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Haft kujawski

Żłobek „Pszczółka” w Barcinie zrobił

sta, które jak wszystko wskazuje pochodzi od sło‐

ogromne wrażenie na Wojewodzie kujaw‐

wa barć, a placówka rozwiązuje problemy mło‐

sko-pomorskim Mikołaju Bogdanowiczu.

dych rodziców, którzy łączą pracę z wychowa‐

Dodatkowo wojewoda skierował wyrazy

niem dziecka.

uznania za skuteczne pozyskiwanie środ‐

- Dzięki temu, że wybudowaliśmy ten nowocze‐

ków finansowych pod adresem Burmi‐

sny, piękny żłobek, dzieci zostały przeprowadzo‐

strza Barcina.

ne do żłobka, a w przedszkolu uruchomiliśmy do‐
datkowe miejsca przedszkolne. Dzisiaj w Barci‐

Po ponad godzinnym spotkaniu w gabinecie

nie nie ma już kolejek dzieci oczekujących na

Burmistrza Barcina panowie Mikołaj Bog‐

miejsce w przedszkolu oraz w żłobku, także moż‐

danowicz Wojewoda Kujawsko – Pomorski

na spokojnie wrócić na rynek pracy, chodzi szcze‐

oraz Michał Pęziak Burmistrz Barcina spo‐

gólnie o panie - mówił Michał Pęziak.

tkali się na konferencji prasowej przed bu‐
dynkiem barcińskiego żłobka.

Burmistrz Barcina, w swoim wystąpieniu skiero‐
wał na ręce pana wojewody podziękowania dla

W piątek 31 stycznia 2020 roku otwarto uro‐

rządu.

czyście Żłobek „Pszczółka” w Barcinie, a od
poniedziałku (3 lutego 2020 roku) rodzice

- Doskonała kadra pod kierownictwem pani dy‐

mogli oddać swoje pociechy pod opiekę pro‐

rektor Lidii Szałkowskiej , bardzo dobrze opieku‐

fesjonalistów. W trzech oddziałach żłobko‐

je się naszymi „skarbami” - najmłodszymi miesz‐

wych znalazło miejsce 57 dzieci w wieku od

kańcami gminy - dodał burmistrz Michał Pęziak.

20 tygodnia życia do 3 lat.
Radości z wizyty w Barcinie nie krył Mikołaj

MDK
Ojczyznę kochać
Z kronik Kół Gospodyń Wiejskich

Budowa żłobka z jego wyposażeniem

Bogdanowicz, który wspominał swój pobyt w

kosztowała gminę Barcin 6 321 140,76 zł.

mieście, kiedy żłobek był jeszcze w budowie.
- Bardzo cieszę się, że mogę odwiedzić ten żło‐

Inwestycja była współfinansowana z Resor‐

bek w jego drugą rocznicę powstania. Pamiętam

towego Programu rozwoju instytucji opieki

jak ten żłobek był budowany. Już wtedy zapowia‐

nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+2019
w kwocie 1 620 000 zł, oraz ze środków

dał się imponująco. Projekcje pana burmistrza
dotyczące tego jak będzie funkcjonował, jakie

Regionalnego Programu Operacyjnego Wo‐

problemy rozwiąże, były imponujące. Gratuluję

jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

tej ważnej inwestycji dla mieszkańców, dla przy‐

2014 – 2020 w kwocie 1.020.000,00 zł.

szłości Barcina - powiedział wojewoda Mikołaj
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Jednocześnie Gmina Barcin podpisała w

Mikołaj Bogdanowicz oglądając żłobkowe po‐

dniu 29.10.2019 roku umowę o dofinanso‐

mieszczenia i wyposażenie kilkakrotnie podkre‐

wanie projektu „Rodzic pracuje, dziecko się

ślał pełen profesjonalizm zrealizowanej inwesty‐

bawi – żłobek w Barcinie to sprawi” o war‐

cji oraz zaangażowanie dyrekcji i pracowników

tości 507.835,00 zł. Wartość dofinansowania

placówki w stworzenie przyjaznego klimatu dla

(wkład UE) – 431.659,75 zł (85% wydatków

dzieci, pracowników i rodziców.

kwalifikowalnych).

Z okazji 2. urodzin, na ręce pani Dyrektor żłobka,
zarówno wojewoda jak i burmistrz przekazali
urodzinowe upominki.

ul.Artylerzystów 8, 88-190 Barcin

Do tej pory najmłodsi mogli korzystać jedy‐

tel: 52 353 93 90
www.mdkbarcin.com.pl

nie z oddziałów żłobkowych przy przed‐

Adres redakcji:
ul.Artylerzystów 8
88-190 Barcin
tel.52 353 93 90

szkolu Nr 3 w Barcinie.

W czasie trwania konferencji wojewoda Bogda‐

W bardzo funkcjonalnym budynku, z trzema

nowicz pogratulował Burmistrzowi Barcina po‐

salami zabaw i przyległymi sypialniami zna‐

zyskania ponad dziewięciu milionów złotych na

lazło opiekę 57 dzieci. Obok każdej sali są

rozwój miasta w ramach programu “Polski

dwie salki terapeutyczne, zaplecze socjalne z

Ład”. Fundusze będą przeznaczone na infra‐

samodzielną kuchnią. Żłobek ma także patio

strukturę drogową, wodno – kanalizacyjną oraz

Skład DTP:
Karolina Kaczmarek

- wewnętrzne podwórko do codziennego

oświetlenie ulic, także na terenach inwestycyj‐

przebywania na świeżym powietrzu i bez‐

nych.

pieczny plac zabaw.

I tak. Drogi doczekają się mieszkańcy osiedla

Wizyta Wojewody zbiegła się obchodami 2.

domów

urodzin barcińskiego żłobka.

zlokalizowanego za stacją benzynowa oraz ulic

Burmistrz Barcina Michał Pęziak w swojej

Klonowej, Akacjowej, Podgórnej. Oświetlenie

wypowiedzi wspomniał, że nazwa żłobka

pojawi

jest powiązana z pochodzeniem nazwy mia‐

prowadzącej do drogi wojewódzkiej 254

jednorodzinnych

się

Barcin w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

najważniejsze inwestycje prowadzi zawsze

i dużych szansach Barcina w ubieganiu się o

pozyskując środki zewnętrzne, dlatego już

dotacje na realizacje zaplanowanych przez Bur‐

dziś

mistrza i Radę Miejską inwestycji.

Burmistrz

zapowiedział

złożenie

wniosków w najbliższym naborze do rzą‐

W oczach wojewody rozwój gminy Barcin za‐

dowego programu.

sługuje na słowa uznania.

Mikołaj Bogdanowicz w swojej wypowie‐

Bogdanowicz.

Miesięcznik:

Michał Pęziak podkreślił, że Gmina Barcin

na

odcinku

w

Barcinie Wsi

ulicy

Podgórnej

dzi zwrócił uwagę na skuteczność gminy

Waldemar Dolata

Powiatowy zjazd ZOSP RP
29 stycznia 2022 roku odbył się V Zjazd Oddziału Po‐

jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczom

wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

powiatowym za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Rzeczypospolitej Polskiej w Żninie.

lokalnej społeczności oraz realizację zadań na rzecz
ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Żnińskim w la‐

W obecności przedstawicieli wojewódzkich struktur sto‐

tach 2016 – 2021. Okolicznościową statuetkę dla Gminy

warzyszenia, Państwowej Straży Pożarnej, władz samo‐

Barcin odebrali Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łu‐

Pocztówka z Metropolii
Julia Ciszak ze Szkoły Podstawowej w

wodniczącego Samorządu Uczniowskie‐

Mamliczu wygrała konkurs plastyczny

go. Julia Ciszak plastyką interesuje się od

Pocztówka z Metropolii w kategorii klas

dziecka, a od 3 lat intensywniej uczy

VII-VIII z placówek oświatowych po‐

technik malowania. Jej ulubionymi są ry‐

wiatów i gmin Metropolii Bydgoszcz.

sunek węglem i kredkami akwarelowy‐
mi. W 2021 roku zajęła 1 miejsce w gmi‐

rządowych pałuckich gmin i powiatu żnińskiego druho‐

komski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł Ra‐

Julia Ciszak osiąga bardzo dobre wyniki

wie i druhny podsumowali pięcioletnią kadencję. Strażacy

tajczak. Poza druhem Bogdanem Makowskim delegatami

w nauce, chętnie bierze udział w konkur‐

plastycznym Zapobiegajmy pożarom. Ju‐

ochotnicy przedstawili statystyki z działalności, odebrali

na zjazd powiatowy z jednostek OSP w Barcinie, Piechci‐

sach i dodatkowych zajęciach, jako wo‐

lia oprócz nauki, rysowania i czytania,

wyróżnienia oraz odznaczenia i wybrali nowe władze.

nie, Mamliczu i Krotoszynie byli druhowie Andrzej Bart‐

lontariuszka współorganizuje zbiórkę da‐

znajduje czas na zajmowanie się swoimi

Druh Bogdan Makowski został ponownie wybrany na

kowiak, Michał Szkudłabski (nieobecny), Radosław Kra‐

rów dla schroniska dla zwierząt. W tym

końmi. W przyszłości chce uczyć się w

Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żni‐

jewski, Jakub Jurek i Bartłomiej Buzała.

roku szkolnym została Zastępcą Prze‐

szkole plastycznej i zajmować grafiką.

nie i 5 miejsce w powiecie w konkursie

nie. W trakcie zjazdu podziękowano samorządowcom,
Jarosław Drozdowski

Jarosław Drozdowski

Wiktoria Ratajczak w Stanach Zjednoczonych
W roku szkolnym 2021/2022 Wiktoria Ratajczak jako

W styczniu minęła połowa wymiany uczniowskiej Wikto‐

stypendystka programu Rich Banasikowski Memorial

rii Ratajczak w Ameryce. Dzieląc się swoimi doświadcze‐

Scholarship uczy się w szkole średniej w Stanach Zjed‐

niach z pobytu, licealistka napisała: „W listopadzie mia‐

noczonych

łam okazję zobaczyć jak Amerykanie obchodzą święto

.

dziękczynienia. W grudniu wzięłam udział w szkolnym

Młoda mieszkanka gminy Barcin spotkała się panem Ja‐

przedstawieniu oraz uczestniczyłam w wolontariacie w

mesem Boydem, burmistrzem miasta De Pere w stanie

Narodowym Muzeum Kolei. Zobaczyłam amerykańskie

Wisconsin. Wiktoria opowiedziała o gminie Barcin i do‐

obchody święta Bożego Narodzenia i zwiedziłam kilka no‐

świadczeniach związanych z wymianą uczniowską oraz

wych miejsc w Wisconsin.” Wiktoria Ratajczak zakończy‐

przekazała list od burmistrza Michała Pęziaka. W De Pere

ła egzaminy semestralne i przygotowała w szkole finał

żyje duży odsetek ludności pochodzenia polskiego, a sam

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

burmistrz James Boyd ma polskie korzenie.

Jarosław Drozdowski

Profilaktyka dla nastolatek
W 2022 roku Gmina Barcin i Powiat Żniński kontynu‐

zł na realizację programu szczepień przeciwko zakaże‐

ują realizację „Programu profilaktyki szczepień prze‐

niom wirusami brodawczaka ludzkiego HPV dziewczy‐

ciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka

nek z rocznika 2008 zamieszkałych na tym terenie. W bie‐

szyjki

żącym roku realizatorem programu profilaktyki dla nasto‐

macicy

w

Powiecie

Żnińskim

na

lata

2021-2024”.

latek będzie podmiot leczniczy „EPOKA” NZOZ Piotr
Chodkiewicz sp. z o. o. w Żninie. Cele główne programu

26 stycznia br. Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łu‐

obejmują zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakre‐

komski oraz Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk i Wice‐

sie zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki ma‐

starosta Żniński Andrzej Hłond podpisali umowę przeka‐
zania dotacji celowej. Gmina Barcin przeznaczyła 48.600

cicy oraz zmotywowanie społeczeństwa do wykonywania
badań profilaktycznych.
Jarosław Drozdowski

Polski Ład w Gminie Barcin
3 listopada 2021 roku Zastępca Burmistrza Barcina Hubert Łukomski

- Modernizacja ul. Akacjowej w Barcinie – Kowalski Budownictwo Sp. z

w asyście Radnej Rady Powiatu w Żninie Anny Falkowskiej odebrał

o.o. ze Żnina; cena brutto: 648.338,17 zł.

od Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kozaneckiej symbo‐

- Modernizacja drogi wewnętrznej w Barcinie Wsi – Zakład Usług Komu‐

liczną promesę bezzwrotnego dofinansowania samorządowych inwe‐

nalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią; cena brutto:

stycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego

846.469,71 zł.

.

Podpisanie umów nastąpi po 23 lutego 2022 roku.

Gmina Barcin otrzyma 9.374.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład

Na modernizację instalacji i prace towarzyszące w Zespole Szkół w Barci‐

– Program Inwestycji Strategicznych, na realizację następujących zadań:

nie i Szkole Podstawowej w Piechcinie wpłynęły 2 oferty. Początkowo w

1. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej w Barcinie ul. Aka‐

dwóch częściach wybrano ofertę Hydratec Sp. z o.o. z Białegostoku (cena

cjowa, Podgórna, Leśna, Cicha i Spokojna oraz w Wolicach, Barcinie Wsi

brutto część I: 970.470,00 zł i część II: 921.270,00 zł), jednak wykonawca

i Sadłogoszczy – 3.447.000,00 zł.

zrezygnował z podpisania umów. Wybrano kolejnego wykonawcę na mo‐

2. Modernizacja dróg w Barcinie ul. Klonowa i Akacjowa wraz z drogami

dernizację instalacji c.o. i wod-kan. wraz z pracami towarzyszącymi w Ze‐

przylegającymi w miejscowości Barcin Wieś – 2.527.000,00 zł.

spole Szkół przy ulicy Polnej w Barcinie – ENDARRO Sp. z o.o. z Byd‐

3. Modernizacja instalacji c.o. i wod.-kan. wraz z pracami towarzyszącymi

goszczy; cena brutto: 1.668.664,74 zł. Ponieważ kolejny wykonawca rów‐

w Zespole Szkół w Barcinie oraz w Zespole Szkół w Piechcinie –

nież zrezygnował z realizacji modernizacji instalacji c.o. i wod-kan. wraz

3.400.000,00 zł.

z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Piechcinie, w tej czę‐

Aktualnie toczą się postępowania przetargowe na zadania w ramach środ‐

ści postępowanie unieważniono. Niebawem zostanie wszczęte nowe po‐

ków z Polskiego Ładu. Na modernizację dróg w Barcinie i Barcinie Wsi

stępowanie na to zadanie.

wypłynęły cztery oferty a po ocenie zostali wybrani wykonawcy:

Przetarg na budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Barcin podzie‐

- Modernizacja ul. Klonowej w Barcinie – Zakład Usług Komunalnych

lono na sześć części, a otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2022 roku.

Juliusz, Roman Pilarski s.c. z Nakła nad Notecią; cena brutto: 278.919,18
zł.

Konsultacje z diabetologii i psychiatrii dziecięcej
Gmina

Barcin

przekazała

Samodzielnemu

diabetologicznej

i

psychiatrycznej. W 2022

roku

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 54.600,00

konsultacje świadczone będą przez dr n. med. Zofię

zł na świadczenie porad diabetologicznych dla

Ruprecht – specjalistę chorób wewnętrznych, diabetologa

mieszkańców i 25.800,00 zł na świadczenie usług

oraz dra n. med. Marcina Lepaka – specjalistę psychiatrii,

psychiatrycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalistę
terapii środowiskowej.

Samorządowe dotacje celowe przeznaczone zostaną na
usługi,

badania

diagnostyczne

i

obsługę

poradni

Jarosław Drozdowski

Ranking samorządów
Związek

podsumował

riów oceny. Honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd

Ogólnopolski ranking powiatów i gmin za 2021

2021 zdobyły: Powiat Augustowski (powiaty do 60

rok.

tys. mieszkańców), Powiat Raciborski (powiaty od 60

Jury

Powiatów
konkursu

Polskich
wybrało

najlepsze

i

najbardziej rozwojowe samorządy.

do 120 tys. mieszkańców), Powiat Pilski (powiaty po‐
wyżej 120 tys. mieszkańców), Nowy Sącz (miasta na

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Bar‐

prawach powiatu), Miasto Bolesławiec (gminy miej‐

cin zajął 10 miejsce i zdobył tytuł laureata. W rankin‐

skie i miejsko-wiejskie) oraz Gmina Chełmiec (gmi‐

gu powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców Po‐

ny wiejskie). Od kilkunastu lat Gmina Barcin zajmuje

wiat Żniński został sklasyfikowany na 21 miejscu.

miejsce w czołowej dziesiątce rankingu, a w 2015

Eksperci związku oceniają samorządy gminne i po‐

roku została sklasyfikowana na 3 miejscu zestawie‐

wiatowe w dziesięciu grupach tematycznych. Gminie

nia.

Barcin przyznano punkty w 47 z 62 możliwych kryte‐
Jarosław Drozdowski

1

Jarosław Drozdowski

Haft kujawski
Haft na Kujawach związany jest głównie z odzieżą ko‐

Na prezentowanej wystawie w czytelni piechcińskiej

biecą. Haftem zdobione były części ubioru odświętne‐

książnicy, w kolorowym świecie kujawskiego haftu, znaj‐

go: czepce, kryzy, kołnierzyki, fartuchy, halki.

dują się elementy tradycyjnego stroju: czepce, halki, fartu‐
chy. Można także zobaczyć obrusy, serwetki, firanki i

Główną cechą haftów kujawskich jest stosowanie ściegów

wiele innych ciekawych prac… Wystawę można obejrzeć

krótkich: sznureczek, ścieg atłaskowy wypukły, wałeczek,

na Facebooku bibliotecznym: Filia Piechcin Biblioteki

kładziony, dziergany oraz haft dziureczkowy. Tradycyjny

Publicznej Miasta i Gminy Barcin. Serdecznie zaprasza‐

haft kujawski to biała mulina na białym, niebieskim lub

my.

czerwonym lnie. Wyjątek stanowią: piekielnica (czerwona
halka z motywami wyszytymi czarną muliną) oraz białe

Panie wystawiające swoje prace: Ewa Jankowska - Piech‐

zasłony i tzw. ząbki zdobione haftem niebieskim lub czer‐

cin, Elżbieta Staszak - Pakość, Teresa Barcińska - Kobyl‐

wonym. W projektowaniu haftu wykorzystywane są ele‐

niki, Krystyna Barczykowska - Górki, Jadwiga Bogdano‐

menty wzorów już istniejących, ale powstają również

wicz - Inowrocław, Krystyna Czarnota - Rojewo, Henryka

nowe, inspirowane motywami roślinnymi o różnej styliza‐

Derezińska - Kobylniki, Alicja Jakubowska - Rojewo, He‐

cji – od prostych motywów do form kwiatowych i liści.

lena Janczyszyn - Kobylniki, Grażyna Kasza - Strzelno,

Do motywów kwiatowych (zaczerpniętych z natury) nale‐

Elżbieta Pastuch - Kruszwica, Urszula Piasecka - Rojewo.

żą chabry, margerytki, słoneczniki i róże. W każdej niemal
kompozycji stosuje się różnej wielkości liście dębu, koni‐
czyny, grona winogron.

Dorota Witkowska

Ojczyznę kochać...
5 marca w Miejskim Domu Kultury młodzi akto‐

Aktorska młodzież podjęła się zadania trudnego,

rzy z Akademii Teatru Młodego aktora zaprezen‐

chcąc właściwie odczytać powieść autora Ferdydur‐

tują spektakl na kanwie powieści Witolda Gom‐

ke, łapiąc dystans do samych siebie, chcąc jednocze‐

browicza Trans – Atlantyk.

śnie spojrzeć na wszystko co wokół z innej perspekty‐
wy, mimo, że zgodnie z założeniem Gombrowicza
musieli odnieść się także do prześmiewczo wystyli‐

Polskę Gombrowicz rozumiał jako kraj przejściowy z

zowanych porównań do: „Dziadów”, „Pana Tade‐

osłabioną formą bytu, gdzie żadna myśl, ani rewolu‐

usza”, czy „Kordiana”.

cja francuska , przemysłowa, nawet bolszewicka nie
zostały odpowiednio przeżyte, a katolicyzm nie jest

W młodego Gombrowicza wcieli się wyjątkowo uta‐

żadną myślą twórczą, a jedynie biernością.

lentowany, obdarzony scenicznym wyczuciem i sma‐
kiem, a zarazem niejednoznaczny, co oznacza cieka‐

Po latach przyznał, że bał się w Polsce, był naocznym

wy sposób prowadzenia postaci Adrian Staszak. Part‐

świadkiem wracając z Włoch , aneksji Austrii. Opęta‐

nerować mu będą Małgorzata Złotnicka, która znala‐

ny strachem, przed wojną 29 lipca 1939 roku opuścił

zła sposób na niezdecydowanego Cieciszowskiego,

Polskę na pokładzie transatlantyku Chrobry płynąc na

Wiktoria Karbowiak grająca role Barona i Ministra,

spotkanie z losem . W Trans – Atlantyku bezkompro‐

każdej z tych postaci nadając śmieszności i groteski.

misowo opisał grupę polskich emigrantów, a jego

Cech tych nie są pozbawieni Pyckal w wykonaniu

gorzkie i zgryźliwe spojrzenie na rodaków odbiega od

Aleksandry Erdman oraz Ciumkała kreowany przez

romantyków, którzy widzieli Polskę wielką, a Pola‐

Agatę Muranty. W roli Gonzala, postaci tyleż cynicz‐

ków jako bohaterów cierpiących katusze, stających

nej, co przebiegłej, zobaczymy Weronikę Forgiel.

w obronie czci, wiary i honoru. Brawurowo opisał sy‐

Starego wiarusa Kobrzyckiego ,będącego symbolem

tuację własnego osamotnienia i odcięcia od pogrążo‐

honoru i tradycji zagra Michalina Kozłowska, a syna

nego w wojnie kraju, szydząc jednocześnie z pusto‐

Ignasia Kinga Nowicka. Nie bez znaczenia będzie

słowia, tromtadracji i zadufania ogółu poznanych Po‐

kreacja zakłamanego sekretarza ministra w wykona‐

laków, całkowicie oderwanych od ojczystej gleby, jak

niu Oliwii Taraski. Do zespołu aktorskiego dołączył

też od realiów, w jakich przyszło im żyć za oceanem.

także Jakub Pomagier.

Czy Gombrowicz się zestarzał ? Czy nadal jest aktu‐

Przygotowanie spektaklu wymaga również wielu za‐

alny? Zdaje się, że czas tego co napisał w Trans –

biegów technicznych nad którymi czuwają pracowni‐

Atlantyku się nie ima, a umiejętnie odczytany może

cy Miejskiego Domu Kultury: Michał Grzechowiak

stanowić zwierciadło w którym łatwo się przejrzeć.

(dźwięk), Bartłomiej Buzała (światło), Beata Kacz‐

Gustaw Holoubek mówił o gombrowiczowskiej dru‐

marek, Ryszard Hulisz (scenografia), Paula Stefańska

gorzędności, o tym, że większość błędów jakie popeł‐

(asystent reżysera).

niamy jako naród polega na tym, że nie akceptujemy
swojej drugorzędności , bezustannie próbujemy sobie

Specjalne podziękowania jeszcze przed premierą na‐

wmawiać jacy jesteśmy wielcy, wspaniali… A jak

leżą się Panu Krzysztofowi Karbowiakowi, który

ktoś jest naprawdę wielki nie musi tego udowadniać.

sprawuje mecenat nad młodymi aktorami.

Myślę, że Trans - Atlantyk był pisany, ku zdziwieniu

A.J

niektórych , z miłości do ojczyzny. Trzeba bowiem
niezwykle ojczyznę kochać, żeby widzieć jej wady.
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Z kronik Kół Gospodyń Wiejskich
Koła gospodyń wiejskich to po dziś dzień najpopularniej‐

cjalne wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez AWS. Oka‐

Kiedy żniwa zajmowały więcej niż obecnie czasu, a do pracy po‐

zostają w pamięci porywające występy wywołujące salwy śmie‐

sza forma samoorganizacji kobiet na obszarach wiejskich.

zuje się, że partie przechodzą do historii, a Koła Gospodyń

trzeba było wielu rąk panie organizowały dziecińce, które z defini‐

chu.

mają się nadal dobrze.

cji zajmowały się dziećmi w czasie wzmożonych prac polowych.

Podobnie było na jubileuszu 55 lecia w Kani, w roku 2004. Mło‐

156 lat.

Każde dożynki czy to wiejskie, gminne czy powiatowe, by‐

Ale nie tylko, w ciągu roku szkolnego w Mamliczu deklarowano

dzież w subtelny i zabawny sposób pokazała życie kobiet na wsi.

Uczestnictwo kobiet w tych organizacjach miało wyposażyć

łyby jak chleb bez mąki, jak powietrze bez tlenu gdyby zabra‐

ścisłą i serdeczną współpracę ze szkołą chcąc służyć wszelką po‐

Order Serca Matki wsi otrzymała Stanisława Motławska. Takie

mocą, zwłaszcza w akcji zimowego dożywiania oraz na odcinku

same ordery z okazji półwiecza istnienia koła w Mamliczu otrzy‐

dydaktyczno – wychowawczym, czytamy w protokóle zebrania z

mały Regina Wiatrowska, , Maria Urbaniak, Amelia Andrzejew‐

dnia 21 grudnia 1966 roku.

ska, Helena Bolińska, Czesława Majewska, Elżbieta Plewka, Jani‐

W 1968 roku dzięki zorganizowanej formie opieki nad najmłod‐

na Woźniak, Sabina Łysy, Helena Milewska, Janina Smolińska, Sa‐

szymi rozwinęła się także współpraca z Gminną Spółdzielczą,

bina Woźniak. W kronice czytamy, że przygotowany na jubileusz

W tym roku od powstania pierwszych kół w Polsce mĳa

ich członkinie w takie umiejętności, które pozwalałyby im na

kło na nich stoisk z pysznymi potrawami które przygotowują

racjonalne gospodarowanie zasobami gospodarstwa domo‐

gospodynie.

wego. Spektrum podejmowanej działalności było bardzo sze‐

W 2009 roku dożynki gminne powróciły na wieś, gospoda‐

rokie, obejmowało przygotowywanie potraw, wdrażanie no‐

rzem była Kania, w kolejnych latach Krotoszyn, Mamlicz

wych rozwiązań w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt.

gdzie najpiękniejszy kosz warzyw i owoców na gminne świę‐

Bankiem Spółdzielczym, Spółdzielnią Mleczarską czy Spółdziel‐

poczęstunek pilnowany był w nocy przed włamywaczami. Nikt ni‐

KGW prowadziły działalność modernizacyjną, uczyły jak w

to plonów przygotowało Koło z Mamlicza, w kolejnych

nią Kółek Rolniczych. W tym samym roku dla wszystkich chęt‐

czego nie ukradł, a pysznego jedzenia wystarczyło dla wszystkich.

najefektywniejszy sposób organizować sobie i rodzinie pracę

Piechcin, Pturek, Sadłogoszcz, Wolice i Złotowo. To święto

nych Pań oferowano gaz, który był w tamtym czasie dużym udo‐

Równie hucznie świętowano kolejne rocznice 60, 65 i 70. To wła‐

w obejściu gospodarskim, jak być nowoczesną i zaradną go‐

które łączy tradycję, dziedzictwo praojców oraz stanowi do‐

godnieniem w pracach domowych.

śnie podczas tego typu uroczystości wyłania się cała paleta talen‐

spodynią, żoną, matką.

skonałą zabawę dla wszystkich, którzy doceniają trud pracy

Organizowane były także konkursy, „Więcej mleka lepszej jako‐

tów. Niezapomniane zostanie przedstawienie o tym jak powstawa‐

na roli. To także doskonała okazja do zaprezentowania dzia‐

ści” czy „Najładniejszy ogródek przydomowy”. Panie zajmowały

ło koło w Mamliczu, pełne swady i humoru.

łalności Kół Gospodyń, które dbają o dożynkowych gości.

się również rozprowadzaniem kurcząt i kaczek.

Gospodynie z Barcina Wsi hucznie obchodziły jubileusz 25 lecia

W mieszkaniu przewodniczącej Anny Tomaszewskiej w Kani zor‐

istnienia . Uroczystość odbyła się w Kani. Miejscem codziennych

ganizowano kurs szycia. Było to w roku 1960. Podobne inicjatywy

spotkań Pań do czasu kiedy powstała świetlica była szkoła w Ju‐

były realizowane we wszystkich kołach, oprócz szycia zajmowa‐

lianowie oraz wspominana już wcześniej agronomówka.

no się gastronomią,urodą, modą, haftem, który prowadziła Maria

TURNIEJ WSI

Świrbutowicz, czy robótkami na drutach.

Przesz szereg lat Koła Gospodyń Wiejskich brały udział w organi‐

Podobno gdzie diabeł nie może…. Tam…. Tak było w przypadku

zowanych turniejach wsi. Nie było w historii gminy imprezy, która

Przed II wojną światową na terenie II RP działało ponad
4000 KGW zrzeszających blisko 100 tys. członkiń .
W okresie powojennym KGW stały się organizacją masową.
Liczba samych kół wzrosła z ponad 8 tys. na przełomie lat

Dożynkowe wieńce to także często dzieło Pań, które dają
upust zdolnościom artystycznym prezentując wyszukane for‐

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych do ponad 35 tys. pod ko‐

my, zachowując jednocześnie poszanowanie dla tradycji.

niec lat osiemdziesiątych. W okresie PRL koła gospodyń

KULINARIA

wiejskich były organizacjami „pomocniczymi” dla kółek rol‐

Swoimi zdolnościami , wyrafinowanym smakiem, poczuciem

niczych.

estetyki, bo przecież jemy oczami Panie zachwycały także

świetlicy w Kani, którą udało się oddać do użytku w lipcu 1997

przyciągałaby taką liczbę widzów, fanów tej imprezy. Hala pękała

Najstarsze koła gospodyń w Gminie Barcin, mające siedem‐

chociażby podczas prezentacji stołów wielkanocnych, które

roku dzięki staraniom Marii Woźniak, wieloletniej przewodniczą‐

w szwach, a widownia bawiła się i przeżywała emocje, które to‐

dziesięciu letnią tradycję działają do dziś w Kani i Mamliczu.

od kilku lat wpisują się w kulturalny pejzaż Pałuk. Każdego

cej KGW w Kani, dziś przewodzącej Gminnej Radzie Kobiet.

warzyszyły zawodnikom. Były takie edycje kiedy prym wiodły Pa‐

Nieco młodsze w Pturku i Barcinie Wsi. Beniaminkiem w

roku 11 listopada Panie Z Mamlicza wypiekają rogaliki, aby

Wiejący ciągle wiatr zmian powoduje podejmowanie nowych cen‐

nie w konkurencjach artystycznych np. wykonując przyśpiewki,

tym gronie są panie z Piechcina.

częstować nimi świętujących odzyskanie niepodległość

nych inicjatyw jak chociażby zbieranie nakrętek, które pomagają

czy scenki kabaretowe, oraz zmaganiach kulinarnych, zręczno‐

Najstarsze gospodynie doskonale pamiętają czasy kiedy koło

mieszkańców gminy. A podczas finałów WOŚP gotowały w

niepełnosprawnym dzieciom w zakupie sprzętu do rehabilitacji.

ściowych, a nawet piły piwo na czas z butelki ze smoczkiem.

kuchni polowej pyszne zupy, którymi karmiły podczas świa‐

Gospodynie z Mamlicza kwestowały na ulicach Bydgoszczy zbie‐

Działalność kół gospodyń wiejskich to kultywowanie tradycji i na‐

rając fundusze na zakup mobilnego mamografu.

szego dziedzictwa. To pełne zaangażowania poświęcenie na rzecz

Kasa dla kół gospodyń wiejskich posypała się po dokonaniu wpisu

lokalnej społeczności. Trudno dziś sobie wyobrazić wieś bez go‐

do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi. Panie z

spodyń, pełnych czułości i wrażliwości dla których nie ma rzeczy

Mamlicza kupiły za uzyskane 4 tysiące złotych garnki, naczynia i

niemożliwych, które zawsze pomogą, nakarmią i otoczą opieką.

kuchenkę gazową.

Czegóż można życzyć naszym Gospodyniom skorą są naszym

Udział w akcjach charytatywnych uświadamia, jak ważne są soli‐

Słońcem, Jutrzenką , Różą, Gwiazdą i Diamentem. Może tego, aby
życie było białe i słodkie jak cukier , tłuste jak orzech.

było w każdym sołectwie.
Na początku nowego milenium powstała Gminna Rada Ko‐
biet, skupiająca dziś istniejące koła będąc swego rodzaju cen‐

tełka do nieba.
Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń na których królo‐

trum dowodzenia i koordynatorem wszystkich działań, któ‐

wały racząc podniebienia gości potrawy przygotowywane

rych nie sposób wymienić. Mimo wszystko spróbujmy zebrać

przez nasze zdolne, obdarzone wyrafinowanym smakiem i

w małą pigułkę najbardziej znaczące aspekty działalności Kół

gustem gospodynie.

Gospodyń Wiejskich w Gminie Barcin, na podstawie zapisów

W ostatnich latach członkinie kół gospodyń wiejskich anga‐

darność i troska o dobro drugiego człowieka. Nawet najmniej‐

w kronikach.

żują się w nowe przedsięwzięcie Miejskiego Domu Kultury

szym gestem możemy wywołać uśmiech i realnie pomóc jak cho‐

DZIEŃ KOBIET

jakim są Dni Miodu. Kulinarnym kunsztem naszych pań za‐

ciażby w przypadku pomocy dla małej mieszkanki Szubina czy

Najbardziej celebrowanym świętem, każdego roku jest nie

chwycał się czołowy polski kucharz Robert Sowa. Popisowe

rodziny pogorzelców z Jabłówka. Gospodynie w takich sytuacjach

bez powodu Dzień Kobiet. Na przestrzeni lat Panie prześciga‐

dania z miodem lądowały na jurorskich stołach, a dzieci w

wiedzą co robić i nikt nie musi ich namawiać, same wymyślają

ły się w pomysłach chcąc sprawić aby 8 marca był dniem wy‐

niedzielny poranek karmione były pysznymi śniadaniami

sposoby jak można nieść pomoc i robią to bardzo skutecznie.

jątkowym. Zawsze wesołe i uśmiechnięte , w tym dniu zapo‐

przygotowywanymi przez gospodynie z Mamlicza. Ślinka

Nie sposób zapomnieć także o zajęciu pierwszego miejsca w kon‐

minały o trudach dnia codziennego. Ale jak można wyczytać

cieknie na samo wspomnienie pysznych racuchów, naleśni‐

na stronach kronik to także czas kiedy omawiano sprawy bie‐

ków i lemoniady, która przynosiła ulgę w upalne dni. Do każ‐

żące oraz snuto plany na przyszłość. Były też prezenty, np. w

dej porcji dodawane są zawsze dobre słowo, uśmiech i serce.

1994 roku Panie otrzymały firanki i karnisze do świetlicy w

Smakuje jak u mamy.

Kani.

WYCIECZKI

W Barcinie Wsi kobiety nie narzekały w końcówce lat sie‐

W kronikach Kół Gospodyń Wiejskich odnaleźć można licz‐

ły na chwilę wytchnienia .

demdziesiątych na brak świetlicy i święto kobiet zorganizo‐

ne zapisy o wycieczkach. Przyjrzyjmy się niektórym. I tak w

W 1986 roku po raz pierwszy bawiono się w nowej świetlicy w

wały w tzw. agronomówce w Julianowie , gdzie nie było

1981 roku odnotowano wyjazd do bydgoskiego teatru na

Kani, do tańca przygrywała orkiestra Pana Kociemskiego. Nowy

kuchni. Potrawy na swoje święto przygotowały w kuchni u

spektakl , groteskę „Bal Manekinów”. W marcu tego roku w

parkiet w świetlicy został poddany próbie przez tancerzy dwa lata

pani Sendrowicz.

Częstochowie zawiódł przewodnik, a zwiedzanie na własną

później. Zabawa trwała do białego rana, a parkiet zdał egzamin i

Tego problemu nie miały i nie mają gospodynie z Mamlicza,

rękę, jak czytamy w kronice skutkowało pogubieniem wy‐

służył przez kolejne lata.

które piły kawę, jadły ciasta i kiełbasy przygotowywane w

cieczkowiczów w klasztorze. Kiedy grupa dotarła na nocleg

Szampańska zabawa towarzyszyła powitaniu nowego 2000 roku.

świetlicowej kuchni. Wszystko popĳały lampką wykwintne‐

okazało się , że są co prawda kołdry, ale bez poszew. Zarad‐

go wina, podziwiały swoje prace rękodzielnicze oraz wsłu‐

ność pań i tutaj dała o sobie znać, bo ostatecznie spano pod

chiwały się w występy dzieci i młodzieży. Niejednokrotnie

kompletnymi pościelami. W drodze powrotnej nie udały się

też same śpiewały, tańczyły tworząc niepowtarzalny klimat

też zakupy w Łodzi. Zupełnie inne odczucia przywieziono z

święta kobiet.

dwóch wypraw do Lichenia w 1982 roku, gdzie zwiedzono

DOŻYNKI

sanktuarium , a wypchane torby zakupami z Konina świad‐

Okazją do wspomnień, które podobno mogą być dywidendami, ja‐

„Skwarne lato już nie pali, po nim jesień już nastała, tych co

czyły o tym, że podróże nie tylko kształcą, ale pozwalają za‐

kie wypłaca nam życie, a także

ziemię uprawiali swymi dary obsypała”.

opatrzyć się w najbardziej pożądane produkty w czasach go‐

Słowa te to zwrotka piosenki, którą podczas dożynek w 1985

spodarki centralnie sterowanej. Problemy z transportem po‐

były jubileusze.

roku śpiewano w Kani. Ale jest jeszcze jedna , zapisana w

jawiły się w roku 1983 kiedy to oczekujące na autokar gospo‐

40 lecie KGW w Kani świętowano 11 listopada 1989 roku, zapro‐

kronice:

dynie dowiedziały się , że wyjazd na operetkę „Baron Cygań‐

szeni goście obejrzeli program artystyczny, były kwiaty, toasty i

My mieszkańcy Kani pięknie się kłaniamy , dożynkowych

ski” jest zagrożony. Koniec końców, znowu dzięki determina‐

życzenia, które odbierała Maria Woźniak .

gości piosenką witamy,

cji Pań znalazł się pojazd zastępczy tzw. osinobus , a dozna‐

A ta nasza młodzież dawno by śpiewała nie miała gdzie ćwi‐

nia artystyczne sprawiły, że kłopoty z dojazdem zostały tylko

czyć, świetlicy nie miała,

zabawnym wspomnieniem.

Bo nasz pan naczelnik pokręcił swą główką i limit się znalazł,

podczas kolejnej pielgrzymki do Częstochowy, liczne aneg‐

starczyło na wszystko,

doty mówią o awarii autokaru, chorym oku kierowcy oraz

Za to Augustowo dzielnie się spisało i naszą świetlicę prędko

kłopotach z rozliczeniem, które zakończyły się pomyślnie po

We wrześniu 2002 roku fetowano 135 lat od momentu powstania

wykańczało,

wielu interwencjach w SKR w Julianowie.

kół gospodyń wiejskich oraz 140 rocznicę istnienia Kółek Rolni‐

Panią starościnę i starostę mamy, więc miłej zabawy wszyst‐

Innego rodzaju doznania towarzyszyły wyprawie do Krako‐

czych. Impreza odbyła się w świetlicy w Mamliczu. Szczególną

kim wam życzymy.

wa w 2020 roku. Tutaj swoją restaurację prowadzi Ewa Wa‐

uwagę poświęcono roli i funkcjom KGW w przyśpieszaniu prze‐

Starościną tych dożynek była Danuta Bernaciak z Sadłogosz‐

chowicz, była Miss Polonia , a obecnie restauratorka, autorka

mian cywilizacyjnych i kulturowych na wsi. Nie udało się roz‐

czy, oczywiście członkini KGW oraz radna Wojewódzkiej

programów kulinarnych. Panie wymieniały się doświadcze‐

strzygnąć konkursu na najsmaczniejszy tort, bowiem wszystkie

Rady Narodowej, a starostą Kazimierz Kruszka z Kani.

niem i przepisami, smakowały i zachwycały się urokami kró‐

smakowały wybornie. Uhonorowano gospodynie dziękując za do‐

A.J

kursie Mistrzowie Agro, które przypadło gospodyniom z Mamli‐
cza. Chcąc zachęcić do szczepień przeciwko wirusowi, który w
ostatnim czasie zmienia nasze życie organizowano specjalne festy‐
ny na których można było przyjąć szczepionkę.
ZABAWY
Do historii przeszły potańcówki i zabawy taneczne, które pozwala‐

Działo się także w 1986 roku

lewskiego miasta, gdzie chodzi się z księżycem w butonierce,
W 1999 roku podczas dożynek wojewódzkich wieniec wyko‐

a wiosną rodzą się najlepsze wiersze.

nany przez koło z Kani przedstawiający konia otrzymał spe‐

INICJATYWY SPOŁECZNE

Przed świetlicą strzelały korki szampana, a niebo rozświetliły fa‐
jerwerki.
Sławą i popularnością cieszyły się i cieszą wieczorki taneczne w
Mamliczu, bale sylwestrowe i karnawałowe, które oprócz wynaj‐
mu naczyń przynoszą dochody przeznaczane na działalność koła.
JUBILEUSZE

wspólnie spędzanego czasu, przygotowywania potraw dla gości

W 1999 roku kołu stuknęła pięćdziesiątka . Maria Woźniak w tym
szczególnym dniu została uhonorowana najwyższym odznacze‐
niem Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych Orderem Serca, dedykowanym matkom wsi oraz tytu‐
łem honorowej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Całe
koło otrzymało odznakę Za zasługi dla kółek rolniczych.

tychczasową działalność oraz wyrażano nadzieję, że swoje do‐
świadczenie i wiedzę przekażą kolejnym pokoleniom. Do dziś po‐

