z osobami z róż-
nych stron świata i pielęgnowała listowne 
przyjaźnie. Artystka prowadzi blog w Interne-
cie i fan page twórczości na Facebooku pt. 
„Kujawianka tworzy”. Lubi wyjazdy rekre-
acyjne i spotkania z przyjaciółmi, czyta 
biografie i książki podróżnicze. Pani Lucyna 
Fic szukając nowych wyzwań artystycznych i 
tworząc w rozmaitych technikach, relaksuje 
się poprzez sztukę i zapomina o ograni-
czeniach codzienności związanych z nie-
pełnosprawnością.

Jarosław Drozdowski

5 6

Mistrzyni Polski W dniach 19-20 czerwca 2021 roku 
odbył się XXVII Ogólnopolski Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi, 
masowa impreza dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych aktywizująca 
najmłodszych Polaków do uprawiania 
sportu. Złotą medalistką w biegu na 
dystansie 300 metrów i Mistrzynią Polski 
została Olga Jankowska (rocznik 2009), 
uzyskując w finale wynik 44.15s PB. Olga 
powtórzyła ubiegłoroczny sukces, a tym 
samym obroniła tytuły wywalczony 
przed rokiem. Do finału tej samej 
konkurencji zakwalifikowała się Kinga 
Popielarz (2009), która w eliminacjach 
ustanowiła nowy rekord życiowy 47.65s. 
Ostatecznie zakończyła rywalizację na 7. 
miejscu. W ścisłym finale wystąpił także 
Wiktor Czyżewski (2011), zajmując 7. 
miejsce w biegu na 60 metrów z 
wynikiem 8.89s. W nieoficjalnych Mis-
trzostwach Polski Dzieci wzięło udział 7 
zawodników sekcji lekkoatletycznej 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
prowadzonych przez trenera Andrzeja 
Luzaka.

Jarosław Drozdowski

Odszedł pan Ireneusz Kocik

W sobotę, 29 maja 2021 roku, w wieku 82 lat 
zmarł pan Ireneusz Kocik, Prezes i Kapelmistrz 
Regionalnej Orkiestry „Kujawy” w Piechcinie. 
Pan Ireneusz Kocik w 1952 roku zgłosił się 
ochotniczo do wojskowej służby muzycznej 
jako elew – kadet w Jednostce Wojsk Ochrony 
Pogranicza w Szczecinie. W 1956 roku został 
przeniesiony do orkiestry reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu 
szkoły muzycznej odbył staż w orkiestrze 
garnizonowej w Ustce. Następnie ukończył 
szkolenie na podoficerów zawodowych or-
kiestr wojskowych oraz Szkołę Kapelmistrzów 
Orkiestr Dętych Wojskowych i Cywilnych. W 
czasie pobytu i kształcenia w szkołach muzycz-
nych brał udział w zagranicznych wyjazdach 
rejsowych z Reprezentacyjną Orkiestrą Mary-
narki Wojennej. W 1961 roku został podo-
ficerem zawodowym w Marynarce Wojennej na 
stanowisku pierwszego kornecisty-solisty. Po 
trzyletniej służbie zawodowej przeszedł do 
rezerwy jako muzyk zawodowy.
W 1966 roku pan Ireneusz Kocik został 
Kapelmistrzem Orkiestry Zakładowej w 
Zakładach Przemysłu Wapienniczego w 
Bielawach. Po restrukturyzacja zakładu w 2001 
roku orkiestra zakładowa została przekształ-

cona w stowarzyszenie Regionalna Orkiestra 
„Kujawy” w Piechcinie, której cele obejmują 
prowadzenie podstawowego wyszkolenia 
muzycznego, podnoszenie umiejętności gry na 
instrumentach muzycznych, popularyzację i 
upowszechnianie kultury muzycznej, podno-
szenie poziomu artystycznego członków 
orkiestry w ramach amatorskiego ruchu muzy-
cznego. Od 2000 roku pan Ireneusz Kocik 
pracował społecznie w orkiestrze, jako prezes i 
kapelmistrz. Szkolił i przygotowywał młodych 
adeptów i muzyków do koncertów i występów. 
W trakcie pracy z orkiestrą wyszkolił kilkunastu 
zaawansowanych muzyków grających na 
różnych instrumentach w zespołach muzy-
cznych i orkiestrach w Polsce.
Wspominając Pana Kapelmistrza dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury pan Artur Jakubowski 
napisał: „Muzyka, Orkiestra były dla Niego jak 
tlen bez którego nie można żyć, poświęcił jej 
całe swoje dorosłe życie, wszystkie swoje 
umiejętności, talent i niepodważalne kompe-
tencje. Był nie tylko pasjonatem, ale przede 
wszystkim człowiekiem oddanym sprawie, 
znawcą, nauczycielem. Wiedział doskonale, że 
muzyka może być nauczycie lką  życ ia , 
organizatorką zbiorowej wyobraźni. Dlatego 

właśnie pochłonęła Go do końca.”
Bogaty dorobek artystyczny i osiągnięcia 
koncertowe pana Ireneusza Kocika i  Regio-
nalnej Orkiestry „Kujawy” są udokumento-
wane dyplomami, listami gratulacyjnymi, 
pucharami i nagrodami m.in. Odznaką Ministra 
Kultury i Sztuki Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
Srebrną odznaką wyróżniony za zasługi w 
pracy społecznej i muzycznej Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr w Bydgoszczy, Nagrodą 
specjalną i okolicznościową Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Medalem Honoro-
wym im. Jakuba Wojciechowskiego „Za Zasługi 
dla Kultury Robotniczej” i Nagrodą Burmistrza 
Barcina za całokształt pracy artystyczno-
kulturalnej. 
2 czerwca śp. Ireneusz Kocik spoczął na cmen-
tarzu parafialnym w Pakości. Cześć Jego 
Pamięci!

Jarosław Drozdowski
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Nagrody szkolne i sportowe

Przed XXXI sesją Rady Miejskiej w 
B a r c i n i e  b u r m i s t r z  M i c h a ł  P ę z i a k  i 
p r z e w o d n i c z ą c y  J a n u s z  Wo j t k o w i a k 
nagrodzili czworo uczniów za znakomitą 
umiejętność łączenia dobrych i bardzo 
d o b r y c h  w y n i k ó w  w  n a u c e  z  d u ż ą 
aktywnością społeczną na rzecz szkoły i 
środowiska lokalnego w minionym roku 
szkolnym. Pamiątkowe dyplomy oraz karty 
upominkowe otrzymali ósmoklasiści Wiktoria 
Kustosz ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu, 
Jakub Krakowiak z Zespołu Szkół w Barcinie, 
Maciej Wachowski ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Piechcinie i Bartosz 
Dypolt ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. dra 
Stanisława Krzysia w Barcinie. Uzdolnionych 
uczniów wskazały Rady Pedagogiczne 

placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Barcin.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Wojtkowiak i Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
nagrodzili również pięcioro młodych spor-
towców za wysokie wyniki w Ogólnopolskim 
Finale Czwartków Lekkoatletycznych i Mis-
trzostwach Polski Juniorów w bilardzie.
Listy gratulacyjne i karty upominkowe otrzy-
mali Olga Jankowska za zwycięstwo w biegu 
na dystansie 300 metrów i zdobycie tytułu 
Mistrzyni Polski Dzieci na XXVII Ogólno-
polskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych 
2021 w Łodzi, Amelia Cholewińska za wywal-
czenie srebrnego medalu w pchnięciu kulą 
oraz Aleksander Grześkowiak za zdobycie 
brązowego medalu w biegu na 300 m na XXVI 

Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekko-
atletycznych 2020 w Łodzi. Olga, Amelia i 
Aleksander trenują w sekcji lekkoatletycznej 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod 
kierunkiem trenera Andrzeja Luzaka.
Samorządowcy docenili także Julię Nowacka 
za zdobycie srebrnego medalu w odmianę 8 
bil i brązowego medalu w odmianę 9 bil na 
Mistrzostwach Polski w Pool Bilard w Łodzi, 
które zaowocowały nominacją do kadry 
Polski Juniorów w bilardzie oraz Dominika 
Wojciechowskiego za wywalczenie brą-
zowego medalu w odmianę 10 bil i zajęcie 
p iątego mie jsca  w odmianę 8  b i l  na 
Mistrzostwach Polski w Pool Bilard w Łodzi. 
Julia i Dominik szkolą się w sekcji bilardowej 
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod 
okiem instruktorów Jakuba i Liliany Wojcie-
chowskich.
W dniu  zakończenia  roku szkolnego 
2020/2021 władze samorządowe podzię-
kowały społecznościom szkolnym za wysiłek i 
determinację w zdobywaniu oraz przeka-
zywaniu wiedzy i umiejętności, syste-
matyczną naukę i pracę w dużej mierze w 
trybie zdalnym z powodu trudności i ogra-
niczeń związanych z pandemią oraz życzyły 
udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i 
wielu przygód w dobrym zdrowiu, opty-
mistycznym nastroju i z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa.

Jarosław Drozdowski

Projekty 

SOU
W czerwcu przed zakończeniem roku 

szkolnego Stowarzyszenie „Otwarte 
Umysły” zrealizowało główne działania 
dwóch zadań publicznych dofinanso-
wanych z budżetu Gminy Barcin na 2021 
rok. Wakacyjną przerwę poprzedziło 
rozstrzygnięto konkursu kulinarnego 
„Smaki lata” oraz warsztaty fotogra-
ficzno – filmowe „Uważne oko” z Lude 
Reno i Joanną Łopat. 
W ramach cotygodniowych zajęć pt. 
„Talerz zdrowia – uczymy się wzmacniać 
swoją odporność” dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnościami razem z wolon-
tariuszami uczą się przygotowywać 
proste, smaczne i zdrowe posiłki. W tym 

roku autorki projektu skupiły się na 
potrawach, które wzmacniają naszą od-
porność. Uczestnicy gotowali używając 
takich produktów jak: cebula, czosnek, 
miód, przetwory mleczne, kiszonki, 
różnorodne ziarna, oliwa, owoce i 
warzywa. Celem warsztatów terapii 
kuchennej jest nauka samodzielności, 
współpracy i umiejętności komuni-
kacyjnych oraz integracja osób niepełno-
sprawnych z pełnosprawnymi rówieś-
nikami w Kolorowym Zakątku. Podsu-
mowaniem pierwszej części zadania był 
konkurs kul inarny „Smaki  lata” z 
udziałem 30 uczniów, którzy w szkołach i 
domach zaprezentowali swoje kulinarne 
umiejętności przygotowując potrawy z  

W trakcie warsztatów fotograficzno – 
filmowych „Uważne oko” pod skrzy-
dłami reporterki i redaktorki Joanny 
Łopat oraz edukatora, aktora filmowego 
i operatora Lude Reno uczniowie Błażej 
Kowalczyk, Amelia Ciesielska, Jagoda 
Pietrala, Julia Januszewska, Weronika 
Sosnowska, Oliwia Taraska, Agata Mu-
ranty, Weronika Flig, Marika Jabłońska, 
Michał Hunker, Zuzanna Janiak i Gracjana 
Flejter, stworzyło reportaże filmowe i 
fotograficzne ucząc się dostrzegać 
piękno ukryte blisko nich – w ludziach 
zamieszkujących naszą wspólną Małą 
Ojczyznę. Koordynator projektu Magda 
Forgiel zapraszając na pokaz i wystawę w 
Miejskim Domu Kultury powiedziała: 

„Mamy nadzieję, że uda nam się zasko-
czyć, wzruszyć, rozbawić, opisać światy, 
do których zostaliśmy zaproszeni. Wszak 
największym bogactwem naszej społe-
czności lokalnej są tworzący ją ludzie”. 
Bohaterami reportaży i zdjęć stali się 
Bronisława Twerd, Jadwiga Kowalska, 
Radosław Kubera, Ryszard Hulisz, Michał 
Szaforz i Artur Jakubowski. 
Gmina Barcin przekazała 12.740,00 zł 
dotacji na realizację warsztatów kuli-
narnych i kulturalnych.

Jarosław Drozdowski
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