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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022 w
imieniu władz lokalnych życzymy dobrego samopoczucia,

osobistej pomyślności, rodzinnej bliskości i udanego
świętowania wigilĳnego wieczoru oraz sylwestrowej nocy.

Jesteśmy przekonani, że 24 grudnia i kolejne dni dzięki
wspólnemu spędzaniu czasu, rozmowom i zabawom,

przyniosą każdemu z nas miłość, szacunek i zrozumienie,
tak istotne w okresie Gwiazdki i potrzebne w codziennym

życiu.

Mamy nadzieję, że styczeń stanie się początkiem ciekawego
roku i nowych możliwości, które wzmocnią poczucie

wspólnoty samorządowej, spełnią indywidualne marzenia,
będą powodem do dumy i źródłem satysfakcji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Wojtkowiak

Burmistrz Barcina
Michał Pęziak



Centrum osiedla Barcina po rewitalizacji
W poniedziałek, 15 listopada 2021 roku, oficjalnie i
uroczyście zakończono rewitalizację centrum osiedla
w Barcinie. Symbolicznego otwarcia
zagospodarowanej na nowo przestrzeni publicznej
dokonali Przewodnicząca Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki,
Burmistrz Barcina Michał Pęziak i
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Ratajczak. Skala przedsięwzięcia całkowicie
odmieniła centralny fragment miasta w sąsiedztwie
urzędu, pawilonów handlowych, domu kultury,
ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej oraz
biblioteki publicznej. Centrum osiedla Barcina po
rewitalizacji stanowi przykład dobrze i efektywnie
wydatkowanych środków unĳnych i publicznych,
odpowiada na aspiracje społeczności lokalnej,

przyczynia się do poprawy jakości oferty usług
społecznych i publicznych oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie
uroczystości w Miejskim Domu Kultury zaproszeni
goście obejrzeli film prezentujący zrewitalizowany
obszar oraz program „Poezja i Piosenka – Miniatura
artystyczna”, w którym wystąpili: wokalistki Oliwia
Szczepaniak i Anna Ratajczak, pianista Piotr
Dąbrowski i dzieci z Przedszkola Nr 3. Wizyta
marszałka w Barcinie była doskonałym momentem
do podpisania porozumienia o współfinansowaniu
opracowania dokumentacji technicznej budowy
ronda na skrzyżowaniu ulic Pakoska, Mogileńska,
Polna i 4-go Stycznia w Barcinie oraz listu
intencyjnego o współpracy przy budowie chodników
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 w granicachmiasta
i w kierunku Wolic.

Projekt „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”
uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i
konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja
obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,
Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów
miejskich w ramach polityki terytorialnej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-

2020. Zakres inwestycji objął: wymianę nawierzchni,
modernizację fontanny, wymianę nawierzchni
terenów parkingowych, montaż małej architektury w
postaci pergoli, ławek miejskich, koszy
śmietnikowych, siłowni terenowej i zjeżdżalni
terenowej dla dzieci, wymianę oświetlenia
istniejącego i zaprojektowanie nowych punktów
świetlnych. Całość uzupełniły nasadzenia nowej
zieleni. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad
3,5 mln złotych.

Jarosław Drozdowski
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30.lecie TVL Barcin Inauguracyjna sesja młodzieży
Przed XXXIV sesją Rady Miejskiej w Barcinie

przewodniczący Janusz Wojtkowiak przypomniał

historię Telewizji Lokalnej Barcin oraz sylwetki

pracujących w niej osób. Następnie razem z

burmistrzem Michałem Pęziakiem pogratulował

obecnemu zespołowi redakcyjnemu TVL Barcin,

który tworzą: Artur Jakubowski, Tomasz Kaśków i

Bartłomiej Uszko. Telewizja Lokalna Barcin od 1991

roku przygotowuje materiały o tematyce społecznej,

gospodarczej, kulturalnej i sportowej dla telewidzów

z osiedli w Barcinie i Piechcinie. W ciągu 30 lat

działalności informacyjno-dokumentalnej z

barcińską telewizją lokalną związani byli: Katarzyna

Kamadulska, Igor Stróżykiewicz, Przemysław

Trawiński, Maciej Barczyński, Michał Dziurzyński,

Magdalena Wojtczak, Marzena Jakubowska,

Grzegorz Smoliński, Sławomir Różański, Cezary Gil,

Kamila Mróz, Inga Bukowska, Magdalena Gil, Sabina

Przygoda, Patrycja Jankowska, Marek Koliński i

Justyna Chełminiak. Nad programem czuwali Marek

Sarna, Andrzej Poturalski, Jerzy Krystek, Jerzy

Kozłowski i Stefan Firszt ze Społecznej Rady

Programowej.

2 listopada rozpoczęła działalność Młodzieżowa

Rada Gminy Barcin IV kadencji 2021 – 2023. Na

pierwszej sesji młodzi radni odebrali zaświadczenia

o wyborze, złożyli ślubowanie, poznali się i podjęli

pierwsze decyzje. Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Wojtkowiak i Zastępca Burmistrza Barcina

Hubert Łukomski złożyli gratulacje uczennicom i

uczniom reprezentującym młodzież Miasta i Gminy

Barcin. Obradom przysłuchiwali się dyrektorzy szkół

Marzena Wolska, Katarzyna Marciniak, Iwona

Kausa i Grzegorz Michalak, inspektor Przemysław

Jessa oraz mieszkanka miasta pani Jadwiga

Kowalska. W głosowaniu tajnym radni wybrali

Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Barcin w

składzie Przewodniczący Jagoda Pietrala,

Wiceprzewodniczący Zofia Nowak i Sekretarz

Błażej Kowalczyk. W samorządowym organie

konsultacyjnym działają także Julia Branecka,

Bartosz Czajkowski, Natalia Kĳak, Aleksandra

Kowalczyk, Michalina Lewicka, Martyna Marciniak,

Natalia Nowicka, Klaudia Pietruszewska, Bartosz

Przybylski, Oliwia Skowrońska i Aleksandra Świercz.Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

Spotkanie z Krzysztofem Leśniewskim
Piętnastego października gościł w naszej bibliotece
Pan Krzysztof Leśniewski, kucharz – pasjonat,
przewodnik turystyczny, miłośnik wszystkiego co
pałuckie. Promuje on lokalną kuchnię podczas
różnego rodzaju jarmarków i inscenizacji
historycznych. Jest laureatem nagród kulinarnych
i był gościem programu „Ewa gotuje”. Działa
aktywnie w lokalnych organizacjach promujących
zabytki i kulturę Pałuk.

W 2014 r. został wyróżniony statuetką Century
w kategorii Pasjonat roku. Prowadzi blog i fanpage
„Kuchnia Pałucka”, autor książek „Kuchnia Pałucka”
i „Tradycyjna spiżarnia”.

Spotkanie dotyczyło najnowszej książki Pana
Krzysztofa pt. „Wyrób konserw w słoikach
i puszkach”. Zaproszony gość opowiadał
o sposobach przygotowywania najróżniejszych
potraw w taki sposób, aby można je było zamknąć
w puszce lub słoiku tak, aby było możliwe ich
przechowywanie przez dłuższy okres czasu, a mimo
to, żeby nie straciły nic ze swojego smaku.

Podczas spotkania padało wiele pytań, na które Pan
Krzysztof odpowiadał wyczerpująco i fachowo.
Pytanomiędzy innymi o to „Czy lepiej stosować słoiki,
czy puszki ?”, oraz „Co można zamknąć w puszce?”,

na pierwsze pytanie Pan Krzysztof odpowiedział, że

ta decyzja zależy wyłącznie od indywidualnych

preferencji, co prawda każda metoda ma swoje

plusy i minusy, które zostały szczegółowo wyjaśnione,

jednak końcowa decyzja zależy wyłączne od

upodobań danej osoby, a w jego książce wszystkie

przepisy są przygotowane tak, aby możliwe było

zastosowanie obydwu metod.

Natomiast odpowiedź na drugie pytanie była

bardzo prosta, ale dla wielu uczestników

zaskakująca, ponieważ w temacie tego co można

zamknąć w puszce ogranicza nas tylko nasza

wyobraźnia.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli zobaczyć

maszynę do „puszkowania”, a zaproszony gość

pokazał w jaki sposób taki proces się odbywa.

Oczywiście każdy kto przyszedł miał możliwość

skosztowania potraw przygotowanych przez Pana

Krzysztofa, były to mielonka, grzybki kiszone i sernik

z puszki. Dodatkową atrakcję stanowiły

przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich

z Pturka przepyszne rogaliki.
Olga Gralak- Ćwikła



Czesław Cieślak

Z radością informujemy, że w ramach programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0” Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Barcinie otrzymała dofinansowanie na

zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego

dostępu do książek w formatach e-booków i/lub

audiobooków i/lub synchrobooków w kwocie 18

900,00 zł.
Olga Gralak- Ćwikła

Olga Gralak- Ćwikła

Kolory PRLDofinansowanie
O fenomenie plakatu, komiksu i filmu
animowanego opowiadała 20 października 2021
roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy

w Barcinie Ewa Jałochowska - dziennikarka,
historyczka sztuki, pisarka. Spotkanie odbyło się
w ramach Projektu „Biblioteczne rozmowy przy
kawie – wokół PRL”. Przedsięwzięciu
dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, w zakresie
programu Partnerstwo dla Książki.

Spotkanie rozpoczęto od podsumowania oraz
wręczenia nagród zwycięzcom oraz uczestnikom
konkursów zorganizowanych przez bibliotekę
również w ramach projektu „Biblioteczne rozmowy
przy kawie – wokół PRL”. W Internetowym quizie
„Tak się żyło w PRL” maksymalną ilość punktów
i nagrody w postaci gier planszowych oraz książek
otrzymali: Marceli Brewka, Agnieszka Brewka-
Kawka, Martyna Dajerling, Mirosława Gałązka,
Judyta Mikołajczak i Jakub Wojciechowski,
natomiast w mini konkursu „Ta nasza młodość

w PRL” główną nagrodę zdobyła Ewa Mazur.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Następnie rozpoczął się główny punkt spotkania -

rozmowa z autorką książki „Kolory PRL. Plakat,
komiks, film animowany”, którą poprowadziła
dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że w czasach
PRL-u niemal na każdym kroku natykano się na
fakty, które były sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.
Jednakże Polska Ludowa miała też swoje „naj”.
W kraju naznaczonym niedostatkiem powstawały
dzieła wybitne, a polscy graficy, malarze,
rysownicy i animatorzy zdobywali światową sławę.
Prelegentka podkreśliła, że twórczość artystyczną
tamtej epoki trudno rozpatrywać bez historii
i polityki. Pomimo, iż czasy peerelu były dla artystów
prawdziwym wyzwaniem, to w tym szarym pejzażu
rozkwitała kolorowa sztuka. Komiksy, plakaty, filmy
animowane, to one odzwierciedlały codzienny
świat PRL-u. Ewa Jałochowska mówiła o trudzie
tworzenia pierwszych filmów rysunkowych, o tym
jak masowo powstawały plakaty i o perypetiach
związanych z wydawaniem komiksów. Przybliżyła
też sylwetki najbardziej znaczących artystów epoki
PRL.
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Potrafię się dzielić
26 października 2021 r. w piechcińskiej bibliotece
odbyły się zajęcia pn. „Przygody Fenka. Potrafię się
dzielić”, w których uczestniczyły „Motylki” - grupa
pani Moniki Mielcarek.

W trakcie spotkania przedszkolaki wzięły udział w
zabawie integracyjnej pn. „Mam na imię…”, po
czym wysłuchały bajki terapeutycznej. Następnie
odbyła się pogadanka, podczas której dzieci
dowiedziały się, że warto dzielić się z innymi (z
rodziną, kolegami z przedszkola), ponieważ możemy
sprawić im radość. Poza tym, kiedy ktoś się z nami
podzieli jest nam miło, czujemy się dobrze. 6-latki
przyznały rację, iż nie wolno wyrywać sobie zabawek

w przedszkolu. Nie zwracamy się również do siebie
słowami „daj mi”, zawsze należy poprosić. Także, jeśli
ktoś zaczął się bawić jakąś zabawką przedszkolną, a
inne dziecko też chciałoby się nią pobawić – musi
zaczekać.

W trakcie zajęć „Motylki” wykonały również
ćwiczenia pomocne w kształtowaniu pojęcia
dodawania, rozwiązywały łamigłówkę nawiązującą
do tematu spotkania. Także przygotowały
„umilaczki” dla wybranych przez siebie osób,
słuchając jednocześnie muzyki relaksacyjnej.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Arteterapia
dla Małych i Dużych”.

Dorota Witkowska

Spotkanie z Michałem Szulimem

Wiersz pana Czesława Cieślaka

3 listopada 2021 r. w piechcińskiej książnicy odbyło

się ostatnie już spotkanie z podróżnikiem, panem

Michałem Szulimem, pt. „Izrael i Jordania, czyli

biblĳne miejsca, zwyczaje Żydów u Arabów i

cudowna Petra” w ramach projektu pn. „O

podróżach bliskich i dalekich” dofinansowanego

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa

Narodowego i Sportu.

Michał Szulim, podróżnik, autor książek

podróżniczych pt. „Miejsce za miejscem, czyli

podróże małe i duże” (Cz. 1 i Cz. 2), dziennikarz

RADIA DLA CIEBIE, współpracownik pisma

podróżniczego "All Inclusive", twórca strony

www.miejscezamiejscem.pl, wokalista zespołu

PLATEAU, z którym nagrał 6 płyt i zagrał blisko 800

koncertów.

Było to spotkanie podróżnicze, podczas którego
przenieśliśmy się na Bliski Wschód. Poznaliśmy z
bliska miejsca biblĳne, zajrzeliśmy za wysokie mury
Jerozolimy i... posłuchaliśmy o tajemniczych
zwyczajach ortodoksyjnych Żydów. Zobaczyliśmy
również legendarną jordańską Petrę, która uznana
jest za jeden z nowych cudów świata.
Dowiedzieliśmy się o religii Arabów, o Beduinach, a
także co jada się w Izraelu i Jordanii oraz dlaczego
w Morzu Martwym nie da się utonąć.

Uczestnicy wydarzenia byli zachwyceni
pasjonującym spotkaniem z podróżnikiem. Swoją
obecnością zaszczycili nas również uczestnicy
Klubu Podróżnika.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
programu Partnerstwo dla Książki.

„Pamięci moich zmarłych Dobroczyńców”

Przez życie swoje sobie szli,

najczęściej dobrzy czasem źli,

lecz słońce nad głowami Ich

nie zaszło nigdy gdy był zgrzyt.

Czynili dobrze gdzie się da,

a dobro to do siebie ma,

że pozostawia ślad,

który jest wieczności wart.



Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie
KOŃCÓWKA ŻYCIA BUDDY

Budda swoją ostatnią porę deszczową w 80 roku
życia, spędził opodal Wesali. Stąd po przejściu 200
km zatrzymał się w wiosce Kusinara, gdzie
osiągnąwszy stan nirwany- umarł. Na aktywność
ruchową dobry jest każdy wiek.

ŚLADY NA KAMIENIU

Ślady stóp można znaleźć w kamieniu dzieciątka
Jezus w kościele Matki Boskiej w Haut we Francji.
Ślady swoich stóp pozostawili święty Piotr, Paweł i
Wojciech. W miejscowości Gaja na Sri Lance
znajdują się odciski stopy Buddy, w Damaszku, w
Mekce czy Egipcie są odciski nóg Mahometa –
wszędzie te znaki otoczone są kultem.

POLSKA PIELGRZYMKAMI STOI

W Polsce jest ponad 500 sanktuariów. Ponad 85% to
sanktuaria maryjne. Do nich pieszo wędrują
pielgrzymi. Obok wymiaru religĳnego na uwagę
zasługuje kult aktywności ruchowej.

WOJCIECH OCZKO – o znaczeniu ruchu w
zachowaniu zdrowia

To doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz
trzech królów polskich; Zygmunta Augusta, Stefana
Batorego i Zygmunta III Wazy.

Jego motto brzmi; „Ruch jest w stanie zastąpić
prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem nie
zastąpią ruchu”. Wykazał zalety wód mineralnych z
Iwonicza Zdroju i Cieplic. Cenił zdrowotne walory
jazdy konnej, zapasów, szermierki i tańców.

MEDYTACJA PODCZAS CHODZENIA- w przyjaznym
otoczeniu

- kiedy chodzimy to towarzyszy nam namysł,
jesteśmy pochłonięci własnymi myślami, nawet,
gdy idziemy się przejść

- medytujmy podczas chodzenia, kiedy to nasza
stopa dotyka ziemi , druga unosi się i przesuwa do
przodu, a potem opada i znowu dotyka ziemi.
Czujemy nasze ciało, rozglądamy się
doświadczając piękna otoczenia. Chodzenie nie
jest puste, jest przeniknięte medytacją

- radością jest obraz sędziwego starca z laską ,
pełnego nadziei, radości i życiowego wigoru,
idącego w kierunku słońca

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA – LEK CIAŁA I DUSZY

- aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym

żywieniem, jest jedną z podstawowych potrzeb

człowieka, warunkiem zachowania i wzmacniania

zdrowia we wszystkich okresach życia

- konieczna jest nauka ruchu, podczas której osoba

zaczyna doświadczać radości z tytułu przejawianej

aktywności ruchowej. Trzeba kształtować

zamiłowania do ruchu i zdolności do aktywnego

wypoczywania

Nie należy wierzyć myśli, która nie narodziła się na

wolnym powietrzu i przy swobodnym ruchu-

FRYDERYK NIETZSCHE.

AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA A SPORT WYCZYNOWY

- aktywność ruchowa powinna zaspokajać

potrzeby ruchowe człowieka i stymulować rozwój

jednostki. Zajęcia z wychowania fizycznego

stanowią podstawę rozwoju kompetencji i

motywacji do przejawiania aktywności ruchowej

- trening sportowy stanowi podstawę wyczynu

sportowego wyrażającego się w osiągnięciach

sportowych

- lekcje wych. fizycznego nie powinny zamieniać się

w sport wyczynowy

- nie powinno być zwolnień lekarskich, mogą być

zajęcia korektywne

WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA- DOBRE ZDROWIE

-to zdolność organizmu do wykonywania

maksymalnej aktywności fiz., w warunkach

równowagi czynnościowej, która zależy od

odbudowy i rozwoju osobnika, sprawności układów

zaopatrujących w tlen, metabolizmu oraz

mechanizmów termoregulacji

- im wyższy jest poziom wydolności fizycznej, tym

niższy jest koszt fizjologiczny aktywności fizycznej

człowieka- naturalny ruch podnosi bardzo poziom

wydolności fizycznej

- regres motoryczności człowieka zaczyna się ok. 30

roku życia

TROSKA O ROZSĄDNE I OPTYMALNE OBCIĄŻANIE

NARZĄDU RUCHU- bez hipokinezy i bez przeciążeń

- ruch w każdej postaci jest przejawem energii

życiowej i od dawna uznany jako symbol życia

- według WHO- dzienna norma ruchu – 8 km

- ćwiczenia aerobowe- z tlenem- pobudzają

aktywność płuc i serca, ważna jest częstotliwość,

intensywność i czas trwania

- skutki ćwiczeń; dobry nastrój, uspokojenie,

poprawa wydolności i właściwości biochemicznych

organizmu

RUCH A DOBROSTAN PSYCHICZNY

- przebywanie z dala od hałasu

- odreagowanie codziennych napięć

-usprawnianie stawów

- dotlenienie narządów

- bycie z rodziną i przyjaciółmi

- poprawa kondycji fizycznej

- generowanie psychicznego dobrostanu

APEL I WYZNANIE

- dla zachowania dobrej kondycji zdrowotnej i

psychicznej naśladujmy naszych przodków i ich

pasję ruchu, której istotą był permanentny uśmiech,

czynna dobroć i zdolność zarażania empatią-

włączmy się do tradycji przodków biegając,

wędrując, pielgrzymując, spacerując. Bądźmy ich

spolegliwymi kontynuatorami

MOŻLIWOŚCI PROMOCJI ZDROWIA POPRZEZ

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ- apel do polityków i władz

oświatowych

- rozwój systemu boisk sportowych, zwłaszcza w

miastach, które powinny być przyjazne dla

mieszkańców, młodych i tych z okresu późnej

dorosłości

- promocja dojazdów uczniów na rowerach do

szkoły

- szkoła powinna być terenem zajęć sportowych po

lekcjach

- budowanie „ścieżek zdrowia” na wzór działań

lekarza krakowskiego Henryka Jordana

Pan profesor Ossowski podsumował swój wykład

jednym zdaniem. TO WSZYSTKO JEST W BARCINIE,

KTÓRY JEST PIĘKNYM I FUNKCJONALNYM MIEJSCEM

DO ŻYCIA.
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Prasa PRL

3 listopada 2021 roku, w ramach projektu
„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”,
odbyło się spotkanie online z Martą Sztokfisz -
dziennikarką, felietonistką, krytykiem filmowym,
autorką książki Na studenckich papierach.
Opowieść o ludziach „itd”.

Podczas spotkania, pn. Prasa w okresie PRL. Ludzie
„itd”, które prowadziła Grażyna Szafraniak – dyrektor
biblioteki, Marta Sztokfisz zabrała słuchaczy do
czasów, gdy nie było internetu i telefonów
komórkowych, a prasa stanowiła podstawowe
źródło informacji. Ówcześnie prasa podlegała
cenzurze i była tubą propagandy partyjnej, ale
oprócz tego dostarczała ludziom rozrywki.
W poczytnych tytułach artykuły były krótkie,
napisane z humorem i w bardzo dobrym stylu. Marta
Sztokfisz ciekawie opowiadała o popularnych
gazetach i czasopismach w PRL, o tym, jak czytano

i kupowano gazety a także jak wyglądała praca
dziennikarza. Uczestnicy spotkania posłuchali czym
w dziejach polskiej prasy zapisał się tygodnik „itd.”,
jaka była jego geneza, o indywidualnościach, które
debiutowały w tym piśmie studenckim,
o prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, który był
naczelnym czasopisma i przyjął Sztokfisz do zespołu
„itd”.

Spotkanie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach
objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.
1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

Olga Gralak- Ćwikła

Recenzowała Zofia Jesionowska

DKK dla dorosłych

Październikową lekturą Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych w Barcinie była powieść „Odległe
brzegi” Kristin Hannah, amerykańskiej pisarki, której
książki często pojawiają się na listach bestsellerów.
Klubowicze spotkali się 25 października 2021 roku
w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Barcinie.

Na temat powieści klubowicze wypowiadali się
pozytywnie i jednogłośnie twierdzili, że jest godna
polecenia. Czyta się ją dobrze, a treść wciąga,
ponieważ ciekawi czytelnika jak to się wszystko
skończy.

„Odległe brzegi” to liryczna opowieść o sile
kobiecego ducha, spełnianiu marzeń oraz o tym, że
warto czasem pójść pod prąd. Wyjątkowa historia
typowego małżeństwa, w którym namiętność
wygasa, bycie razem jest przyzwyczajeniem,
a miłość wciąż jeszcze czai się za drzwiami. Główna
bohaterka, Elizabeth, znalazła się na życiowym
rozdrożu, związek ciąży jej coraz bardziej. Kobieta

poświęciła się rodzinie, wychowaniu córek

i całkowicie podporządkowała mężowi. Kiedy córki

wyprowadziły się z domu Birdie uświadomiła sobie,

że uzależniona od innych, zrezygnowała z samej

siebie. Z kolei Jack w końcu ponownie zaczyna

wchodzić na szczyt swojej kariery, co wiąże się

z opuszczeniem ukochanego domu nad oceanem.

Śmierć ojca i poznanie tajemnicy biologicznej matki

spowodowały, że Elizabeth wykonała śmiały krok,

którym zszokowała męża, córki i przyjaciół.

Książka skłania do przemyśleń, zawiera wiele

interesującychmyśli, które mogą stanowić sentencje

oraz może być dobrym prezentem.

Następne spotkanie odbędzie się 29 listopada br.

o godz. 16:00. Omawiać będziemy książkę Elli Carey

„Po latach w Paryżu”. Zapraszamy.
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Dzięki uprzejmości Muzeum Kinematografii w Łodzi

do 10 grudnia w foyer domu kultury oglądać można

unikatową wystawę zatytułowaną „Andrzej

Pągowski. Krzysztof Kieślowski na nowo”. Andrzej

Pągowski to mistrz polskiego plakatu filmowego,

klasyk gatunku. Z okazji 20 rocznicy śmierci reżysera

stworzył na nowo plakaty do wszystkich filmów

twórcy „Dekalogu”.

O tym, że najlepsze są małe kina pisał poeta, o tym,

że dziesiąta muza jest czymś magicznym, co potrafi

zmieniać nasze spojrzenie na otaczającą

rzeczywistość , świat przekonał się niejednokrotnie.

Przez trzy dni w Barcinie po raz drugi odbywał się

Barć Film Festiwal.

Festiwal to nowa inicjatywaMiejskiego Domu Kultury,

który w nowej siedzibie rozwĳa kulturę filmową.

Podejmując się wyzwania jakim jest organizacja

Barć Film Festiwalu, chce zapraszać do krainy filmu,

pokazywać jego piękno, odkrywać tajemnice…

Przez wszystkie festiwalowe dni miłośnicy X Muzy

mieli możliwość aby rozmawiać językiem kina, który

zmienia się jak każdy żywy język, ale zawsze

opowiada ważne historie. Publiczność nie tylko

skorzystała z nadarzającej się , niecodziennie okazji,

ale aktywnie uczestniczyła w spotkaniach z

aktorami: Sandrą Korzeniak, Katarzyną Figurą,

Marianem Dziędzielem, Lechem Dyblikiem oraz

Tomaszem Ziętkiem. Rozmowy z gwiazdami kina

prowadził Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy, który o

filmie, aktorach i branży wie wszystko.

Filmem otwarcia był polski kandydat do Oscara,

obraz Jana P. Matuszyńskiego pt. „Żeby nie było

śladów”. Tuż przed projekcją o kulisach

powstawania oraz przesłaniu jakie z sobą niesie,

Łukasz Maciejewski rozmawiał z Sandrą Korzeniak,

aktorką kreującą rolę Barbary Sadowskiej, matki

zamordowanego Grzegorza Przemyka oraz za

pomocą łącza internetowego z Tomaszem Ziętkiem,

którego w Stanach Zjednoczonych zatrzymała

promocja filmu.

Dwukrotnie festiwalowa publiczność spotkała się z

Katarzyną Figurą, która do mikro retrospekcji

wybrała dwa filmy na podstawie opowiadań Oli

Tokarczuk; „Żurek” w reżyserii Ryszarda Brylskiego

oraz krótkometrażowy „Aria Diva” w reżyserii

Agnieszki Smoczyńskiej.

Marian Dziędziel na spotkania z publicznością

wskazał film Kingi Dębskiej „Moje córki krowy” oraz

„Wesele” Wojciecha Smarzowskiego. W przypadku

drugiego tytułu do spotkania, w charakterze

gwiazdy dołączył Lech Dyblik, filmowy Edek Wąs.

Dzięki festiwalowi na zrewitalizowanym trakcie

spacerowym powstaje ciekawa atrakcja, którą

można nazwać aleją gwiazd. Chcąc zatrzymać w

pamięci spotkania z aktorami odsłonili swoje barcie,

których autorem jest pałucki artysta Zbigniew Dolski.

Zarówno w piątek jak i w sobotę odbywał się konkurs

filmów krótkometrażowych. Spośród blisko stu

produkcji nadesłanych na konkurs, do festiwali

zakwalifikowano 32 filmy, które oceniało Jury:

Katarzyna Figura, Sandra Korzeniak, Łukasz

Maciejewski oraz Lech Dyblik. Nagrodzono cztery

obrazy. Nagrodę Grand Prix otrzymał film w reżyserii

Ewy Lang pt. „Nie widzieliście tego, co ja widziałam”.

Pierwszą nagrodę przyznano filmowi pt. „Piach” w

reżyserii Bartosza Tryzyny i Moniki Stipczyńskiej. Film,

który wyreżyserowała Maria Ornaf zatytułowany

„Piołun” zajął miejsce drugie, a trzecie miejsce

przyznano filmowi „Miłość Eli. Fragmenty” w reżyserii

Piotra Bielińskiego.

Jurorzy nie kryli zadowolenia z poziomu

artystycznego i warsztatowego, który

zaprezentowali młodzi filmowcy o czym podczas

gali kończącej imprezę mówił Łukasz Maciejewski.

Spośród trzech filmów produkcji polskiej, które w

mĳającym roku podbĳały serca kinomanów,

barcińska publiczność przyznała swoją nagrodę

najwięcej głosów oddając na film „Żeby nie było

sladów”. Pamiątkowy dyplom z rąk Mariana

Dziędziela odebrała Sandra Korzeniak.

Ktoś mógłby zapytać po co robimy festiwal. Na tak

postawione pytanie można dać bardzo krótką

odpowiedź… bo wierzymy, że kino zmienia życie…

Barć Film Festiwal

MdK Miejski
Dom Kultury
w Barcinie



Karolina Mazurek wychowanka Miejskiego Domu

Kultury w Barcinie mimo swojego młodego wieku

jednego z sensów życia upatruje w sztuce

piosenkarskiej. Daje jej to możliwość

zaprezentowania w najbardziej efektownej bo

muzyczno literackiej formie swojego talentu i

muzykalności. Jak się okazuje kiedy zestawimy ze

sobą talent i ciężką pracę, sukcesy są naturalna

konsekwencją i wyznacznikiem dalszego

artystycznego rozwoju. W ostatnim czasie Karolina

została laureatką wyróżnienia prestiżowego

konkursu „Wygraj sukces”, który po raz 26 odbył się w

Tarnobrzegu. Myślę, że wyróżnienie zawdzięcza

temu, że jako jedna z nielicznych „piosenkarek” z jej

pokolenia ma dar zamieniania rzeczy już

istniejących, które za jej przyczyną słuchaczowi

mogą objawić się jako zupełnie nowe. Dowodzi

tego również drugie miejsce na 6. Danuta Rinn

Festiwalu, podczas którego Karolina Mazurek

zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Tyle wdzięku” do

słów Andrzeja Kudelskiego i Jerzego Bekkera i muzyki

Zygmunta Apostoła. Wykonanie tej kultowej już dziś

piosenki ze swadą i wdziękiem przyniosło

barciniance nie tylko drugą nagrodę, ale także

zaproszenie do gali telewizyjnej „Młodzi w

Suwałkach” podczas festiwalu „Muszelki Wigier”.

Swoimi poczynaniami wychowanka domu kultury

udowodniła, że marzenia spełniaja się wyznaczając

sobie cele na miarę swoich możliwości, a potem

świadomie je realizuje. Sam talent nie jest gwarancją

bycia zauważonym na scenie czy estradzie. Oprócz

pracy nad samym sobą trzeba ciągle zmagać się z

własnymi ograniczeniami, odkrywać siebie i zderzać

się z interpretacją piosenek, które niejednokrotnie

odbiegają od obowiązujących dziś trendów i mód.

Wymagają od wykonawczyni zdolności

przetransponowania na własne potrzeby i

wrażliwość. Nie jestem pewien czy zawsze są to

wybory własne, jeśli nawet nie, to dobrze się stało, że

odnalazła się w kręgu takich ludzi dla których ikony

polskiej piosenki ich teksty i muzyka są

ponadczasowe i uniwersalne.
A.J

Festiwalowe sukcesy Karoliny Mazurek


