
 

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na 

bezpłatne zajęcia rytmiczno – muzyczne,  

w każdy piątek o godz. 17.00. Zapisy w MDK. 

 

 

 

Zajęcia w oddziale dla dzieci i młodzieży, 

skierowane do dzieci od 7 r.ż.: 

1.04. g. 15.00 – „Kolaż na płótnie i nie tylko” 

15.04. g. 15.00 – „Kolaż ze starych gazet” 

22.04 g. 15.00 – zajęcia edukacyjne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ziemi 

29.04. g. 15.00 – „Kolaż, czyli misz masz” 

 

 

 

 

 

 

 

3 kwietnia 

(niedziela) 

godz. 19.00 

„Mój boski rozwód” – 

monodram w wykonaniu 

Krystyny Podleskiej.  

Bilety: 

20 zł. (przedsprzedaż), 

30 zł. (w dniu spektaklu). 

9 kwietnia 

(sobota) 

godz. 10.00 

Muzyczne Abecadło – 

audycja muzyczna dla 

dzieci. 

10 kwietnia 

(niedziela) 

godz. 18.00 

Tomek Lipiński – koncert 

2016 Unplagged.  

Bilety (przedsprzedaż): 

dorośli 25 zł., 

młodzież 15 zł.; 

(w dniu koncertu): 

dorośli 35 zł., 

młodzież 25 zł. 

16 kwietnia 

(sobota) 

godz. 10.00 

„Bocian i żabka” – spektakl 

dla dzieci. 

21 kwietnia 

(sobota) 

godz. 17.00 

Chleb z masłem i serem – 

wernisaż wystawy o 

dawnych metodach 

wyrabiania chleba, masła  

i sera. 

30 kwietnia –  

1 maja 

(sobota - 

niedziela) 

 

VII Festiwal Poezji 

Śpiewanej i Piosenki 

Aktorskiej FORMA. 

Koncerty Lubelskiej 

Federacji Bardów  

i Stanisławy Celińskiej. 

6 kwietnia 

(środa) 

godz. 16.00 

 „Niemcy – drugi żywioł” – 

spotkanie autorskie  

z Romanem 

Pankiewiczem, autorem 

książek podróżniczych. 

8 kwietnia 

(piątek) 

godz. 16.30 

Spotkanie z autorem 

książek dla dzieci 

Wiesławem Drabikiem. 

13 kwietnia 

(środa) 

godz. 16.00 

Artyści Gminy Prezentują – 

wernisaż prac dzieci  

z kółka plastycznego 

Przedszkola nr 3  

w Barcinie. 

19 kwietnia 

(wtorek) 

godz. 16.00 

Zajrzyj do biblioteki… 

powspominać miejsca – 

wieczór wspomnień 

związany z historią Barcina. 

20 kwietnia 

(środa) 

godz. 16.00 

 Ale sztuka – 

średniowiecze. 

Prelekcja. 

27 kwietnia 

(środa) 

godz. 16.00 

Biblioteczne spotkania  

z muzyką – koncert poezji 

śpiewanej „Gitara  

i pióro” w wykonaniu 

Tomasza Górkiewicza. 

2 kwietnia 

(sobota) 

godz. 9.30 

Spotkanie z Panem 

Misiem – zajęcia dla 

dzieci od 3 do 6 lat, 

podczas których będzie 

można m.in. sprawdzić 

się w roli reportera 

Radia Żnin. Koszt 15 zł, 

zapisy na stadionie. 

Zajęcia odbywać będą 

się w każdą sobotę. 

9 kwietnia 

(sobota) 

godz. 11.00 

„Ratowniczy kilometr” – 

II edycja pływackich 

zawodów dla 

dorosłych, które 

poprzedzą pływackie 

zmagania dzieci. 

9 kwietnia 

(sobota) 

godz. 9.00 

 

Memoriał piłki nożnej 

trampkarzy  

im. Włodzimierza 

Kamadulskiego. 

16 kwietnia 

(sobota) 

godz. 11.30 

Sobotnie pływanie – gry 

i zabawy w wodzie dla 

dzieci w wieku 

szkolnym. 



 

 

 

 

Miejski Dom Kultury w Barcinie,  

ul. Mogileńska 3, tel. 52 383 23 27, 

www.mdkbarcin.com.pl, 

kulturabarcin@o2.pl 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,  

ul. LWP 4a, tel. 52 383 21 66, 

www.biblioteka.barcin.com.pl, 

biblioteka.barcin@gmail.com 

 

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

 ul. J. Wojciechowskiego 1a, tel. 52 353 84 09, 

www.bosir-barcin.pl, 

kontakt@bosir-barcin.pl 
 

STEPY 

instruktor: Żaneta Kopydłowska 

środy 18.30 ZUMBA 

instruktor: Paulina Kluczyńska 

poniedziałki 19.30, środy 20.00 

AERIBIC SENIOR 

instruktor: Małgorzata Spychalska 

wtorki 17.00 JOGA 

instruktor: Wioletta Glyzewska  

wtorki 18.00, soboty 9.15 

BPU 

instruktor: Karolina Sławińska 

wtorki 19.45 
JUMP FIT 

instruktor: Michał Majdaniuk 

poniedziałki 18.30, środy 17.30 

SALSA 

instruktor: Michał Majdaniuk 

poniedziałki 17.30 
ZDROWY KREGOSŁUP 

instruktor: Beata Kłosińska 

czwartki 17.15 

TABATA 

instruktor: Agnieszka Radzikowska 

czwartki 19.00 
ZUMBA 

instruktor: Katarzyna Kłosińska 

czwartki 20.30 


