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Inwestycje za 150 mln zł 
w Cementowni Kujawy

3 listopada br. w Cementowni 
Kujawy w Bielawach podpisano akt 
erekcyjny i  wmurowano kamień 
węgielny pod inwestycje o wartości 
150 mln zł. „Projekt O€ za GJ” reali-
zowany w ramach Pomorskiej Spec-
jalnej Strefy Ekonomicznej stanowi 
trzeci etap modernizacji i rozbudowy 
cementowni należącej do Lafarge-
Holcim – światowego lidera w prze-
myśle materiałów budowlanych. W 
uroczystości uczestniczyli Dyrektor 

Cementowni Kujawy Stanisław Sob-
czyk, Burmistrz Barcina Michał Pęziak 
i Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk 
oraz kierownictwo LafargeHolcim z 
kilku krajów Europy i Polski: Gilbert 
Roth – Dyrektor Operacyjny ds. Prze-
mysłowych Cementu i Kruszyw Lafar-
geHolcim w Polsce, Emmanuel Olli-
vier – Dyrektor Projektów Lafarge-
Holcim na Europę, Federico Tonetti – 
Prezes Zarządu LafargeHolcim w 
Polsce, Jose Antonio Primo – Dyre-

Dokończenie na str. 2

Biblioteka w Barcinie 
ponownie najlepsza



2 3

Dokończenie ze str. 1

ktor ds. Inwestycji LafargeHolcim na 
Europę, Urs Fankhauser – Generalny 
Dyrektor LafargeHolcim na Europę, 
Mariusz Adamek – Dyrektor Geocykle 
i Florin Montoiu – Kierownik Inwes-
tycji Strefowych „Projekt O€ za GJ”. 
Rozpoczęte na Kujawach inwestycje 
obejmują zwiększenie efektywności 
produkcji przez dostosowanie linii 
produkcyjnej do wypału klinkieru do 
spalania niskoprzetworzonych paliw 
alternatywnych (80 mln zł), zabez-
pieczenie alternatywnych źródeł en-
ergii (30 mln zł) oraz poprawę jakości 
produktów i jakości obsługi klientów 
(40 mln zł). Halę magazynową paliw 
alternatywnych oraz budynek admi-
nistracji wybuduje AWBUD S.A. War-
tość kontraktu wynosi 12,7 mln zł. 
Głównego wykonawcę będą wspie-
rać lokalni podwykonawcy, a po reali-
zacji przedsięwzięcia powstaną no-
we miejsca pracy i zwiększą się wpły-
wy do budżetu gminy Barcin.

Jarosław Drozdowski

Święto Niepodległości
11 listopada to dla nas, Polaków, 

jedna z najważniejszych dat w kalen-
darzu. Właśnie wtedy obchodzimy 
Narodowe Święto Niepodległości. To 
właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 
latach zaborów, nasz kraj znów poja-
wił się na mapie Europy. Dzień 11 listo-
pada ustanowiono Świętem Niepo-
dległości dopiero ustawą z 23 kwie-
tnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po 
odzyskaniu niepodległości. Do czasu 
wybuchu II wojny światowej święto 
obchodzono tylko dwa razy – w roku 
1937 i 1938. W latach 1939–1944 – 
podczas okupacji hitlerowskiej oficja-
lne lub jawne świętowanie, podobnie 
jak i każde inne przejawy polskości, 
było niemożliwe. Święto obcho-
dzone 11 listopada zostało przywró-
cone przez Sejm Polskiej Republiki 
Ludowej I X  kadencji  ustawą z 15 
lutego 1989. Jak co roku w listopadzie 
w każdym mieście w kraju organi-
zowane są rozmaite uroczystości. W 
Barcinie obchody tradycyjnie rozpo-
częła uroczysta msza św. W kościele 
pw. Św Jakuba Większego. Tuz po jej 
zakończeniu mieszkańcy wśród któ-
rych znaleźli się przedstawiciele lo-
kalnych władz uformowali pochód, 
na czele którego stała Orkiestra Dęta 
Kujawy. Tuż za nią licznie powiewały 
sztandary wielu organizacji działa-
jących w naszej gminie. Uroczysty 
pochód przeszedł ulicą kościelną na 
rynek miejski, gdzie odbyły się głó-
wne uroczystości.

Po odegraniu hymnu Maciej Bora-
kiewicz z Liceum Ogólnokształcące-
go, odczytał przygotowaną przez 
Mikołaja Ratajczaka krótką genezę 
Narodowego Święta  Niepodle-
głości. Program artystyczny zapre-
zentował zespół harcerski Iskierki. 
Obecne na uroczystości Bractwo 
Kurkowe uhonorowało 11 listopada 
salwą armatnią. Delegacja Szkoły 
Podstawowej nr 1 złożyła kwiaty pod 
tablica upamiętniającą zamordo-
wanych podczas II wojny światowej, 
znajdującą się na budynku szkoły. 
Delegacja z Zespołu Szkół nr 1 w 
Barcinie złożyła kwiaty przy grobie 

ofiar hitleryzmu na cmentarzu para-
fialnym a delegacja ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 pod tablicą poświęconą 
powstańcom wielkopolskim przy 
ulicy 4 stycznia. Pozostałe delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem po-
święconym mieszkańcom Barcina i 
okolic uczestniczącym i poległym w 
Powstaniu Wielkopolskim. Na zebra-
nych czekały przepyszne rogaliki 
świętomarcińskie, które upiekły pa-
nie z Gminnej Rady Kobiet z Pturka i 
Józefinki
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Patriotyzm nie jedno ma imię
Po raz kolejny Miejski Dom Kultury 

w Barcine zorganizował dla młodych 
mieszkańców „Patriotyczne gry 
uliczne”, które są najlepszym przykła-
dem na to, że pamięć o tych, którzy 
walczyl i  o  Naszą niepodległość 
można uczcić w nieco inny sposób. 
Celem "Gry ulicznej" jest kultywo-
wanie tradycji historycznej miasta 
oraz szerzenie idei patriotyzmu. W 
tym roku pięć drużyn startowało w 
odstępie 7 min. z Miejskiego Domu 
Kultury, gdzie również była meta. Na 
uczestników czekało 5 zadań. Zadań 
o przeróżnym stopniu trudności. 
Uczestnicy musiel i  wykazać s ię 
wiedzą na temat historii miejsca w 
którym mieszkają, znać umiejscowie-
nie co niektórych obiektów. Warto 
było znać także programy realizo-
wane przez Naszą gminę. Pierwszy 
punkt znajdował się w bibliotece. 
Zadanie tam przygotowane polegało 
na przypasowaniu nazwiska do 
odpowiedniego stowarzyszenia 
działającego na terenie gminy Barcin. 
Drugi punkt umiejscowiony był przy 
szkole podstawowej nr 2. Tutaj na 
graczy czekały konkretne pytania, na 
które należało udzielić konkretnych 
odpowiedzi.  Tematyka to Gmina 
Barcin w liczbach. Np. Ile szkół znaj-
duje się na terenie naszej gminy ? Ilu 
radnych liczy rada miejska ? czy też ile 
„Orlików” znajduje się na terenie 

 gminy ? Kolejny punkt na trasie pa-
triotycznego biegu to urząd miejski. 
Tutaj na zawodników czekało zadanie 
opisowe. Każda z drużyn musiała 
wyjaśnić na czym polegają dwa pro-
gramy realizowane na terenie naszej 
gminy, a mianowicie Duża Rodzina z 
Barcina oraz Budżet Obywatelski. 
Czwarty punkt na trasie biegu to koś-
ciół pw. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Tutaj należało wymienić kilka miejsc 
pamięci zlokalizowanych oczywiście 
na terenie gminy. Ostatni punkt to 
skwer tuż za Zespołem Publicznych 
Szkół gdzie na młodych ludzi czekało 

 zadanie zatytułowane Gdzie zostało 
zrobione to zdjęcie ? Organizatorzy 
Patriotycznych gier ulicznych po roz-
patrzeniu wszystkich zadań i podli-
czeniu punktów postanowili przy-
znać następujące miejsca: Miejsce 
piąte zajęła drużyna gimnazjum z 
Barcina, miejsce czwarte zdobyli ró-
wnież barcińscy gimnazjaliści. III lo-
katę wywalczyli uczniowie gimna-
zjum z Piechcina. Drugą licealiści z 
Barcina. Najwięcej punktów i miejsce 
pierwsze wywalczyła trójka gimna-
zjalistów z Piechcina. 
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Historia 

Biblii
„Księga która przetrwała wieki – 

historia Biblii”. Tak zatytułowany 
wernisaż wystawy miał miejsce 3 
listopada w murach Miejskiego Domu 
Kultury w Barcinie. Prezentacja mate-
riałów zamieszczonych na wystawie 
przedstawia, w jaki sposób i w jakiej 
formie Pismo Święte dotarło do 
naszych czasów – zanim zostało zam-
knięte w okładki. Projekt jest intera-
ktywnym sposobem zapoznania 
zwiedzających z historią Biblii, jest 
opowieścią obrazującą 1500 lat histo-
rii powstania jednej tylko książki – 
Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to 
historia powstawania przekładów 
Pisma Świętego na języki narodowe. 
Na wystawie można było przyjrzeć 
się słowom zapisanym na kamien-
nych tablicach, na skórach zwierzę-
cych na papirusie i pergaminach. Mo-
żna było obejrzeć pierwszą czcionkę 
oraz ręcznie zapisane karty w języ-
kach, w których została spisana ta po-
nadczasowa lektura. Faksymile i 
reprinty pierwszych wydań w języku 
angielskim, niemieckim, polskim, po 
grecku po łacinie i hebrajsku. To niety-
powa wystawa mająca na celu ze-
tknięcie zwiedzających z procesem 
powstawania pisma, można dotykać 
wszystkich książek, pergaminów i 
papirusów. Były również repliki dzba-
nów, w których zostały przechowane 
do naszych czasów owe zwoje. Wy-
stawa odwiedza muzea, placówki 
szkolne, domy kultury na terenie 
całego kraju.



6 7

Historia 

Biblii
„Księga która przetrwała wieki – 

historia Biblii”. Tak zatytułowany 
wernisaż wystawy miał miejsce 3 
listopada w murach Miejskiego Domu 
Kultury w Barcinie. Prezentacja mate-
riałów zamieszczonych na wystawie 
przedstawia, w jaki sposób i w jakiej 
formie Pismo Święte dotarło do 
naszych czasów – zanim zostało zam-
knięte w okładki. Projekt jest intera-
ktywnym sposobem zapoznania 
zwiedzających z historią Biblii, jest 
opowieścią obrazującą 1500 lat histo-
rii powstania jednej tylko książki – 
Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to 
historia powstawania przekładów 
Pisma Świętego na języki narodowe. 
Na wystawie można było przyjrzeć 
się słowom zapisanym na kamien-
nych tablicach, na skórach zwierzę-
cych na papirusie i pergaminach. Mo-
żna było obejrzeć pierwszą czcionkę 
oraz ręcznie zapisane karty w języ-
kach, w których została spisana ta po-
nadczasowa lektura. Faksymile i 
reprinty pierwszych wydań w języku 
angielskim, niemieckim, polskim, po 
grecku po łacinie i hebrajsku. To niety-
powa wystawa mająca na celu ze-
tknięcie zwiedzających z procesem 
powstawania pisma, można dotykać 
wszystkich książek, pergaminów i 
papirusów. Były również repliki dzba-
nów, w których zostały przechowane 
do naszych czasów owe zwoje. Wy-
stawa odwiedza muzea, placówki 
szkolne, domy kultury na terenie 
całego kraju.



98

Trzeba marzyć
Za nami koncert zaduszkowy, któ-

ry co roku organizowany jest w pobli-
żu daty Święta Zmarłych. W tym roku 
dla publiczności  wystąpiła Nula 
Stankiewicz oraz Janusz Strobel 

Subtelna wokalistka, mądra po-
ezja oraz mistrzowskie stroblowe 
nuty uczyniły to wydarzenie muzy-
czne - niezwykłym. Był to poetycko 
opowiedziany recital  o miłości , 
marzeniach i tęsknocie. Słuchaczy 
uwiodły niezwykłe melodie Janusza 
Strobla, który do piosenek Jonasza 
Kofty i Jana Wołka skomponował 
muzykę. Z wybitnym aranżerem i 
gitarzystą idą w parze doskonałe, 
niewydumane interpretacje Nuli 
Stankiewicz. Subtelna Artystka, 
obdarzona poczuciem humoru i 
nawiązująca świetny, ciepły kontakt z 
publicznością, przepięknie i prosto 
śpiewa o tym, co w życiu najważnie-
jsze. Bez manier i  niepotrzebnej 
kreacji. Podczas koncertu usłysze-
liśmy najpiękniejsze polskie piosenki 
– m. in.„W moim magicznym dom-
ku”, „Trzeba marzyć”, „Kiedy księżyc 
jest w nowiu”, „Więc jak?”, „Nieo-
becni” , Dzień dobry dniu”, „Piosenka 
o pośpiechu”. 

O VIII POWIATOWYM KONKURSIE GWARY PAŁUCKIEJ
23 i  24 l istopada 2016 roku w 

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
Barcin odbyła się kolejna, ósma z 
kolei edycja Powiatowego Konkursu 
Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapom-
nienia – Gwara Pałucka”. Jak w ubie-
głym roku,  uczestnicy rywalizowali w 
trzech kategoriach: szkoły podsta-
wowe  z podziałem na klasy I-III i IV-
VI w pierwszym dniu konkursu, oraz 
szkoły ponadgimnazjalne oraz Open 
(osoby dorosłe i szkoły ponadgimna-
zjalne) w dniu drugim. W VIII konkur-
sie gwary pałuckiej udział wzięło 54 
osób: 40 dzieci w kategorii szkół 
podstawowych, 8 osób w kategorii 
szkół gimnazjalnych oraz 6 osób  w 
kategorii Open; ponadto poza kon-
kursem wystąpiło też dwoje przed-
szkolaków. Uczestnicy reprezen-
towali szkoły podstawowe ze Żnina, 
Laskowa, Mamlicza, Żnina oraz SP 1 i 
SP 2 z Barcina, a także gimnazja – z 
Barcina, Piechcina, Janowca oraz 
Gąsawy. W kategorii Open wystąpili 
reprezentanci Liceum Ogólnokształ-
cącego z Barcina, Zespołu Szkół 
Publicznych ze Żnina, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Barcina, Klubu 
Seniora Aster z Rogowa oraz osoby 
indywidualne.  W jury  konkursu 
zasiedli: Pan Mirosław Binkowski, 
sprawujący funkcję przewodni-
czącego komisji, Pani Teresa Wilk, 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Barcinie,  Pani Beata Gaik-Mazurek, 
Pani Elżbieta Pałka oraz Pan Krzy-
sztof Leśniewski. Podczas pierwsze-
go dnia konkursu wśród widowni 
znalazła się Pani Lidia Kowal, Zastę-
pca Burmistrza Barcina, drugiego zaś 
konkursowe zmagania obserwował 
Pan Andrzej Hłond, Wicestarosta 
żniński. Komisja sędziowska przy 
ocenie uczestników brała pod uwagę 
przede wszystk im umiejętność 
posługiwania się gwarą, poprawność 
i staranność interpretacji oraz ogólny 
wyraz artystyczny, w tym zdolności 
aktorskie. Występujący zaprezento-
wali utwory poetyckie i prozatorskie 
autorstwa Mirosława Binkowskiego, 
zaczerpnięte z jego publikacji „Mój 

słownik gwary pałuckiej” oraz „Kupa 
śmiychu po pałucku”. Uczestnicy 
konkursu mieli możliwość występów 
indywidualnych, jak i inscenizacji 
grupowych; dozwolony był również 
śpiew, przebrania oraz rekwizyty. 
Występy uczniów szkół podstawo-
wych podczas pierwszego dnia kon-
kursu stały się dla członków jury nie 
lada orzechem do zgryzienia – pre-
zentowały bardzo wysoki poziom i 
niełatwo było wybrać zwycięzców. 
Wreszcie, po burzliwych obradach, 
jury wyłoniło następujących laurea-
tów i wyróżnionych:

W kategorii klas I-III:
1 miejsce – Karolina Mazurek z SP 

nr 2 z Barcina;
2 miejsce – uczniowie ze SP nr 2 ze 

Żnina,
3 miejsce – Zofia Nowak z SP nr 2 w 

Barcinie.

Wyróżnienie w tej kategorii wie-
kowej otrzymali uczniowie ze SP w 
Laskowie oraz Katarzyna Trela z SP 
Mamlicz. 

W kategorii klas IV-VI:
1 miejsce - Zuzanna Jędrzejczak z 

SP w Janowcu,
2  miejsce –  uczniowie z  S P  w 

Januszkowie, 
3 miejsce – Anna Broniszewska z 

SP nr 1 w Barcinie.

Wyróżnienia otrzymały: Anna 
Ratajczak oraz Aleksandra Wielgórka 
z  S P  w  M a m l i c z u .  N a g r o d z o n e 
zostały także nauczycielki opiekujące 
się laureatami – Pani Iga Nowicka z SP 
nr 2 w Barcinie oraz Małgorzata 
Jurska z SP w Janowcu. Nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy wręczono 
także przedszkolakom: Natalii Su-
szek oraz Idze Koszuckiej, które wy-
stąpiły poza konkursem. W drugim 
dniu konkursu swoje umiejętności 
zaprezentowali gimnazjaliści oraz 
osoby zaliczone do Kategorii Open. 
Również na tym etapie rywalizacji 
poziom występów był wysoki, przy 

końcowym werdykcie przewodniczą-
cy jury przyznał, że wyłonienie laurea-
tów był niesamowicie trudnym zada-
niem.

W kategorii gimnazjów zwyciężyli:
1 miejsce – Piotr Marczak z Gimna-

zjum nr 1 w Barcinie, 
2 miejsce – Marta Wicińska z Gim-

nazjum w Janowcu,
3 miejsce – Daria Klecha, również z 

Gimnazjum nr 1 z Barcina.

Wyróżniono Martę Borowską i An-
toninę Nowak z Publicznego Gimna-
zjum w Gąsawie oraz Kaję Grzecho-
wiak z Gimnazjum w Janowcu.

W kategorii Open nagrodzone 
zostały:

1 miejsce – Mirosława Wiśniewska 
z grupy teatralnej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Barcinie,

2 miejsce – Natalia Szczepaniak z 
L iceum Ogólnokształcącego w 
Barcinie,

3 miejsce – Jakub Szymański z 
Zespołu Szkół Publicznych ze Żnina.

Wyróżnienia otrzymały Izabela 
Marczak z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Barcinie oraz Wiesława Kaliń-
ska  z grupy teatralnej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Barcinie.

Nagrodę otrzymała również Pani 
Marzena Wolska, opiekunka laureata 
w kategorii szkół gimnazjalnych. 
Nagrody dla laureatów, ich opieku-
nów i pozostałych uczestników kon-
kursu były książki i gadżety ufundo-
wane przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy Barcin, Starostwo 
Powiatowe w Żninie oraz Burmistrza 
Barcina. Dodatkowo najmłodszy 
uczestnik zmagań został nagrodzony 
przez Panią Teresę Wilk. Uczestnicy 
konkursu wszystkich kategorii, ich 
opiekunowie oraz widzowie mieli 
okazję podziwiać kobiecy strój pa-
łucki oraz haft pałucki – wszystko 
wykonane przez Panią Jadwigę 
Dziurgiela, jak również wysłuchać 

dokończenie na str. 10
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krótkiej prelekcji na temat stroju. Na 
gości czekał też poczęstunek w po-
staci przyrządzonych przez Krzyszto-
f a  L e ś n i e w s k i e go  p rzy s m a k ó w 
kuchni pałuckiej – chleba ze smalcem 
z marchwią oraz z  gzik iem;  Pan 
Krzysztof opowiedział też zebranym 
o pałuckich potrawach. Podsumowu-
jąc konkurs przewodniczący jury 
Mirosław Binkowski  podkreś l i ł 
niezwykle wysoki poziom występów. 
Podkreślił dobre opanowanie gwary 
pałuckiej, zauważając że dla wielu 
osób – szczególnie młodych - gwara 
jest właściwie językiem obcym, tym 
bardziej więc należy docenić wkład 
pracy włożonej w opanowanie jej 
tajników. Głos zabrał też Wicesta-
rosta żniński Andrzej Hłond dziękując 
organizatorom konkursu, jury oraz 
uczestnikom zmagań za ich wysiłek 
włożony w kultywowanie niezwykle 
ważnego elementu kultury Pałuk, 
jaką jest gwara.

Olga Gralak-Ćwikła 

OPOWIEŚĆ O NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości 

to polskie święto państwowe obcho-
dzone corocznie 11 l istopada dla 
upamiętnienia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w 1918, po 123 
latach zaborów. Ta doniosła chwila 
była zwieńczeniem długotrwałego 
procesu, w którym dużą rolę odegrał 
Józef Piłsudski. O tych wydarzeniach 
można było posłuchać podczas 
spotkania z historykiem Panią Mał-
gorzatą Jarocińską, które miało miej-
sce 9 listopada 2016 roku w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin. 
Spotkanie miało formę gawędy his-
toryczno-literackiej zatytułowanej 
„Wymarsz”. Pani Małgorzata nie tyl-
ko opowiedziała zebranym w czytelni 
biblioteki gościom o wydarzeniach, 
które doprowadziły do odzyskania 
niepodległości – począwszy od prób 
sformowania pierwszych oddziałów 
wojska polskiego, przez stopniowe 
budzenie się ducha wyzwoleńczego 
wśród mieszkańców zaborów po 

moment finalny, czyli euforię wolnej 
Polski oraz powierzenie Józefowi 
Piłsudskiemu misji zorganizowania 
pierwszego niepodległego rządu 
narodowego.  Wypowiedź  Pani 
Małgorzaty wypełniona była nie tyl-
ko wydarzeniami i datami – autorka 
wzbogaciła swoją prelekcję fragmen-
tami poezji, pamiętników z epoki, 
także pieśniami patriotycznymi. Wy-
jątkowa pamięć i dykcja Pani Małgo-
rzaty sprawiły, że jej wykładu słucha-
ło się z wielką przyjemnością; goście 
z chęcią śpiewali także pieśni. Miłym 
akcentem były kotyliony w narodo-
wych barwach, które goście przypięli 
do ubrań; wszystko to sprawiło, ze w 
czytelni biblioteki zapanował wy-
jątkowy nastrój, przynależny temu 
świętu. 

Olga Gralak-Ćwikła

MASKOTKI, 

PRZYTULANKI, 

ZABAWKI
1 6  l i s t o p a d a  2 0 1 6  r o k u  w 

barcińskiej  bibl iotece odbył  s ię 
przedostatni w tym roku wernisaż  z 
cyklu „Artyści gminy prezentują”. 
Tym razem w czytelni  ks iążnicy 
zaprezentowane zostały  prace 
pochodzącej ze Szczepanowa pod 
Barcinem Pani Marty Wróblewskiej, 
w ł a ś c i c i e l k i  fir m y  „ E m i l u d e k ” , 
specjalizującej się w szyciu przyjaz-
nych najmłodszym maskotek, przytu-
lanek, poduszek, zabawek aktywizu-
jących itd.  Na wernisażu obecnych 
było kilkudziesięciu gości, w tym kil-
koro dzieci. Pani Marta rozpoczęła 
swoją opowieść od wspomnień o 
początkach jej firmy. Artystka zaczęła 
szyć w chwili, gdy na świecie pojawiła 
się jej córka, Emilka. Pasja szybko 
przerodziła się w pomysł na biznes; 

dzięki dotacji pozyskanej z Urzędu 
Pracy i pomocy członków rodziny 
Pani Marta mogła rozwinąć swoją 
działalność. Swoja firmę nazwała 
Emiludek – od imienia córki – która 
stała się też pierwszą testerką produ-
któw firmy.  W pracowni Pani Marty 
zaczęły powstawać przytulanki i 
maskotki o różnych kształtach, za-
bawki aktywizujące, a z biegiem cza-
su także poduszki, pościel dziecięca, 
kocyki, ochraniacze na pasy  samo-
chodowe, drobne elementy odzieży i 
tym podobne – wszystko utrzymane 
w żywej kolorystyce, wykonane z naj-
wyższej jakości materiałów bezpie-
cznych dla dziecka, starannie uszyte z 
dbałością o każdy szczegół.  Dzieci 
pokochały urocze, miękkie maskotki 
Pani Marty, rodzice zachwycili się wy-
soką jakością przedmiotów, docenili 
serce włożone w stworzenie każde-
go wzoru.  Artystka stwierdziła, że to 
właśnie radość dzieci i zadowolenie  
ich rodziców jest dla niej największym 
powodem dla satysfakcji, jak również 

bodźcem do tworzenia kolejnych 
produktów i rozwijania firmy.  Obecni 
w czytelni biblioteki goście z uwagą 
słuchali słów Pani Marty, zadając 
liczne pytania.  Zgodnie stwierdzili, 
że jej historia może być inspiracją dla 
wielu ludzi, zwłaszcza młodych.  

Olga Gralak-Ćwikła
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Olga Gralak-Ćwikła 

OPOWIEŚĆ O NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości 
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Olga Gralak-Ćwikła

MASKOTKI, 

PRZYTULANKI, 

ZABAWKI
1 6  l i s t o p a d a  2 0 1 6  r o k u  w 
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bodźcem do tworzenia kolejnych 
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Olga Gralak-Ćwikła
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Przedszkolaki „Słoneczka” w bibliotece.

W dniu 10 listopada dzieci z grupy 
„Słoneczka” z oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej w 
Mamliczu odwiedziły wraz z wycho-
wawcą miejscową Bibliotekę Publi-
czną. Sowy są uważane za mądre 
ptaki i często są identyfikowane z 
biblioteką, dlatego też przedszkolaki 
wzięły udział w zajęciach poświę-
conych sowie. Na początek przy 
słodkim poczęstunku wysłuchały 
wiersza Jana Brzechwy „Sowa”. 
Wspólnie zastanawiały się dlaczego 
ten ptak jest uważany za symbol 
mądrości i  biblioteki.  Następnie 
wspólnie z bibliotekarzem Edytą 
Dypolt  wykonały z  kolorowego 
papieru sówki.  Na papierowych 
sówkach znalazło się miejsce na 
informację w jakich dniach i godzi-
nach biblioteka jest czynna. Zajęcia 
zakończyły się wspólnym ogląda-
niem książeczek oraz zapoznaniem 
się z ofertą kulturalną biblioteki.

         
Edyta Dypolt 

Warsztaty 

„Mały artysta 

- bądź kreatywny”

W Bibliotece Publicznej filia Mam-
licz regularnie prowadzone są war-
sztaty plastyczne „Mały artysta – 
bądź kreatywny”. W ramach tego cy-
klu w miesiącu listopad odbyły się za-
jęcia dwukrotnie. W dniu 16 listopada 
młodzi czytelnicy mamlickiej ksią-
żnicy uczestniczyli w zajęciach „Sowy 
z kasztanów”. Zajęcia te wymagały 
od uczestników dużej staranności 
oraz cierpliwości. Do wykonania 
figurek sówek dzieci wykorzystały 
m.in. kolorową plastelinę, cekiny, 
plastikowe nakrętki oraz dary jesieni 
– kasztany. Natomiast 23 listopada 
odbyły s ię zajęcia pt.  „Jesienne 
drzewo”. Tym razem w ruch ruszyły 
kolorowe kartki i nożyczki. Uczes-

tnicy zajęć plastycznych odrysowy-
wali swoje dłonie, a następnie wyci-
nali ich kontur. Na drzwiach wejścio-
wych biblioteki, przyklejono wycięte 
dłonie formując kształt drzewa. Teraz 
każdy kto odwiedzi bibliotekę otwie-
rając drzwi będzie witany przez jesie-
nne, kolorowe drzewo. Za oknem 
brzydka pogoda, pochmurnie i mgliś-
cie, a w bibliotece dzięki temu koloro-
wemu drzewku zagościła radosna, 
słoneczna jesień. Następne zajęcia 
dla dzieci z cyklu „Mały artysta – bądź 
kreatywny” odbędą się 5 grudnia. W 
tym dniu mali artyści wykonają „Skar-
petkowe bałwanki”, a wspierać ich w 
tym zadaniu będzie Pani Paulina 
Krysiak.

   Edyta Dypolt

Kasa Chorych zagrała w Barcinie
Przez wiele lat byli wzorem dla 

kolejnych pokoleń młodych muzy-
ków, teraz żegnają się z publiczno-
ścią. Po 40 latach najbardziej znany 
białostocki zespół bluesowy - Kasa 
Chorych kończy karierę w myśl zasa-
dy a raczej słynnego motta „trzeba 
wiedzieć kiedy ze sceny zejść nie-
pokonanym”. Kasa Chorych pow-
stała w Białymstoku w 1976 roku. 
Założycielami byli Jarosław Tioskow i 
nieżyjący już Ryszard Skiba Skibiński. 

Jak się okazuje nie taki diabeł 
straszny jak go malują, albowiem 
mimo iż Kasa Chorych kończy działal-
ność, to wciąż będzie można zoba-
czyć i usłyszeć muzyków z zespołu na 
scenach w całym kraju. Przez 40 lat 
zespół wydał kilkanaście albumów i 
wychował kolejne pokolenia fanów 
oraz co bardzo ważne muzyków. 18 
marca ukazało się ostatnie trzypły-
towe wydawnictwo Kasy Chorych, na 
które składają się dwie płyty CD z 
materiałem zarejestrowanym pod-
czas koncertu w białostockiej filhar-
monii. Album uzupełnia DVD również 
z tego występu. W Barcinie zespół 
wystąpił 27 listopada w ramach swo-
jej ostatniej trasy koncertowej. Na 
scenie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy 
Jarosława Tioskowa, Włodka Dudka, 
Krzyśka Wołoszyna oraz gościnnie 
Tomka Bieleckiego i Kamila Lickie-
wicza.
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Koncert Doktora Niedźwiedzia

Doktor Niedźwiedź, czyli trio aku-
styczne w składzie: Mateusz Stra-
szewski gitara akustyczna, Sławek 
Ziółkowski wokal i Kuba Lewando-
wski – Cahon, wystapiło w Barcińskim 
M D K u 26 l i stopada.  Muzycy do 
Barcina przyjechali z Poznania. Tych 
co zechcieli spędzić ten wieczór w 
gościnnych progach domu kultury 
zespół uraczył ciekawymi propo-
zycjami muzycznymi z nurtu bluesa, 
jazzu czy Bossa Novy.

Andrzejkowe wróżby
Tradycyjnie w listopadzie w imie-

niny Andrzeja Miejski Dom Kultury w 
Barcinie zaprasza na wieczór wróżb i 
wspólnej zabawy. Na najmłodszych 
mieszkańców Barcina i okolic czekało 
mnóstwo atrakcji. W sali widowi-
skowej milusińscy zatańczyli ZUMBE 
a wróżka Katarzyna przepowiadała 
przyszłość. Nie mogło zabraknąć też 
tradycyjnego lania wosku. Dla chę-
tnych przygotowane były także war-
sztaty, podczas których tworzone 
były przeróżne ozdoby. Dzieciaki spę-
dziły to środowe popołudnie w miłej i 
rodzinnej atmosferze, czego najle-
pszym dowodem były uśmiechnięte i 
zadowolone miny. 
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Mikołajki w MDKu
To już tradycja, że 6 grudnia do 

Miejskiego Domu Kultury z dalekiej 
Laponii przybywa Św. Mikołaj. Każdy 
kto akurat znajduje się w tym miejscu 
otrzymuje słodki upominek. 

Oczywiście brodaty jegomość jest 
wtedy najważniejszy, ale Dom Kultu-
ry ma więcej atrakcji dla maluchów. 
Jak co roku wszystko zaczyna się w 
galerii miejskiej, gdzie tym razem każ-
dy mógł przygotować kartkę świąte-
czną. Chętnych oczywiście nie brako-
wało. Po łokcie urabiali się i mali i duzi. 
Wszystko pod czujnym okiem instruk-
torów. 

Różnorodność dostępnych ma-
teriałów plus inwencja twórcza mło-
dych artystów powodowała, że każ-
da kartka była naprawdę oryginalna. 
Następnie każdy z milusińskich udał 
się do sali widowiskowej, gdzie cze-
kali już aktorzy z Toruńskiego teatru 
VAŚKA. Dla najmłodszych wysta-
wiony został spektakl zatytułowany 
„Płaszcz Świętego Mikołaja”. Kulmi-
nacją M D Kowych Mikołajek było 
oczywiście spotkanie z brodatym je-
gomościem. Każde z dzieci zostało 
obdarowane  słodkościami. 

Mikołajkowe strojenie choinki
Mikołajkowe strojenie choinki w 

Piechcinie na ul. Bielawskiej,  to im-
preza którą organizacyjnie należy za-
liczyć do tzw. "spontanów" . Inicjaty-
wa wyszła od samych mieszkańców, 
natomiast włączyli się w nią dodat-
kowo Urząd Miejski, MGOPS, MDK 
Barcin, OSP Piechcin, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Kujawy oraz przedsta-
wiciele Barcińskiego komisariatu. 
Plan był bardzo prosty. W Mikołajki 
od godziny 16:00 przy budynku na ul 
Bielawskiej 8 każdy mógł przystroić 
choinkę, która rośnie tam od lat. 
Wcześniej dzięki uprzejmości władz 
powieszono na niej lampki. Przy stro-
jeniu pomagali strażacy oraz pan Mi-
chał Mika pracownik firmy RAT BUD, 
który dzielnie sobie radził na wysię-
gniku wieszając kolejne łańcuchy czy 
też bombki, których nie brakowało 
albowiem chętnych do tego aby ude-
korować drzewko było mnóstwo. 
Zuchy z Gromady Zuchowej "Przyja-
ciele Kubusia Puchatka" zaśpiewały 
świąteczną piosenkę aby wprowa-
dzić zebranych w klimat zbliżających 
się świąt. Było także coś dla podnie-
bienia, panie z MGOPSu częstowały 
wszystkich ciastami i słodyczami.  
Kulminacją była wizyta Świętego 
Mikołaja, który nietypowo, bo za-
miast na saniach przyjechał na wozie 
strażackim, oczywiście z workiem 
pełnym słodkości, które powędro-
wały do najmłodszych uczestników 
tego happeningu. 
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preza którą organizacyjnie należy za-
liczyć do tzw. "spontanów" . Inicjaty-
wa wyszła od samych mieszkańców, 
natomiast włączyli się w nią dodat-
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Plan był bardzo prosty. W Mikołajki 
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świąteczną piosenkę aby wprowa-
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pełnym słodkości, które powędro-
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O SZTUCE MODERNISTYCZNEJ

7 grudnia 2016 roku w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Barcin od-
było się kolejne i ostatnie już spot-
kanie z cyklu „Ale sztuka!”, prowa-
dzonego przez Olgę Gralak-Ćwikła, 
p o ś w i ę c o n e g o  h i s t o r i i  s z t u k i 
poszczególnych epok. Po podróży 
poprzez wszystkie epoki historii 
sztuki począwszy od starożytności, 
nadszedł czas na sztukę modernis-
tyczną. Modernizm to umowny okres 
w dziejach sztuki,  którego ramy 
czasowe wyznacza się od lat 60. XIX 

wieku (w związku z impresjoniz-
mem) do lat 70. XX wieku (konceptu-
alizm).  W tej epoce, jak w żadnej in-
nej nastąpił rozwój wielu różnorod-
nych i wielopłaszczyznowych kierun-
ków i prądów artystycznych. Każdy z 
nich zachwyca swą odmiennością, 
wyeksponowaniem rozmaitych ele-
mentów, które dla jednych były 
niezwykłe i mistrzowskie, dla innych 
niezrozumiałe i odstręczające. Od 
impresjonizmu, poprzez postim-
presjonizm, ekspresjonizm, sym-
bolizm, kubizm, dadaizm, futuryzm 
po action painting, pop art, color field 
painting, sztukę ziemi, minimalizm, 
sztukę konceptualną itd. – każdy z 
kierunków odkrywał dla sztuki coś 
nowego, dając artystom niemal 
nieograniczoną wolność twórczą. 
Sztukę modernistyczną kojarzy się z 
nowoczesnością - nowatorstwem 

koncepcji sztuki i nowymi środkami 
wyrazu. Odrębność tego nurtu wi-
doczna jest w sposobie rozumienia 
sztuki, nowych koncepcjach piękna 
(nieopierającego się na klasycznej 
proporcji, harmonii i umiarze), za-
stosowaniu nowych technik i mater-
iałów, skłonności do eksperymentu, 
śmiałym zerwaniu z tradycją i rozsze-
rzeniu pojęcia sztuki także na przed-
mioty użytkowe. Twórcy moder-
nistyczni (w szerokim znaczeniu 
terminu) wierzą w ideę postępu i mo-
żliwości techniki. Głoszą także ideę  
„ars pro arte” (sztuka dla sztuki), za-
kładającą pozbawienie sztuki jakich-
kolwiek zadań, funkcji (np. dydakty-
cznej), a skupienie się jedynie na wra-
żeniach estetycznych. 

Olga Gralak-Ćwikła

PODZIĘKOWANIE 

DLA WOLONTARIUSZY 
5 grudnia na całym świecie obcho-

dzony jest Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Celem obchodów jest 
uznanie pracy wolontariuszy na ca-
łym świecie za ich trud, czas i umieję-
tności. W naszej bibliotece obcho-
dziliśmy to święto 9 grudnia 2016 
roku; tego dnia w czytelni biblioteki 
zebrali się wolontariusze pracujący w 
bibliotece głównej oraz filiach.  Ka-
żdy z nich z rąk Pani Dyrektor Grażyny 
Szafraniak otrzymał podziękowania 
za swoją bezinteresowną pracę.  
Warto podkreślić, że wśród naszych 
wolontariuszy znajdują się zarówno 
osoby starsze, młodzież  jak i dzieci; 
nie tylko pomagają bibliotekarzom w 
codziennej pracy bibliotecznej - 
uczestniczą również w organizacji i 
przeprowadzaniu spotkań, warszta-
tów, zajęć dla dzieci itd. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za ich wkład w 
działalność naszej instytucji.  Zebrani 
w czytelni  goście miel i  również 
okazję wysłuchać prelekcji Pana 

Przemysława Grzybowskiego, opie-
kuna Akademickiego Centrum Wo-
lontariatu Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, wolontariusza pracują-
cego w duchu zaproponowanym 
przez Patcha Adamsa - amerykań-
skiego działacza i aktywisty – który 
postawił sobie za cel dawanie radości 
ludziom na całym świecie.   Pan 
Grzybowski działał min. w Ameryce 
Południowej i na Bałkanach. Jego 
opowieść o pracy wolontariuszy była 
fascynująca – zebrani w czytelni 
goście słuchali z ogromną uwagą. 

Olga Gralak-Ćwikła

Święto 

Pluszowego Misia
25 listopada 2016 r. świętowali w 

bibliotece nie tylko uczestnicy proje-
ktu „Edukowanie przez czytanie”, ale 
przybyło sporo małych czytelników 
w asyście swoich ulubionych misiacz-
ków -  maskotek. Dla dzieci wystąpiła 
grupa teatralna  Edu-Art. z  Krakowa 
w spektaklu pt. „Miś Ambroży”. 
Świętowanie w bibliotece odbyło się 
z okazji Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia. Aktorzy zainspirowali 
maluchów swoją grą i  sprawili , że 
dzieci chętnie brali udział w  prze-
dstawieniu . Zabawa była przednia i 
dużo gości  na urodzinach mis ia 
urodzinach w czytelni biblioteki.

Dogoterapia 

w bibliotece 
W dniu 18.X I  2016 r. dla uczes-

tników projektu „Edukowanie przez 
czytanie” biblioteka przygotowała 
niespodziankę – zajęcia z dogo-
terapii. Pomysł spotkania dzieci i 
rodziców z psami w bibliotece okazał 
się trafiony w 10! Specjalistka z dogo-
terapii p. Lidia Zielińska wraz ze swo-
imi pupilami Abi i Boni, w asyście Aga-
ty Chróśniak kandydatki na MISS Pol-
ski, poprowadziła super spotkanie 
edukacyjne . Zajęcia z dogoterapii po-
magają stymulować zmysły słuchu, 
wzroku, dotyku, ćwiczyć koncentra-
cję, wyzwalać spontaniczną aktyw-
ność, doskonalić sprawność rucho-
wą, okazywać uczucia, rozwijać sa-
modzielność, porozumiewać się z 
otoczeniem, wzbogacać zasób słów. 
Pomagają również dzieciom przeła-
mać barierę strachu przed czworo-
nogiem. Z uwagi na dużą liczbę uczes-
tników zajęcia odbyły się w dwóch, 
g r u p a c h .  –  p i e r w s z a  t o  d z i e c i 
najmłodsze do lat 5 z rodzicami i I I 
grupa dzieci starsze. Uczestnicy 
projektu przyjaźnie powitali psy, Abi - 
rasy Labrador Retriever i Boni - rasy  

King Charles Spaniel Cavalier . Są one 
bardzo sympatyczne i pogodne o 
szczególnych predyspozycjach w 
kierunku dogoterapii. Ten fakt nie-
zwykle wpłynął na dobre samopo-
czucie dzieci i zachęciło ich do aktyw-
ności. Podczas ćwiczeń profesjonal-
ne podejście Pani Lidki sprawiło, że 
dzieci uważnie przyglądały się pies-
kom i uczyły się wydawania komend. 
Gdy pies wykonał ich polecenie, na-
bierały pewności siebie. Kacper, któ-
ry na początku bał się tego spotkania i 
trzymał się kurczowo mamy przeła-
mał barierę strachu i podszedł do Bo-
niego częstując go smaczkiem ze 
specjalnej łyżeczki . Pani terapeutka 
przeprowadziła szereg ćwiczeń z 
dziećmi i z udziałem „bohaterów” 
spotkania. Była komenda tunel, przez 
który przechodziły psy i za chwilę 
turlały się w nim dzieci ,były masażyki 
psimi łapkami – dzieci leżały, a psy 
biegały im po plecach ,były tańce. Dla 
odważnych dzieci szczególne powi-
tanie -  muśnięcie jęzorem przez 
czworonoga po policzku. Dzieci pod-
czas zajęć czuły się ważne, potrzebne 
i bezpieczne, mimo, że z pewnym 
dystansem nawiązywały kontakt z 
psami . Chętnie witały się z Bonim, 
głaskały go, w sposób naturalny 
podążały za psem, okazywały mu 

zainteresowanie. Śmiały Abi i sub-
telny Boni także okazywały przyjazny 
stosunek do maluchów. Jednak na 
końcu spotkania  chowały s ię  w 
kącikach biblioteki . Pani Lidka zakoń-
czyła spotkanie z drugą grupą czyta-
niem , angażując w to uczestników 
zajęć, zgromadzonych w bibliotece. 
Dlatego do podziękowań dla tera-
peutek dołączone zostały własnorę-
cznie pokolorowane obrazki różnych 
ras psów. Dzięki zabawie z psem w 
bibliotece ,realizowane są cele proje-
ktu - edukowania dzieci i ich opieku-
nów ukierunkowanych na indywi-
dualne potrzeby naszych czytel-
ników. Dzięki takim spotkaniom 
dzieci i ich opiekunowie przekonani 
są, że biblioteka to nie tylko książki , 
ale miejsce na zdobywanie nowych 
dobrych doświadczeń w różnych 
spotkaniach. Miejsce, w którym pa-
nuje przyjazna atmosfera, w której 
znajduję się literatura niezbędna dla 
rozwoju emocjonalnego i intelektu-
alnego dla każdej zainteresowanej 
osoby. W spotkaniu brało udział 40 
uczestników.

Stanisława Ciesielska  
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King Charles Spaniel Cavalier . Są one 
bardzo sympatyczne i pogodne o 
szczególnych predyspozycjach w 
kierunku dogoterapii. Ten fakt nie-
zwykle wpłynął na dobre samopo-
czucie dzieci i zachęciło ich do aktyw-
ności. Podczas ćwiczeń profesjonal-
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który przechodziły psy i za chwilę 
turlały się w nim dzieci ,były masażyki 
psimi łapkami – dzieci leżały, a psy 
biegały im po plecach ,były tańce. Dla 
odważnych dzieci szczególne powi-
tanie -  muśnięcie jęzorem przez 
czworonoga po policzku. Dzieci pod-
czas zajęć czuły się ważne, potrzebne 
i bezpieczne, mimo, że z pewnym 
dystansem nawiązywały kontakt z 
psami . Chętnie witały się z Bonim, 
głaskały go, w sposób naturalny 
podążały za psem, okazywały mu 

zainteresowanie. Śmiały Abi i sub-
telny Boni także okazywały przyjazny 
stosunek do maluchów. Jednak na 
końcu spotkania  chowały s ię  w 
kącikach biblioteki . Pani Lidka zakoń-
czyła spotkanie z drugą grupą czyta-
niem , angażując w to uczestników 
zajęć, zgromadzonych w bibliotece. 
Dlatego do podziękowań dla tera-
peutek dołączone zostały własnorę-
cznie pokolorowane obrazki różnych 
ras psów. Dzięki zabawie z psem w 
bibliotece ,realizowane są cele proje-
ktu - edukowania dzieci i ich opieku-
nów ukierunkowanych na indywi-
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ników. Dzięki takim spotkaniom 
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Edukacja do dojrzałości obywatelskiej 

i budowanie kapitału społecznego
W sobotę 5 listopada 2016 r. w 

Gmachu Politechniki Warszawskiej 
miałam zaszczyt uczestniczyć po raz 
trzeci w Kongresie Obywatelskim. To 
trzy lata temu zainicjowano na nim 
Debaty Lokalne. Nasza biblioteka 
przeprowadziła już dwie i w 2017 r. 
zamierza zorganizować trzecią. 
Podczas krótkiego spotkania przed 
rozpoczęciem Sesji Plenarnej Pod-
sekretarz Stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Wojciech Kolarski w Imieniu 
Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
wraz z Prezesem Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową Janem Szom-
burgiem oraz Prezesem Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego Jackiem Królikowskim złożyli 
oficjalne podziękowania organiza-
torom debat lokalnych, również 
naszej bibliotece. W tym roku Sesji 
Plenarnej i debatom panelowym na 
K o n g r e s i e  t o w a r z y s z y ł o  h a s ł o  : 
„Dojrzali  Polacy- Lepsza Polska”. 
Przy toczon e refleks j e  oparte  n a 
wartościach i  służące wspólnemu 
kształtowaniu przyszłości Polski oraz 
odkrywaniu zbiorowej  mądrości 
Polaków powinny być drogowskazem 
do samodoskonalenia obywatel i 
Naszej Ojczyzny. To one inspirowały do 

wspierania rozwoju kulturowego oraz 
krzewieniu kultury ,w pełnym uznaniu i 
poszanowaniu języka polskiego oraz 
godności ludzkiej. Nasza grupa biblio-
tekarzy aktywnie uczestniczyła w Sesji 
tematycznej pt.”Jak budować wspól-
noty lokalne w oparciu o tożsamość, 
interesy czy wspólne projekty”. Mó-
wiono o liderach społecznych, nazy-
wając ich "maszynistami" rozwoju 
lokalnego. Na sali znajduje się wię-
kszość "maszynistów" - dodał mode-
rator prof.dr hab. Cezary Obracht -
Prondzyński.- prowadzący panel. 
Podsumowanie dyskusji panelowych 
i szczególnie ważna była sesja o od-
powiedzialności za nasz język. Tę 
odpowiedzialność możemy dziś 
śmiało nazwać miarą patriotyzmu, 
miarą woli budowania wspólnoto-
wości wszystkich Polaków, budowa-
nia s ieci  wzajemnego wsparcia, 
doceniania i otwierania szans przed 
Polską lokalną. Po zakończonym Kon-
gresie grono bibliotekarzy dzieliło się 
doświadczeniami z dotychczas prze-
prowadzonych Debat Lokalnych z 
kolejnymi przedstawicielami biblio-
teka , które zamierzają realizować 
podjętą już inicjatywę . Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z Fundacją 

Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego w Warszawie i na jej prośbę 
przygotowana została i zaprezen-
towana przeze mnie prezentacja 
multimedialna podsumowująca dwie 
odbyte Debaty w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy w Barcinie .
Gorąco zachęcam  do zaglądania na 
stronę Kongresu Obywatelskiego  - 
https://www.kongresobywatelski.pl/                                

                                                                                        
Stanisława Ciesielska

ZABAWA 
Z TABLETAMI

Tablety są już stałym elementem 
naszej biblioteki; są bardzo popula-
rne wśród dzieci i młodzieży, które 
przychodzą z nich korzystać. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, jakie możli-
wości może zaproponować użytkow-
nikowi tablet, dlatego wiec 12 grudnia 
2016r. w czytelni odbyło się spotkanie 
przeznaczone dla korzystających z 
tabletów, podczas których pokazano 
im ciekawe aplikacje służące nie tylko 
do zabawy i nauki, lecz także zabawy 
nauką. Na spotkaniu dzieci i młodzież 
mieli  okazję sprawdzić działanie 
aplikacji służących do nauki różnych 
dziedzin wiedzy – biologii, chemii, 
fizyki i astronomii, sztuki, także jęz-
yków obcych. Grano w gry logiczne i 
zręcznościowe,  próbowano kompo-
nować muzykę w odpowiednich pro-
gramach. Sporo radości dostarczyła 
aplikacja służąca do rysowania i ko-
lorowania; dzieci robiły tez zdjęcia i 
przerabiały je w programach graficz-
nych. Spotkanie podobało się tak 
bardzo, ze uczestnicy spotkania po-
prosili o następne. 

Lokalny  Klub 

Kodowania  
Nie słabnącym zainteresowaniem  

cieszy się Lokalny Klub Kodowania. 
Zajęcia prowadzi informatyk Maciej 
Gawroński,  a młodzi programiści  
poznają etapami program Scratch 2.0 
i Scratch Junior. Spotkania  odbywają 
się w każdy wtorek 15 30 w  2 grupach 
wiekowych.  W grudniu nastąpi pod-
sumowanie i rozdanie dyplomów. Po 
feriach zimowych wznowi  swoją 
działalność. 

Innowacyjny pomysł 

wyjścia do 

Przedszkolaków  
Święty Mikołaj ze swoją świtą po 

spotkaniu z dziećmi w bibliotece 
wyruszył do Przedszkola  Nr 3 odwie-
dzić przedszkolaków. Swoją obec-
nością, sprawił  im  ogrom radość . 
Dzieci spontanicznie i odważnie roz-
mawiały z nim. Pytały, czy to on był u 
nich w domu i czy pamięta co przy-
niósł np. bluzkę z Batmanem. Zafas-
cynowane były prawdziwością  pos-
taci, że mruga oczami, że jest ciepły i 
się uśmiecha. Nie lada frajdę  miały 
maluchy jak Mikołaj mówił„ Przybij 
piątkę kolego – ochoczo wyciągały 
małe rączki  i żegnały  się ,zapraszając 
na kolejny rok . Bez problemu poz-
nały gości bibliotecznych, ale z Miko-
łajem  miały problem. Obdarowane 
drobnymi prezentami i cukierkami w 
podziękowaniu  śpiewały piosenki. 
Nowością  również było to, że do bib-
liotekarzy w tej akcji  dołączyli praco-
wnicy administracji i obsługi  wyka-
zując  się niezwykłą kreatywnością  w 
uświetnieniu mikołajkowego święta.
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W mikołajkowe święto 6.12.2016 r. 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
wzięli udział w warsztatach z table-
tami znajdującymi się w bibliotece. 
Spotkanie zorganizowano w ramach 
Godziny Kodowania . Wszyscy ucz-
niowie otrzymali Dyplomy za udział w 
przygodzie z programowaniem oraz 
prezenty od Mikołaja podkładki pod 
myszkę do komputera. Następnego 
dnia 07.12.  2017 r .  dzięki  dobrej 
współpracy ze Szkołą Podstawową 
Nr 2 i nauczycielami  Sylwią Gwizdałą i 
Michałem Szaforzem  przedsta-
wiciele biblioteki złożyli wizytę miło-
śnikom informatyki skupionym w 
Kółku Informatycznym . Uczestnicy 
zajęć zaproszeni zostali do dalszej 
współpracy z biblioteką w zakresie 
korzystania z nowych technologii i 
Lokalnego Klubu Kodowania przez 
bibliotekarkę Stanisławę Ciesielską. 
Informatyk naszej biblioteki Maciej 
Gawroński poprowadził zajęcia , na 
których uczniowie poznawali tajniki 
programu Scratch JR. Ich zadaniem 
było wprowadzenie w ruch ulu-
bionego kotka oraz stworzenie po-
zornej grawitacji. Młodzież chętnie 
korzysta z bibliotecznych zajęć i ko-
lejna grupa złożyła deklarację wstą-
pienia do klubu.

Godzina kodowania 

w naszej bibliotece 

i wizyta w SP nr 2

Biblioteczne Echo  „Po Mikołajkach”
6 grudnia Mikołajkowe święto 

obfitowało w rozmaite wydarzenia 
łączące tradycję z nowoczesnością. 
Przybrało ono innowacyjną formę, 
przygotowaną przez zespół praco-
wników naszej biblioteki. Nowością 
w tym roku był tradycyjny, taki jak 
legenda głosi „Święty Mikołąj”, nie 
żaden „Gwiazdor” w masce . Druga 
nowość to wyjście po za bibliotekę. 
Oprócz dobrej zabawy, tematem mi-
kołajkowych spotkań było  promo-
wanie tabletów, którymi dyspo-
nujemy dzięki owocnej współpracy z 
Fundacją Społeczeństwa  Informa-
cyjnego w Warszawie. Także owocna 
współpraca trwa od lat z Przedszko-
lem Nr 2 i 3, i dlatego gościliśmy w 
murach książnicy dzieci z opiekunami 
z Przedszkola Nr 2. Powitane przez 
Dyrektora Biblioteki Grażynę Szafra-

niak  wysłuchały legendy o Świętym 
Mikołąju. Dzieci  bawiły się dosko-
nale. Czuły się programistami  i  uczy-
ły się kodować bez komputera. Przy-
gotowana gra planszowa w postaci  
labiryntu dla kotka, który zmierza do 
miseczki z mlekiem. Zadaniem ma-
łych programistów wyposażonych w  
strzałki było uważne słuchanie infor-
matyka p. Macieja i bibliotekarki p. 
Stanisławy  Kier. Oddziału dla dzieci i 
młodzieży oraz wskazywanie drogi za 
pomocą poleceń w prawo w lewo, 
góra, dół. Radość  i uśmiech  zagościł  
na twarzach dzieci, gdy zobaczyły Św. 
Mikołaja i Aniołka, zaśpiewały mu  
piosenkę i za to  obdarowane zostały  
słodyczami. Wspólną pamiątkową  
fotografią zakończono spotkanie. 

100 – lecie 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej
im. Adama Mickiewicza z Barcina

2016 rok był dla 1 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej rokiem obchodów 100 - 
lecia istnienia historii i działalności 
drużyny wywodzącej się z ruchu 
skautowego. Drużyna w związku z 
tak zaszczytnym jubileuszem miała 
na ten rok zaplanowany cykl działań 
nawiązujących do historii swego 
istnienia.  Harcerze zgromadzi l i 
materiały tj. kroniki, dokumenty, 
zdjęcia, książki rozkazów i książki 
pracy drużyny w celu zorganizowania 
wystawy okolicznościowej. Z tej oka-
zji  odbywały się zbiórki robocze w 
których brali udział druhowie senio-
rzy działający niegdyś  w drużynie. 
Obchody 100 - lecia istnienia 1 WDH 
rozpoczęto w lutym 2016 roku uro-
czystą wieczornicą z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej podczas, której Komen-
dant Hufca ZHP Pałuki odczytała 
rozkaz inaugurujący rozpoczęcie 
obchodów 100 - lecia istnienia 1 WDH
z Barcina. Drugim ważnym wyda-
rzeniem było posadzenie 100 drzew 
na 100 -  lec ie  1  Wodnej  Drużyny 
Harcerskiej. Akcja ta odbyła się we 
wrześniu,  a  udział  w niej  wzięły 
drużyny harcerskie z gminy Barcin, 
seniorzy, samorządowcy, mieszkań-
cy i przyjaciele ZHP. W listopadzie 
zorganizowane zostały kulminacyjne 
uroczystości  kończące obchody 
jubileuszu 100 - lecia drużyny. W ra-
mach tych uroczystości traktowi 
spacerowemu przy stadionie miej-
skim, przy którym zostało posadzone 
100 drzew została nadana mocą 
zarządzenia burmistrza nazwa Alei 
harcerskiej .  Następnie wszyscy 
uczestnicy uroczystości przemasze-
rowal i  na stare miasto,  gdzie w 
kościele Jakuba Większego odbyła 
się msza podczas, której została 
poświęcona replika sztandaru druży-
ny z 1916 roku, który istnieje do dnia 
dzisiejszego i  jest eksponowany 
przez Muzeum Ziemi Szubińskiej. 
Kolejnym elementem uroczystości 
jubileuszowych drużyny było odsło-
nięcie i poświęcenie pamiątkowego 
kamienia na terenie stanicy Klubu 
Żeglarskiego „NEPTUN” w Barcinie.

Po tych uroczystościach wszyscy 
uczestnicy spotkania udali się do 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie, 
g d z i e  d r u ż y n a  z o r g a n i z o w a ł a 
uroczysty kominek, w trakcie któ-
rego burmistrz Barcina Michał Pęziak 
wraz z samorządowcami dokonali 
uroczystego przekazania na ręce 
drużynowej 1 WDH Elżbiety Pałka re-
pliki sztandaru. Podczas uroczystości 
harcerze 1  W D H  odnowil i  swoje 
przyrzeczenie harcerskie na replikę 
sztandaru drużyny. W podzięko-
waniu dla wszystkich uczestników 
uroczystości harcerze 1 WDH przed-
stawili krótki koncert piosenek szan-
towych. Zebrani goście mieli okazję 
zwiedzić wystawę okolicznościową 
przedstawiającą bogatą historię 
drużyny. Podsumowaniem i zamknię-
ciem obchodów 100 - lecia istnienia 
barcińskiej drużyny była książka pt. 
„Historia 1 Wodnej Drużyny Harcer-
skiej” napisana przez instruktorów 1 
WDH i wydaną przez Klub Żeglarski

„Neptun” z Barcina. Uroczystości 
zostały zakończone poczęstunkiem.
Jubileusz drużyny w dużym stopniu 
przyczynił się do rozbudzenia środo-
wiska barcińskiej społeczności, która 
w większości związana była lub jest z 
działalnością drużyny. Za pośre-
dnictwem gazety lokalnej instruk-
torzy 1 WDH pragną wszystkim oso-
bą,  które zaangażowały się w organi-
zowanie obchodów 100 - lecia dru-
żyny, wspierały nasze działania, 
pomagały zebrać dokumentację 
dzięki, której udało się odtworzyć 
historię drużyny, podziękować nie 
tylko za pracę którą wykonały, ale 
przede wszystkim za serdeczną i 
przyjacielską atmosferę naszych 
spotkań i konstruktywne działania.

Drużynowa 1 WDH Barcin
phm. Elżbieta Pałka
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Przybrało ono innowacyjną formę, 
przygotowaną przez zespół praco-
wników naszej biblioteki. Nowością 
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legenda głosi „Święty Mikołąj”, nie 
żaden „Gwiazdor” w masce . Druga 
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Oprócz dobrej zabawy, tematem mi-
kołajkowych spotkań było  promo-
wanie tabletów, którymi dyspo-
nujemy dzięki owocnej współpracy z 
Fundacją Społeczeństwa  Informa-
cyjnego w Warszawie. Także owocna 
współpraca trwa od lat z Przedszko-
lem Nr 2 i 3, i dlatego gościliśmy w 
murach książnicy dzieci z opiekunami 
z Przedszkola Nr 2. Powitane przez 
Dyrektora Biblioteki Grażynę Szafra-

niak  wysłuchały legendy o Świętym 
Mikołąju. Dzieci  bawiły się dosko-
nale. Czuły się programistami  i  uczy-
ły się kodować bez komputera. Przy-
gotowana gra planszowa w postaci  
labiryntu dla kotka, który zmierza do 
miseczki z mlekiem. Zadaniem ma-
łych programistów wyposażonych w  
strzałki było uważne słuchanie infor-
matyka p. Macieja i bibliotekarki p. 
Stanisławy  Kier. Oddziału dla dzieci i 
młodzieży oraz wskazywanie drogi za 
pomocą poleceń w prawo w lewo, 
góra, dół. Radość  i uśmiech  zagościł  
na twarzach dzieci, gdy zobaczyły Św. 
Mikołaja i Aniołka, zaśpiewały mu  
piosenkę i za to  obdarowane zostały  
słodyczami. Wspólną pamiątkową  
fotografią zakończono spotkanie. 

100 – lecie 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej
im. Adama Mickiewicza z Barcina

2016 rok był dla 1 Wodnej Drużyny 
Harcerskiej rokiem obchodów 100 - 
lecia istnienia historii i działalności 
drużyny wywodzącej się z ruchu 
skautowego. Drużyna w związku z 
tak zaszczytnym jubileuszem miała 
na ten rok zaplanowany cykl działań 
nawiązujących do historii swego 
istnienia.  Harcerze zgromadzi l i 
materiały tj. kroniki, dokumenty, 
zdjęcia, książki rozkazów i książki 
pracy drużyny w celu zorganizowania 
wystawy okolicznościowej. Z tej oka-
zji  odbywały się zbiórki robocze w 
których brali udział druhowie senio-
rzy działający niegdyś  w drużynie. 
Obchody 100 - lecia istnienia 1 WDH 
rozpoczęto w lutym 2016 roku uro-
czystą wieczornicą z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej podczas, której Komen-
dant Hufca ZHP Pałuki odczytała 
rozkaz inaugurujący rozpoczęcie 
obchodów 100 - lecia istnienia 1 WDH
z Barcina. Drugim ważnym wyda-
rzeniem było posadzenie 100 drzew 
na 100 -  lec ie  1  Wodnej  Drużyny 
Harcerskiej. Akcja ta odbyła się we 
wrześniu,  a  udział  w niej  wzięły 
drużyny harcerskie z gminy Barcin, 
seniorzy, samorządowcy, mieszkań-
cy i przyjaciele ZHP. W listopadzie 
zorganizowane zostały kulminacyjne 
uroczystości  kończące obchody 
jubileuszu 100 - lecia drużyny. W ra-
mach tych uroczystości traktowi 
spacerowemu przy stadionie miej-
skim, przy którym zostało posadzone 
100 drzew została nadana mocą 
zarządzenia burmistrza nazwa Alei 
harcerskiej .  Następnie wszyscy 
uczestnicy uroczystości przemasze-
rowal i  na stare miasto,  gdzie w 
kościele Jakuba Większego odbyła 
się msza podczas, której została 
poświęcona replika sztandaru druży-
ny z 1916 roku, który istnieje do dnia 
dzisiejszego i  jest eksponowany 
przez Muzeum Ziemi Szubińskiej. 
Kolejnym elementem uroczystości 
jubileuszowych drużyny było odsło-
nięcie i poświęcenie pamiątkowego 
kamienia na terenie stanicy Klubu 
Żeglarskiego „NEPTUN” w Barcinie.

Po tych uroczystościach wszyscy 
uczestnicy spotkania udali się do 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie, 
g d z i e  d r u ż y n a  z o r g a n i z o w a ł a 
uroczysty kominek, w trakcie któ-
rego burmistrz Barcina Michał Pęziak 
wraz z samorządowcami dokonali 
uroczystego przekazania na ręce 
drużynowej 1 WDH Elżbiety Pałka re-
pliki sztandaru. Podczas uroczystości 
harcerze 1  W D H  odnowil i  swoje 
przyrzeczenie harcerskie na replikę 
sztandaru drużyny. W podzięko-
waniu dla wszystkich uczestników 
uroczystości harcerze 1 WDH przed-
stawili krótki koncert piosenek szan-
towych. Zebrani goście mieli okazję 
zwiedzić wystawę okolicznościową 
przedstawiającą bogatą historię 
drużyny. Podsumowaniem i zamknię-
ciem obchodów 100 - lecia istnienia 
barcińskiej drużyny była książka pt. 
„Historia 1 Wodnej Drużyny Harcer-
skiej” napisana przez instruktorów 1 
WDH i wydaną przez Klub Żeglarski

„Neptun” z Barcina. Uroczystości 
zostały zakończone poczęstunkiem.
Jubileusz drużyny w dużym stopniu 
przyczynił się do rozbudzenia środo-
wiska barcińskiej społeczności, która 
w większości związana była lub jest z 
działalnością drużyny. Za pośre-
dnictwem gazety lokalnej instruk-
torzy 1 WDH pragną wszystkim oso-
bą,  które zaangażowały się w organi-
zowanie obchodów 100 - lecia dru-
żyny, wspierały nasze działania, 
pomagały zebrać dokumentację 
dzięki, której udało się odtworzyć 
historię drużyny, podziękować nie 
tylko za pracę którą wykonały, ale 
przede wszystkim za serdeczną i 
przyjacielską atmosferę naszych 
spotkań i konstruktywne działania.

Drużynowa 1 WDH Barcin
phm. Elżbieta Pałka
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WĘDROWKA 
ULICAMI 
BARCINA

30 listopada 2016 roku w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy Barcin 
odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu 
„Zajrzyj do biblioteki powspominać” , 
który realizowany jest od początku 
roku.   Podczas  spotkań z cyklu 
mieszkańcy miasta wspominają Bar-
cin z dawnych lat  - dzielą się wiedzą 
na temat historii  miasta, sięgają 
również do własnych wspomnień. 
Wymieniają się informacjami, poró-
wnują fakty, opowiadają anegdoty z 
przeszłości. Jak sami mówią, taka 
podróż sentymentalna jest bardzo 
przyjemna, spotkania z cyklu cieszą 
się więc sporą popularnością. Na 
listopadowym spotkaniu wspomi-
nano dawnych mieszkańców jednej 
ze stron ulicy 4 stycznia na barcińskiej 
„starówce”.   Dom po domu, zebrani 
w czytelni biblioteki goście opowia-
dali o mieszkających tam niegdyś 
rodzinach, istniejących tam sklepach i 
punktach usługowych, wydarzeniach 
z życia ulicy, które szczególnie zapa-
dły im w pamięć. Wiele z obecnych na 
spotkaniu osób mieszkało kiedyś na 
ulicy 4 stycznia, więc ciekawych histo-
rii nie brakowało. Na następnym spo-
tkaniu z cyklu mowa będzie o drugiej 
stronie ulicy 4 stycznia. Już teraz ser-
decznie zapraszamy. 

Olga Gralak-Ćwikła

ŚWIĘTUJEMY

NASZ SUKCES

28 listopada 2016 roku ogłoszono 
wyniki Rankingu Bibliotek za rok 
2016, w którym po raz trzeci z rzędu 
zwyciężyła Biblioteka Publiczna Mia-
sta i Gminy Barcin. Ranking, organ-
izowany przez dziennik Rzeczpospo-
lita i Instytut Książki ma na celu na-
grodzenie nie tylko doskonale fun-
kcjonujących bibliotek, lecz także sa-
morządów, dla których dobrze dzia-
łająca biblioteka gminna jest najlep-
szym świadectwem dbałości władz  
o zapewnienie łatwego i bezpłat-
nego dostępu do kultury, wiedzy i 
nowych mediów. Aby uczcić ten 
sukces, w naszej bibliotece 9 grudnia 
zebrali się przedstawiciele władz 
miasta i gminy oraz instytucji współ-
pracujących z biblioteką. Były gratu-
lacje i życzenia dalszych sukcesów; 
głos zabrali Burmistrz Barcina Michał 
Pęziak , zastępca Burmistrza Pani 
Lidia Kowal, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Krystyna Bartecka i inni. Sło-
dką niespodzianką był tort, przygo-
towany specjalnie na tę okoliczność. 

Pracowity grudzień – 

wieści z biblioteki 

w Mamliczu

W miesiącu grudniu w siedzibie 
Biblioteki Publicznej filia Mamlicz 
odbyło się wiele spotkań i warszta-
tów. Pani Paulina Krysiak w dniu 5 
grudnia 2016 roku przeprowadziła 
warsztaty dla dzieci „Skarpetkowe 
bałwanki”, natomiast 12 grudnia 
przygotowała warsztaty dla doro-
słych „Ozdoby z wstążki”. W dniu 13 
grudnia 2016 roku w mamlickiej 
książnicy Pani Daria Słomkowska 
poprowadziła warsztaty dla dzieci 
„Aniołki na choinkę – Quisling”. Zaję-
cia te zostały zorganizowane wspól-
nie z Świetlicą MDK w Mamliczu w 
ramach cyklu spotkań „Mały artysta 
bądź kreatywny” oraz „Pasja łączy 
pokolenia”.  Dodatkowo bibliotekarz 
Edyta Dypolt dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Mamliczu przepro-
wadziła zajęcia edukacyjne „Świą-
teczne tradycje” oraz warsztaty 
plastyczne „Choinka z dłoni”. Oprócz 
warsztatów odbyło się także stałe 
comiesięczne  spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki  dla dzieci, 
podczas którego była omawiana 
książka Elizy Piotrowskiej „Ciocia 
Jadzia. Szkoła”. Również w grudniu 
w fil i i  w Mamliczu zreal izowano 
zajęcia  Lokalnego Klubu Kodowania 
prowadzone przez informatyka bi-
blioteki w barcinie Pana Macieja Ga-
wrońskiego.  
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O współczesnej 

literaturze duńskiej 

z Elżbietą 

Frątczak-Nowotny
25 listopada 2016 r. w Bibliotece 

Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyły się warsztaty poświęcone 
współczesnej literaturze duńskiej. 
Naszym gościem i  jednocześnie 
prowadzącą spotkanie, była pani 
Elżbieta Frątczak-Nowotny – tłuma-
czka literatury szwedzkiej i duńskiej, 
z n a w c z y n i  k i n a  i  t e a t r u 
skandynawskiego. Pani Elżbieta 
przełożyła na język polski powieści 
m.in. Lizy Marklund, Michaela Katza 
Krefelda, Katariny Mazetti, Kjella 
Erikssona, J.A. Lindqvista,  Jane 
Mysen, A.J. Kazinskiego. Tematem 
d y s k u s j i  b y ł a  k s i ą ż k a  S m i l l a  w 
labiryntach śniegu, której autorem 
jest Peter Høeg.  Wbrew pozorom 
książka nie jest kryminałem. Smilla 
córka Duńczyka i Eskimoski wycho-
wuje się na Grenlandii, po śmierci 
matki ojciec zabiera ją do Danii. Już 

jako dorosła kobieta przyjaźni się z 
małym chłopcem, również Grenland-
czykiem, imieniem Esajas, którego 
matka ucieka w alkoholizm nie radząc 
sobie w nowym środowisku. Autor 
porusza problem asymilacji. Ukazuje 
Grenlandczyków jako ludzi drugiej 
kategorii. Któregoś dnia Esajas spada 
z dachu. W jego samobójstwo nie 
wierzy Smilla. Razem z sąsiadem – 
mechanikiem Peterem, prowadzą 
śledztwo na własną rękę. Próba wy-
jaśnienia śmierci dziecka prowadzi do 
odkrycia owianych tajemnicą badań 
naukowych czy przekrętów na wielką 
skalę. Rozmowa o książce stała się 
pretekstem do rozmowy o szeroko 
pojętej literaturze skandynawskiej. 
Pani Elżbieta przedstawiła pokrótce 
stan czytelnictwa w krajach skan-
dynawskich na przykładzie Danii 
szczególnie. Prelegentka ciekawie 
przedstawiła nurty we współczesnej 
literaturze duńskiej, szwedzkiej, 
norweskiej. Nawiązała do bardzo 
modnych ostatnio w Polsce krymi-
nałów czy sag, które są źródłem 
wiedzy o społeczeństwach państw 
północy. Elżbieta Frątczak-Nowotny 
opowiedziała o kulturze, tradycjach, 

codziennym życiu czy problemach 
skandynawskiej społeczności, sto-
sunkach między Danią a Grenlandią. 
Spotkanie było okazją do rozmowy o 
trudnym, ale fascynującym zawodzie 
tłumacza. Tłumacz to osoba, która 
pozostaje zazwyczaj  na drugim 
planie, ale to właśnie ona przybliża 
nam odległe kultury,  pokazuje i 
pomaga zrozumieć świat. Dzięki pani 
Elżbiecie Frątczak-Nowotny mogliś-
my przeżyć przygodę z lekturą raz 
jeszcze, znacznie pogłębiając jej 
odbiór, poszerzając nasz punkt wi-
dzenia poprzez poznanie kontek-
stów kulturowych, obyczajowych, 
literackich. W spotkaniu uczestni-
czyła koordynator regionalny DKK 
pani Lucyna Partyka, moderatorzy 
oraz członkowie dyskusyjnych klu-
bów z Łabiszynie, Piechcina, Żnina. 
Warsztaty zorganizowano w ramach 
programu Dyskusyjne Kluby Książki 
realizowanego przez Wojewódzką i 
Miejską Bibliotekę Publiczną we 
współpracy z Instytutem Książki.

       

Moderator: Renata Grabowska

BIBLIOTEKA TO  JA !!!!
17 i 18 listopada 2016 r. w Fabryce 

Sztuki w Łodzi odbył się VI I  Ogól-
nopolski Kongres Bibliotek pod has-
łem „Bibl ioteka to ja!”.  Fabryka 
Sztuki w Łodzi, to miejska instytucja 
kultury mieszcząca się na terenie 
przedwojennych zakładów Karola 
Scheiblera i  Ludwika Grohmana. 
Fabryka prowadzi działania związane 
z edukacją kulturalną i artystyczną. 
Właśnie to miejsce wybrała FRSI na 
zorganizowanie kolejnego spotkania 
bibliotekarek i bibliotekarzy z całej 
Polski. Ponad 240 osób pracujących z 
książką przez dwa dni dyskutowało o 
tym, co związane jest z biblioteką : o 
pracy, o zaangażowaniu i o swojej 
pasji, o tym, że BIBLIOTEKA TO MY! 
Uczestniczyliśmy w warsztatach w 
trzech blokach tematycznych: „Edu-
kacja to ja!”, „Dobry plan to ja! i „Inno-
wacja to ja!” oraz w niekonferencji, 
podczas której rozmawialiśmy o 
zaproponowanych przez 

bibliotekarzy zagadnieniach, czyli  o 
wszystkim co dla nas jest ważne : o 
promocji i reklamie, o pracy z dzieć-
mi, o nowych technologiach, o gru-
pach wsparcia. Niekonferencję po-
prowadzili uczestniczący w Kon-
gresie bibliotekarze. Kongresowi 
towarzyszyło wiele atrakcji : biblio-
hakaton, grywalizacja, bibliobus. Cie-
szę się, że po raz pierwszy mogłam 
wziąć udział  w tym niezwykłym 
spotkaniu, zorganizowanym przez 
wspaniały zespół F R S I !  Miałam 
możliwość poznania nowych osób 
związanych z biblioteką oraz zdo-
bycia nowych kompetencji,  moty-
wacji i inspiracji do dalszego działa-
nia. Kongres był również okazją do 
wymiany doświadczeń i integracji 
środowiska bibliotekarskiego. 

                                                                
Grażyna Szafraniak

Ciocia jest 

potrzebna
 23 l istopada w bibl iotece na 

Starym Mieście  młodzi czytelnicy w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dzieci dyskutowali o książce Elizy 
Piotrowskiej  pt.  „Ciocia Jadzia” 
Autorka w sposób zabawny pokazała 
szczególną więź  jaka tworzy się w 
relacji dorosły-dziecko pomiędzy 
ciocią a córką jej brata. Mówi się ,że 
rodzice są od wychowania dziadko-
wie od rozpieszczania. A od czego jest 
ciocia? Ciocia Jadzia jest mądrą, 
wyrozumiałą, radosną, wrażliwą  i 
odpowiedzialną przyjaciółką . Po 
przeczytaniu tej książki nikt nie ma 
wątpliwości ,że ciocia to ważna osoba 
w rodzinie.  Historie  zapisane w 
k s i ą ż c e  s t a n o w i ą  p o d s t a w ę  d o 
rozmowy o problemach i ich roz-
wiązywaniu, z którymi dzieci mogą się 
spotkać. Książka zawiera 9  

krótkich opowiadań o  codziennych 
przygodach cioci Jadzi i jej bratanicy. 
Całość dopełniają rysunki wykonane 
przez autorkę. Książka bardzo staran-
nie wydana przez MEDIA RODZINA. 
Wysoko oceniona przez specjalistów. 
Zdobyła wyróżnienie w VI otwartym 
Konkursie Literackim im. Czesława 
Janczarskiego. W 2010 roku nomino-
wana do Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego. Bardzo 
polecam!! Na spotkaniu DKK młodzi 
czytelnicy przeczytali wspólnie pier-
wsze opowiadanie pt. „Gra”. Każdy z 
nas lubi grać w „chińczyka” ale nikt 
nie lubi przegrywać. Dzieci rozma-
wiali w jaki sposób z tym problemem 
p o r a d z i ł a  s o b i e  c i o c i a  J a d z i a . 
Następnie wywiązała się krótka 
dyskusja o przyjaźni i  roli cioci w ich 
rodzinach. Spotkanie zakoń-czyło się 
wspólną zabawą. Dziew-czynki i 
chłopcy z okazji Dnia Życz-liwości 
obdarzali się komplementami zapisu-
jąc je na kolorowych kartkach. Dysku-
syjny Klub Książki  dla dzieci w Filii nr1 
prowadzony jest we współpracy z 
biblioteką szkolną ze Szkoły                               

podstawowej nr1 w Barcinie, którą 
prowadzi pani Grażyna Prussak

       Moderator      
Anna Zielińska             
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O współczesnej 

literaturze duńskiej 

z Elżbietą 

Frątczak-Nowotny
25 listopada 2016 r. w Bibliotece 

Publicznej Miasta i  Gminy Barcin 
odbyły się warsztaty poświęcone 
współczesnej literaturze duńskiej. 
Naszym gościem i  jednocześnie 
prowadzącą spotkanie, była pani 
Elżbieta Frątczak-Nowotny – tłuma-
czka literatury szwedzkiej i duńskiej, 
z n a w c z y n i  k i n a  i  t e a t r u 
skandynawskiego. Pani Elżbieta 
przełożyła na język polski powieści 
m.in. Lizy Marklund, Michaela Katza 
Krefelda, Katariny Mazetti, Kjella 
Erikssona, J.A. Lindqvista,  Jane 
Mysen, A.J. Kazinskiego. Tematem 
d y s k u s j i  b y ł a  k s i ą ż k a  S m i l l a  w 
labiryntach śniegu, której autorem 
jest Peter Høeg.  Wbrew pozorom 
książka nie jest kryminałem. Smilla 
córka Duńczyka i Eskimoski wycho-
wuje się na Grenlandii, po śmierci 
matki ojciec zabiera ją do Danii. Już 

jako dorosła kobieta przyjaźni się z 
małym chłopcem, również Grenland-
czykiem, imieniem Esajas, którego 
matka ucieka w alkoholizm nie radząc 
sobie w nowym środowisku. Autor 
porusza problem asymilacji. Ukazuje 
Grenlandczyków jako ludzi drugiej 
kategorii. Któregoś dnia Esajas spada 
z dachu. W jego samobójstwo nie 
wierzy Smilla. Razem z sąsiadem – 
mechanikiem Peterem, prowadzą 
śledztwo na własną rękę. Próba wy-
jaśnienia śmierci dziecka prowadzi do 
odkrycia owianych tajemnicą badań 
naukowych czy przekrętów na wielką 
skalę. Rozmowa o książce stała się 
pretekstem do rozmowy o szeroko 
pojętej literaturze skandynawskiej. 
Pani Elżbieta przedstawiła pokrótce 
stan czytelnictwa w krajach skan-
dynawskich na przykładzie Danii 
szczególnie. Prelegentka ciekawie 
przedstawiła nurty we współczesnej 
literaturze duńskiej, szwedzkiej, 
norweskiej. Nawiązała do bardzo 
modnych ostatnio w Polsce krymi-
nałów czy sag, które są źródłem 
wiedzy o społeczeństwach państw 
północy. Elżbieta Frątczak-Nowotny 
opowiedziała o kulturze, tradycjach, 

codziennym życiu czy problemach 
skandynawskiej społeczności, sto-
sunkach między Danią a Grenlandią. 
Spotkanie było okazją do rozmowy o 
trudnym, ale fascynującym zawodzie 
tłumacza. Tłumacz to osoba, która 
pozostaje zazwyczaj  na drugim 
planie, ale to właśnie ona przybliża 
nam odległe kultury,  pokazuje i 
pomaga zrozumieć świat. Dzięki pani 
Elżbiecie Frątczak-Nowotny mogliś-
my przeżyć przygodę z lekturą raz 
jeszcze, znacznie pogłębiając jej 
odbiór, poszerzając nasz punkt wi-
dzenia poprzez poznanie kontek-
stów kulturowych, obyczajowych, 
literackich. W spotkaniu uczestni-
czyła koordynator regionalny DKK 
pani Lucyna Partyka, moderatorzy 
oraz członkowie dyskusyjnych klu-
bów z Łabiszynie, Piechcina, Żnina. 
Warsztaty zorganizowano w ramach 
programu Dyskusyjne Kluby Książki 
realizowanego przez Wojewódzką i 
Miejską Bibliotekę Publiczną we 
współpracy z Instytutem Książki.

       

Moderator: Renata Grabowska

BIBLIOTEKA TO  JA !!!!
17 i 18 listopada 2016 r. w Fabryce 

Sztuki w Łodzi odbył się VI I  Ogól-
nopolski Kongres Bibliotek pod has-
łem „Bibl ioteka to ja!”.  Fabryka 
Sztuki w Łodzi, to miejska instytucja 
kultury mieszcząca się na terenie 
przedwojennych zakładów Karola 
Scheiblera i  Ludwika Grohmana. 
Fabryka prowadzi działania związane 
z edukacją kulturalną i artystyczną. 
Właśnie to miejsce wybrała FRSI na 
zorganizowanie kolejnego spotkania 
bibliotekarek i bibliotekarzy z całej 
Polski. Ponad 240 osób pracujących z 
książką przez dwa dni dyskutowało o 
tym, co związane jest z biblioteką : o 
pracy, o zaangażowaniu i o swojej 
pasji, o tym, że BIBLIOTEKA TO MY! 
Uczestniczyliśmy w warsztatach w 
trzech blokach tematycznych: „Edu-
kacja to ja!”, „Dobry plan to ja! i „Inno-
wacja to ja!” oraz w niekonferencji, 
podczas której rozmawialiśmy o 
zaproponowanych przez 

bibliotekarzy zagadnieniach, czyli  o 
wszystkim co dla nas jest ważne : o 
promocji i reklamie, o pracy z dzieć-
mi, o nowych technologiach, o gru-
pach wsparcia. Niekonferencję po-
prowadzili uczestniczący w Kon-
gresie bibliotekarze. Kongresowi 
towarzyszyło wiele atrakcji : biblio-
hakaton, grywalizacja, bibliobus. Cie-
szę się, że po raz pierwszy mogłam 
wziąć udział  w tym niezwykłym 
spotkaniu, zorganizowanym przez 
wspaniały zespół F R S I !  Miałam 
możliwość poznania nowych osób 
związanych z biblioteką oraz zdo-
bycia nowych kompetencji,  moty-
wacji i inspiracji do dalszego działa-
nia. Kongres był również okazją do 
wymiany doświadczeń i integracji 
środowiska bibliotekarskiego. 

                                                                
Grażyna Szafraniak

Ciocia jest 

potrzebna
 23 l istopada w bibl iotece na 

Starym Mieście  młodzi czytelnicy w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Dzieci dyskutowali o książce Elizy 
Piotrowskiej  pt.  „Ciocia Jadzia” 
Autorka w sposób zabawny pokazała 
szczególną więź  jaka tworzy się w 
relacji dorosły-dziecko pomiędzy 
ciocią a córką jej brata. Mówi się ,że 
rodzice są od wychowania dziadko-
wie od rozpieszczania. A od czego jest 
ciocia? Ciocia Jadzia jest mądrą, 
wyrozumiałą, radosną, wrażliwą  i 
odpowiedzialną przyjaciółką . Po 
przeczytaniu tej książki nikt nie ma 
wątpliwości ,że ciocia to ważna osoba 
w rodzinie.  Historie  zapisane w 
k s i ą ż c e  s t a n o w i ą  p o d s t a w ę  d o 
rozmowy o problemach i ich roz-
wiązywaniu, z którymi dzieci mogą się 
spotkać. Książka zawiera 9  

krótkich opowiadań o  codziennych 
przygodach cioci Jadzi i jej bratanicy. 
Całość dopełniają rysunki wykonane 
przez autorkę. Książka bardzo staran-
nie wydana przez MEDIA RODZINA. 
Wysoko oceniona przez specjalistów. 
Zdobyła wyróżnienie w VI otwartym 
Konkursie Literackim im. Czesława 
Janczarskiego. W 2010 roku nomino-
wana do Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego. Bardzo 
polecam!! Na spotkaniu DKK młodzi 
czytelnicy przeczytali wspólnie pier-
wsze opowiadanie pt. „Gra”. Każdy z 
nas lubi grać w „chińczyka” ale nikt 
nie lubi przegrywać. Dzieci rozma-
wiali w jaki sposób z tym problemem 
p o r a d z i ł a  s o b i e  c i o c i a  J a d z i a . 
Następnie wywiązała się krótka 
dyskusja o przyjaźni i  roli cioci w ich 
rodzinach. Spotkanie zakoń-czyło się 
wspólną zabawą. Dziew-czynki i 
chłopcy z okazji Dnia Życz-liwości 
obdarzali się komplementami zapisu-
jąc je na kolorowych kartkach. Dysku-
syjny Klub Książki  dla dzieci w Filii nr1 
prowadzony jest we współpracy z 
biblioteką szkolną ze Szkoły                               

podstawowej nr1 w Barcinie, którą 
prowadzi pani Grażyna Prussak

       Moderator      
Anna Zielińska             
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Z NASZEJ POCZTY

Wróciłam z Pekinu w nocy 18 
listopada, napisałam e-maila do p. Ani 
Hao w sobotę, a w niedzielę otrzy-
małam informację zwrotną potwier-
dzającą chęć współpracy. 

Jadąc do Pekinu zabrałam, wyko-
nane przez Urząd Miejski, moje wizy-
tówki po chińsku i foldery o Gminie z 
wkładką o naszej Gminie-po chińsku. 
Zabrałam 50 takich folderów i zabra-
kło, bo rozdawałam je wykładow-
com, pracownikom odwiedzanych 
instytucji, uczniom i studentom, co 
przyjmowali  z wielkim zaintere-
sowaniem i otwartością. Dane na 
folderze i wizytówkach zaowoco-
w a ł y  b a r d z o  s z y b k o :  j u ż  k i l k a 
uczennic chińskiego college przysłały 
do mnie prośbę o kontakt z rówie-
śniczkami z Polski. Istnieje możli-
wość,  że  jak  przy jadą na studia 
polonistyczne do Polski odwiedzą i 
naszą Gminę. 

Kolejnego dnia wizytowaliśmy 
szkołę chińską. Oprowadzali nas po 
szkole uczniowie, ok.12-letni, świe-
tnie władający językiem angielskim. 
Szkoła ta była doskonale  wyposa-
żona w sprzęt multimedialny: tablice 
interaktywne, komputery, kioski 
multimedialne - usytuowane na kory-
tarzach (kiosk multimedialny to 
interaktywny punkt informacyjny, 
który w sposób samoobsługowy 
umożliwia świadczenie usług infor-
macyjnych, badawczych, marketin-
gowych i reklamowych w miejscach 
publicznych).

Uczestniczyliśmy w lekcji mate-
matyki w klasie III (10-latkowie), na 
której uczniowie „odkodowywali” 
znaczenie liczb w długich ciągach cyfr 
tworzących chiński PESEL.  Kodo-
wanie podbija świat edukacji a ekspe-
rci mówią, że to trzeci język świata.  

Potencjał programowania i kodo-
wania dostrzeżono ostatnio także w 
Polsce. MEN wprowadza do klas I 
naukę kodowania. 1600 szkół zgłosi-
ło się do pilotażowego programu 
MEN, w tym 4 szkoły z naszej gminy. 
Jednak jak się przekonaliśmy na lekcji 
matematyki w szkole chińskiej, dla 
dzieci 10-letnich kodowanie, progra-

mowanie to codzienność. Poza tym 
matematyka w szkole chińskiej uczo-
na jest na konkretach związanych z 
codziennym życiem, co niewątpliwie 
motywuje  dz iec i  do  nauki  tego 
przedmiotu. 

Jak nam powiedziano wcale tak 
wielu chętnych na studia typowo 
matematyczne nie ma, ale zaintere-
sowanie matematyką jest duże i 
osiągnięcia uczniów również. Dobrze 
zdana matura z matematyki otwiera 
młodzieży chińskiej drogę na studia 
ekonomiczne, inżynierskie, infor-
matyczne, a na te kierunki jest ogrom-
na liczba zainteresowanych. A jak 
ktoś dostanie się na Uniwersytet 
Pekiński to praca, droga kariery, 
awansu finansowego leżą przed nim 
otworem.

W klasie było 38 uczniów, wszyscy 
siedzieli wyprostowani, zdyscypli-
nowani, skoncentrowani na lekcji. 
Zagraniczni goście nie budzili ich 
zainteresowania, bo widać było, że 
Pani nauczycielka trzyma dyscyplinę 
w klasie.

Edukacja w Chinach jest podobna 
do naszej: 6-letnia szkoła podsta-
wowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie 
l iceum, 4- letnie studia.  Uczeń  i 
nauczyciel spędza w szkole czas co 
najmniej od 8 do 16.00 z 1,5 -godzinną 
przerwą od 12.00, bo to tradycyjnie 
czas na obiad chiński. W szkołach 

pracują psychologowie, pedagodzy, 
ale problemów wychowawczych nie 
jest zbyt dużo (w liceach wcale). 
Może dlatego, bo uczeń chiński jest 
ciągle zajęty: w szkole się intensy-
wnie uczy, ćwiczy minimum 1 godzinę 
dziennie, odrabia zadania domowe, 
chodzi na kółka zainteresowań, w 
domu nadrabia zaległości i tak cały 
tydzień, bo sobota i niedziela dla 
ambitnego ucznia to również dni 
nauki. Gdy odstaje od grupy to nie 
szkoła, ale rodzice (lub dziadkowie) 
muszą mu pomóc w uzupełnianiu 
braków.

Dobre szkoły są oblegane. Wła-
dze, chcąc ułatwić dostęp do dobrych 
szkół, wprowadzają rejonizację, ale 
rodzice radzą sobie w ten sposób, że 
przeprowadzają się w okolice najlep-
szych szkół. Podnosi to znacząco 
koszty mieszkań w takich okolicach.

Kolejną wizytę złożyl iśmy na 
kierunku Zarządzania Turystyką na 
Uniwersytecie Pekińskim. Spotkaliś-
my się z kierownictwem i studentami. 

Dyrekcja opowiedziała nam o 
funkcjonowaniu kierunku a studenci 
pokazali nam prezentację z nieda-
wnego pobytu na UMK w Toruniu. 
Następnie zaproszono nas do obej-
rzenia bazy uczelni. Wtedy dozna-
liśmy szoku technologicznego. Gdy 
nam pokazywano sale dydaktyczne i 
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Wyjazd studyjny do Chin
O możliwości wyjazdu do Pekinu 

na wizytę studyjną dowiedziałam się 
w marcu 2016 r. ze strony interne-
t o w e j  K u j a w s k o - P o m o r s k i e g o 
Centrum Edukacji Nauczycieli. Na 
stronie:  www.kpcen-torun.edu.pl  
wyczytałam, że: Kujawsko – Pomor-
skie Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Toruniu,  we współpracy  z  Unią 
Europejskich Federalistów w Łodzi,
organizuje w dniach 12 - 18 listopada 
2016 r. wyjazd studyjny do Chin. Tytuł 
wyjazdu „Efektywność nauczania w 
Chinach”. Do udziału w wyjeździe 
studyjnym zaproszono przedsta-
wiciel i  J S T ,  nauczyciel i -konsul -
tantów, doradców metodycznych, 
dyrektorów przedszkoli, wszystkich 
typów szkół i publicznych placówek 
oświatowych oraz zainteresowanych 
nauczycieli województwa kujawsko-
pomorskiego. Celem wyjazdu było 
poznanie :  organizac j i  syste mu 
kształcenia w Chinach, roli i miejsca 
nauczyciela oraz dyrektora w szkole 
chińskiej, podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych nauczy-
cieli i dyrektorów oraz wymiana doś-
wiadczeń z chińskimi pedagogami.

P r o g r a m  w i z y t y  w  C h i n a c h 
przewidywał:

1. W i z y t o w a n i e  p l a c ó w e k 
oświatowych. 

2. Obserwacje zajęć i lekcji w 
klasach, ze wróceniem uwagi na 
nauczanie matematyki i przedmio-
tów przyrodniczych. 

3. Wymiana poglądów i doświa-
dczeń z dyrektorami odwiedzanych 
placówek, spotkania z kadrą pedago-
giczną, dyskusje na temat metodyki 
nauczania oraz kształcenia nauczy-
cieli. 

4. Wizyta w Ambasadzie RP w 
Pekinie. 

5. W y k ł a d  w  P e k i ń s k i m 
Uniwersytecie Języków Obcych, 
s p o t k a n i e  z  w y k ł a d o w c a m i  i 
studentami Filologii Polskiej. 

6. W i z y t a  w  U n i w e r s y t e c i e 
Pekińskim. 

7. M o ż l i w o ś ć  n a w i ą z a n i a 
ciekawej współpracy i  wymiany 
doświadczeń. 

Już w marcu 2015 r .  byłam na 
wyjeździe studyjnym w Finlandii 
organizowanym przez toruński 
oddział KP-CEN-u. Wtedy jednak był 
on finansowany ze środków unijnych, 
a  wyjazd do Pekinu finansowal i 
uczestnicy: nauczyciele, dyrektorzy 
placówek oświatowych, pracownicy 
K P - C E N - u .  J a  b y ł a m  j e d y n y m 
p r a c o w n i k i e m  o r g a n u  p r o w a -
dzącego. Nauczyciele, dyrektorzy i 
pracownicy KP-CEN mogli uzyskać 
dofinansowanie  ze  środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
ale wiem, że nie wszyscy je uzyskali. 
Ja pojechałam w czasie urlopu i za 
własne środki finansowe. Do Chin 
wyjechało nas 26 osób.
   Moje obserwacje i przemyślenia:

Po 24 godzinnej podróży przez 
Helsinki liniami Finnair odbyliśmy 
pierwsze spotkanie edukacyjne na 
Pekińskim Uniwersytecie Języków 
Obcych, gdzie spotkal iśmy się z 
wykładowcami i studentami Filologii 
Polskiej. 

Aby skuteczniej nauczyć języków 
obcych przy Uniwersytecie działa 
College, na którym uczniowie, zwani 
już w college studentami, uczą się 
języków obcych od 15 roku życia, 

Spotkaliśmy się z 20 uczniami 15-
letnimi, którzy już po 3 miesiącach 
nauki języka polskiego mówili do  nas 
polskimi zadaniami, zaśpiewali „Szła 
dzieweczka do laseczka”, a jedna z 
uczennic przeczytała po polsku 
wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic 
dwa razy się nie zdarza”. Spotkaliśmy 
się również z 20 uczniami 16 letnimi i 
20 uczniami 17 letnimi, którzy już dość 
sprawnie posługują się polszczyzną. 
Oczywiście zanim zaczęli uczyć się 
języka polskiego nauczyli się i uczą 
nadal języka angielskiego, którym 
posługują się płynnie.

Nauka języków używanych w 
naszej części Europy jest programem 
rządowym CHRL: młodzież uczy się 

w college również rosyjskiego, czes-
kiego, słowackiego, węgierskiego, 
ale na język polski było najwięcej 
chętnych. Kontynuacja nauki tych 
języków na studiach jest bezpłatna, 
mimo że studia są w Chinach płatne, 
włącznie z  rocznym pobytem w 
danym kraju. Stąd też nasze władze 
państwowe i uczelnie zabiegają o 
studentów z Chin:15 października 
2016 r. zakończyła się sześciodniowa 
wizyta wicepremiera i ministra nauki 
RP Jarosława Gowina w Chinach. 
Pobyt szefa resortu nauki zaczął się 
od odwiedzin w ambasadzie RP w 
Pekinie-, do której przybyli goście z 
dwóch pekińskich uczelni na których 
wykładany jest język polski: Pekiń-
skiego Uniwersytetu Studiów Mię-
dzynarodowych oraz Pekińskiego 
Uniwersytetu Języków Obcych. 
Wicepremier Gowin wziął następnie 
u d z i a ł  w  S p o t k a n i u  M i n i s t r ó w 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
Unia Europejska – Chiny oraz I V 
Dialogu nt.  Polityki  Edukacyjnej 
Europa Środkowo-Wschodnia – 
Chiny. Również UMK w Toruniu opra-
cowuje strategię ekspansji, która ma 
ściągnąć na uczelnię więcej zagrani-
cznych studentów. Prorektor UMK 
Wojciech Wysota był w Pekinie we 
wrześniu i wybiera się ponownie w 
grudniu.

Naszym przewodnikiem była 
sympatyczna Chinka, mówiąca po 
polsku, P. Anna Hao. Uczy ona w 
Pekińskim Uniwersytecie Języków 
Obcych języka polskiego i za jej pośre-
dnictwem spróbujemy nawiązać 
kontakty naszych gimnazjalistów i  
licealistów z uczniami/studentami 
pekińskiego college -uczącymi się 
języka polskiego. Trzeba nadmienić, 
że uczniowie chińscy świetnie wła-
dają językiem angielskim -stąd też 
pomysł, aby nasi uczniowi szkolili ich 
w języku polskim a chińscy uczniowie 
naszych w języku angielskim za 
pośrednictwem e-maili, facebooka 
lub innych komunikatorów społe-
cznościowych.

dokończenie na str. 29 dokończenie na str. 30
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Wróciłam z Pekinu w nocy 18 
listopada, napisałam e-maila do p. Ani 
Hao w sobotę, a w niedzielę otrzy-
małam informację zwrotną potwier-
dzającą chęć współpracy. 

Jadąc do Pekinu zabrałam, wyko-
nane przez Urząd Miejski, moje wizy-
tówki po chińsku i foldery o Gminie z 
wkładką o naszej Gminie-po chińsku. 
Zabrałam 50 takich folderów i zabra-
kło, bo rozdawałam je wykładow-
com, pracownikom odwiedzanych 
instytucji, uczniom i studentom, co 
przyjmowali  z wielkim zaintere-
sowaniem i otwartością. Dane na 
folderze i wizytówkach zaowoco-
w a ł y  b a r d z o  s z y b k o :  j u ż  k i l k a 
uczennic chińskiego college przysłały 
do mnie prośbę o kontakt z rówie-
śniczkami z Polski. Istnieje możli-
wość,  że  jak  przy jadą na studia 
polonistyczne do Polski odwiedzą i 
naszą Gminę. 

Kolejnego dnia wizytowaliśmy 
szkołę chińską. Oprowadzali nas po 
szkole uczniowie, ok.12-letni, świe-
tnie władający językiem angielskim. 
Szkoła ta była doskonale  wyposa-
żona w sprzęt multimedialny: tablice 
interaktywne, komputery, kioski 
multimedialne - usytuowane na kory-
tarzach (kiosk multimedialny to 
interaktywny punkt informacyjny, 
który w sposób samoobsługowy 
umożliwia świadczenie usług infor-
macyjnych, badawczych, marketin-
gowych i reklamowych w miejscach 
publicznych).

Uczestniczyliśmy w lekcji mate-
matyki w klasie III (10-latkowie), na 
której uczniowie „odkodowywali” 
znaczenie liczb w długich ciągach cyfr 
tworzących chiński PESEL.  Kodo-
wanie podbija świat edukacji a ekspe-
rci mówią, że to trzeci język świata.  

Potencjał programowania i kodo-
wania dostrzeżono ostatnio także w 
Polsce. MEN wprowadza do klas I 
naukę kodowania. 1600 szkół zgłosi-
ło się do pilotażowego programu 
MEN, w tym 4 szkoły z naszej gminy. 
Jednak jak się przekonaliśmy na lekcji 
matematyki w szkole chińskiej, dla 
dzieci 10-letnich kodowanie, progra-

mowanie to codzienność. Poza tym 
matematyka w szkole chińskiej uczo-
na jest na konkretach związanych z 
codziennym życiem, co niewątpliwie 
motywuje  dz iec i  do  nauki  tego 
przedmiotu. 

Jak nam powiedziano wcale tak 
wielu chętnych na studia typowo 
matematyczne nie ma, ale zaintere-
sowanie matematyką jest duże i 
osiągnięcia uczniów również. Dobrze 
zdana matura z matematyki otwiera 
młodzieży chińskiej drogę na studia 
ekonomiczne, inżynierskie, infor-
matyczne, a na te kierunki jest ogrom-
na liczba zainteresowanych. A jak 
ktoś dostanie się na Uniwersytet 
Pekiński to praca, droga kariery, 
awansu finansowego leżą przed nim 
otworem.

W klasie było 38 uczniów, wszyscy 
siedzieli wyprostowani, zdyscypli-
nowani, skoncentrowani na lekcji. 
Zagraniczni goście nie budzili ich 
zainteresowania, bo widać było, że 
Pani nauczycielka trzyma dyscyplinę 
w klasie.

Edukacja w Chinach jest podobna 
do naszej: 6-letnia szkoła podsta-
wowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie 
l iceum, 4- letnie studia.  Uczeń  i 
nauczyciel spędza w szkole czas co 
najmniej od 8 do 16.00 z 1,5 -godzinną 
przerwą od 12.00, bo to tradycyjnie 
czas na obiad chiński. W szkołach 

pracują psychologowie, pedagodzy, 
ale problemów wychowawczych nie 
jest zbyt dużo (w liceach wcale). 
Może dlatego, bo uczeń chiński jest 
ciągle zajęty: w szkole się intensy-
wnie uczy, ćwiczy minimum 1 godzinę 
dziennie, odrabia zadania domowe, 
chodzi na kółka zainteresowań, w 
domu nadrabia zaległości i tak cały 
tydzień, bo sobota i niedziela dla 
ambitnego ucznia to również dni 
nauki. Gdy odstaje od grupy to nie 
szkoła, ale rodzice (lub dziadkowie) 
muszą mu pomóc w uzupełnianiu 
braków.

Dobre szkoły są oblegane. Wła-
dze, chcąc ułatwić dostęp do dobrych 
szkół, wprowadzają rejonizację, ale 
rodzice radzą sobie w ten sposób, że 
przeprowadzają się w okolice najlep-
szych szkół. Podnosi to znacząco 
koszty mieszkań w takich okolicach.

Kolejną wizytę złożyl iśmy na 
kierunku Zarządzania Turystyką na 
Uniwersytecie Pekińskim. Spotkaliś-
my się z kierownictwem i studentami. 

Dyrekcja opowiedziała nam o 
funkcjonowaniu kierunku a studenci 
pokazali nam prezentację z nieda-
wnego pobytu na UMK w Toruniu. 
Następnie zaproszono nas do obej-
rzenia bazy uczelni. Wtedy dozna-
liśmy szoku technologicznego. Gdy 
nam pokazywano sale dydaktyczne i 
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Wyjazd studyjny do Chin
O możliwości wyjazdu do Pekinu 

na wizytę studyjną dowiedziałam się 
w marcu 2016 r. ze strony interne-
t o w e j  K u j a w s k o - P o m o r s k i e g o 
Centrum Edukacji Nauczycieli. Na 
stronie:  www.kpcen-torun.edu.pl  
wyczytałam, że: Kujawsko – Pomor-
skie Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Toruniu,  we współpracy  z  Unią 
Europejskich Federalistów w Łodzi,
organizuje w dniach 12 - 18 listopada 
2016 r. wyjazd studyjny do Chin. Tytuł 
wyjazdu „Efektywność nauczania w 
Chinach”. Do udziału w wyjeździe 
studyjnym zaproszono przedsta-
wiciel i  J S T ,  nauczyciel i -konsul -
tantów, doradców metodycznych, 
dyrektorów przedszkoli, wszystkich 
typów szkół i publicznych placówek 
oświatowych oraz zainteresowanych 
nauczycieli województwa kujawsko-
pomorskiego. Celem wyjazdu było 
poznanie :  organizac j i  syste mu 
kształcenia w Chinach, roli i miejsca 
nauczyciela oraz dyrektora w szkole 
chińskiej, podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych nauczy-
cieli i dyrektorów oraz wymiana doś-
wiadczeń z chińskimi pedagogami.

P r o g r a m  w i z y t y  w  C h i n a c h 
przewidywał:

1. W i z y t o w a n i e  p l a c ó w e k 
oświatowych. 

2. Obserwacje zajęć i lekcji w 
klasach, ze wróceniem uwagi na 
nauczanie matematyki i przedmio-
tów przyrodniczych. 

3. Wymiana poglądów i doświa-
dczeń z dyrektorami odwiedzanych 
placówek, spotkania z kadrą pedago-
giczną, dyskusje na temat metodyki 
nauczania oraz kształcenia nauczy-
cieli. 

4. Wizyta w Ambasadzie RP w 
Pekinie. 

5. W y k ł a d  w  P e k i ń s k i m 
Uniwersytecie Języków Obcych, 
s p o t k a n i e  z  w y k ł a d o w c a m i  i 
studentami Filologii Polskiej. 

6. W i z y t a  w  U n i w e r s y t e c i e 
Pekińskim. 

7. M o ż l i w o ś ć  n a w i ą z a n i a 
ciekawej współpracy i  wymiany 
doświadczeń. 

Już w marcu 2015 r .  byłam na 
wyjeździe studyjnym w Finlandii 
organizowanym przez toruński 
oddział KP-CEN-u. Wtedy jednak był 
on finansowany ze środków unijnych, 
a  wyjazd do Pekinu finansowal i 
uczestnicy: nauczyciele, dyrektorzy 
placówek oświatowych, pracownicy 
K P - C E N - u .  J a  b y ł a m  j e d y n y m 
p r a c o w n i k i e m  o r g a n u  p r o w a -
dzącego. Nauczyciele, dyrektorzy i 
pracownicy KP-CEN mogli uzyskać 
dofinansowanie  ze  środków na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
ale wiem, że nie wszyscy je uzyskali. 
Ja pojechałam w czasie urlopu i za 
własne środki finansowe. Do Chin 
wyjechało nas 26 osób.
   Moje obserwacje i przemyślenia:

Po 24 godzinnej podróży przez 
Helsinki liniami Finnair odbyliśmy 
pierwsze spotkanie edukacyjne na 
Pekińskim Uniwersytecie Języków 
Obcych, gdzie spotkal iśmy się z 
wykładowcami i studentami Filologii 
Polskiej. 

Aby skuteczniej nauczyć języków 
obcych przy Uniwersytecie działa 
College, na którym uczniowie, zwani 
już w college studentami, uczą się 
języków obcych od 15 roku życia, 

Spotkaliśmy się z 20 uczniami 15-
letnimi, którzy już po 3 miesiącach 
nauki języka polskiego mówili do  nas 
polskimi zadaniami, zaśpiewali „Szła 
dzieweczka do laseczka”, a jedna z 
uczennic przeczytała po polsku 
wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic 
dwa razy się nie zdarza”. Spotkaliśmy 
się również z 20 uczniami 16 letnimi i 
20 uczniami 17 letnimi, którzy już dość 
sprawnie posługują się polszczyzną. 
Oczywiście zanim zaczęli uczyć się 
języka polskiego nauczyli się i uczą 
nadal języka angielskiego, którym 
posługują się płynnie.

Nauka języków używanych w 
naszej części Europy jest programem 
rządowym CHRL: młodzież uczy się 

w college również rosyjskiego, czes-
kiego, słowackiego, węgierskiego, 
ale na język polski było najwięcej 
chętnych. Kontynuacja nauki tych 
języków na studiach jest bezpłatna, 
mimo że studia są w Chinach płatne, 
włącznie z  rocznym pobytem w 
danym kraju. Stąd też nasze władze 
państwowe i uczelnie zabiegają o 
studentów z Chin:15 października 
2016 r. zakończyła się sześciodniowa 
wizyta wicepremiera i ministra nauki 
RP Jarosława Gowina w Chinach. 
Pobyt szefa resortu nauki zaczął się 
od odwiedzin w ambasadzie RP w 
Pekinie-, do której przybyli goście z 
dwóch pekińskich uczelni na których 
wykładany jest język polski: Pekiń-
skiego Uniwersytetu Studiów Mię-
dzynarodowych oraz Pekińskiego 
Uniwersytetu Języków Obcych. 
Wicepremier Gowin wziął następnie 
u d z i a ł  w  S p o t k a n i u  M i n i s t r ó w 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
Unia Europejska – Chiny oraz I V 
Dialogu nt.  Polityki  Edukacyjnej 
Europa Środkowo-Wschodnia – 
Chiny. Również UMK w Toruniu opra-
cowuje strategię ekspansji, która ma 
ściągnąć na uczelnię więcej zagrani-
cznych studentów. Prorektor UMK 
Wojciech Wysota był w Pekinie we 
wrześniu i wybiera się ponownie w 
grudniu.

Naszym przewodnikiem była 
sympatyczna Chinka, mówiąca po 
polsku, P. Anna Hao. Uczy ona w 
Pekińskim Uniwersytecie Języków 
Obcych języka polskiego i za jej pośre-
dnictwem spróbujemy nawiązać 
kontakty naszych gimnazjalistów i  
licealistów z uczniami/studentami 
pekińskiego college -uczącymi się 
języka polskiego. Trzeba nadmienić, 
że uczniowie chińscy świetnie wła-
dają językiem angielskim -stąd też 
pomysł, aby nasi uczniowi szkolili ich 
w języku polskim a chińscy uczniowie 
naszych w języku angielskim za 
pośrednictwem e-maili, facebooka 
lub innych komunikatorów społe-
cznościowych.

dokończenie na str. 29 dokończenie na str. 30
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języków obcych,
-rozwój matematycznego myśle-

nia,
-rozwój fizyczny (choćby dlatego, 

że coraz więcej młodzieży chińskiej 
dotyka otyłość),

-oraz na pracę projektową i zespo-
łową (bo to jest teraz przedmiotem 
reformy chińskiej edukacji).

Ze środków masowego przekazu i 
wypowiedzi chińskich nauczycieli, 
dyrektorów widać duże zaintereso-
wanie Chin naszą częścią Europy, ale 
r ó w n i e ż  P o l s k a  i n t e r e s u j e  s i ę 
Chinami:

Prezydent Andrzej Duda rozpo-
czął oficjalną wizytę w Chinach w 
poniedziałek 23 listopada 2015 r. 
Najpierw odwiedził Pekin, później 
Szanghaj, gdzie otworzył Polsko-
Chińskie Forum Gospodarcze.

W czerwcu 2016 r. Przewodni-
czący Chińskiej Republiki Ludowej Xi 
Jinping złożył wizytę w Polsce. Jej 
tematami przewodnim było otwarcie 
rynku chińskiego na polskie produ-
kty, rozwój handlu i inwestycji infra-
strukturalnych.  Podczas wizyty 
prezydenta Chin w Polsce poruszano 
tematy Nowego Jedwabnego Szlaku, 
chińskiej  koncepcj i  nowej drogi 
handlowej łączącej Azję z Europą. 
Polska w tej koncepcji może być dla 
Chin handlową bramą do Starego 
Kontynentu. Chińczycy mają nadzie-
ję, że Nowy Jedwabny Szlak zmieni 
kra jobraz gospodarczy  świata. 
P lanują  zainwestować mi l iardy 
dolarów w rozwój szlaków transpor-
towych na linii Azja-Europa. To część 
wielkiego projektu geopolitycznego 
Państwa Środka, zwanego Nowym 
Jedwabnym Szlakiem lub koncepcją 
"Jednego pasa, jednej drogi" (z ang. 
One Belt One Road). Polska leży na 
linii tego szlaku i to ta koncepcja 
b ę d z i e  j e d n y m  z  p o r u s z a n y c h 
tematów podczas wizyty chińskiego 
prezydenta w Polsce.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztof Jurgiel w dniach 4-6 listo-
pada br. przebywał z oficjalną wizytą 
w Chińskiej Republice Ludowej. Brał 

udział w cyklu wydarzeń związanych 
z odbywającym się tam Forum ds. 
Współpracy Rolnej i Gospodarczej 
między Chinami a Państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej (16+1) oraz z 
X I V  edycją Chińskich Międzyna-
rodowych Targów Rolniczych.

   Po tej wizycie nie mam żadnych 
wątpliwości, że Chiny rozpoczęły 
ekspansję gospodarczą w nasze 
rejony i do tego przygotowują sobie 
nowocześnie wykształcone kadry. 
Chcą nie tylko eksportować towary, 
ale również usługi i technologie. 

  Można od Chińczyków dużo się 
nauczyć! 

Lidia Kowal

Z NASZEJ POCZTYZ NASZEJ POCZTY

30

pomoce edukacyjne niemal onie-
mieliśmy z wrażenia.

Student Zarządzani Turystyką 
musi nauczyć się wszystkiego, co 
może dotyczyć turystyki-uczy się w 
salach animacyjnych np. jazdy na 
nartach, gry w golfa; ma do dyspo-
zycj i  mapy interaktywne całego 
świata (oczywiście te dostępne), 
które może wyświetlić nie na ekra-
nach, ale na telebimach; każda sala 
dydaktyczna wyposażona jest w 
tablice interaktywne, kioski intera-
ktywne, stanowiska komputerowe. 
Wydział Turystyki jest wprost nasy-
c o n y  n o w o c z e s n y m  s p r z ę t e m 
informacyjno-komunikacyjnym. 
Oczywiście nie omieszkałam zaprosić 
chińskich studentów Turystyki do 
Gminy Barcin,  jeśl i  tylko będą w 
Polsce.

Wizyta edukacyjna nie obyła się 
b e z  s p o t k a n i a  z  p r a c o w n i k a m i 
odpowiedzialnymi za doskonalenie 
zawodowe nauczyciel i ,  dlatego 
b y l i ś m y  r ó w n i e ż  w  P e k i ń s k i m 
Instytucie Edukacji, gdzie Dyrektor, 
p. Shi Yang, przekazał nam nastę-
pujące informacje: obecnie Chiny 
real izują  reformę edukacj i ,  aby 
podnieść jej jakość. Reforma ma: 
zwiększyć aktywność uczniów na 
lekcjach, poprawić umiejętność pracy 
w zespole, zwiększyć udział młodzie-
ży w życiu społecznym, poprawić 
zarządzanie szkołami, wzmocnić 
współpracę międzynarodową. Cele 
edukacyjne planuje się na okres 5 lat. 
Celem strategicznym Chin jest, aby 
do 2020 roku upowszechnić i zmo-
dernizować  edukację przedszkolną i 
szkolną. Dążą do tego, aby Chiny 
stały się mocarstwem również w 
edukacji. Stawiają na wychowanie 
dzieci i młodzieży w duchu dobra, 
sprawiedliwości,  moralności.  W 
Instytucie szkoli się 120.000 pekiń-
skich nauczycieli. Każdy nauczyciel, w 
ciągu 5 lat, musi odbyć 360 godzin 
szkoleń. Musi się szkolić, aby mieć 
aktualną wiedzę o szybko zmieniają-
cych  się technologiach i metodach 

działania, bo przecież od czasów 
kiedy ukończył studia tak wiele się 
zmieniło. Jeśli tego nie zrobi, co się 
rzadko zdarza, nie może liczyć na 
awans i podwyżkę wynagrodzenia, a 
m o ż e  s t r a c i ć  w i e l e ,  b o  z a r o b k i 
chińskich nauczycieli mieszczą się 
pomiędzy 1000 a  2000 dolarów 
miesięcznie. Poinformowano nas, że 
Przewodniczący Chińskiej Republiki 
Ludowej Xi Jinping wystosował do 
nauczycieli list, w którym przedstawił 
następujący wizerunek nauczyciela 
chińskiego (tak nam przetłumaczyła 
p. Anna Hao):

1)musi mieć ideę (pomysł), cel 
działania,

2)musi mieć zasady moralne,

3)musi mieć dużą wiedzę,
4)musi mieć dobre serce.

Byliśmy również w Ambasadzie 
Polski w Pekinie, gdzie opowiedziano 
nam o zwyczajach chińskich i o pracy 
Ambasady oraz oprowadzono po 
Ambasadzie, ogrodach i  osiedlu 
mieszkaniowych pracowników. 
A m b a s a d a  P o l s k i  j e s t  t r z e c i ą 
największą w Pekinie po Ambasadzie 
USA i Rosji.

Będąc na tej wizycie edukacyjnej 
wyraźnie zauważyłam, że Chińczycy 
wybiegają daleko w przyszłość. 
Stawiają w edukacji  na:

-nowoczesne technologie,
-komunikatywną znajomość 

dokończenie na str. 31
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języków obcych,
-rozwój matematycznego myśle-

nia,
-rozwój fizyczny (choćby dlatego, 

że coraz więcej młodzieży chińskiej 
dotyka otyłość),

-oraz na pracę projektową i zespo-
łową (bo to jest teraz przedmiotem 
reformy chińskiej edukacji).

Ze środków masowego przekazu i 
wypowiedzi chińskich nauczycieli, 
dyrektorów widać duże zaintereso-
wanie Chin naszą częścią Europy, ale 
r ó w n i e ż  P o l s k a  i n t e r e s u j e  s i ę 
Chinami:

Prezydent Andrzej Duda rozpo-
czął oficjalną wizytę w Chinach w 
poniedziałek 23 listopada 2015 r. 
Najpierw odwiedził Pekin, później 
Szanghaj, gdzie otworzył Polsko-
Chińskie Forum Gospodarcze.

W czerwcu 2016 r. Przewodni-
czący Chińskiej Republiki Ludowej Xi 
Jinping złożył wizytę w Polsce. Jej 
tematami przewodnim było otwarcie 
rynku chińskiego na polskie produ-
kty, rozwój handlu i inwestycji infra-
strukturalnych.  Podczas wizyty 
prezydenta Chin w Polsce poruszano 
tematy Nowego Jedwabnego Szlaku, 
chińskiej  koncepcj i  nowej drogi 
handlowej łączącej Azję z Europą. 
Polska w tej koncepcji może być dla 
Chin handlową bramą do Starego 
Kontynentu. Chińczycy mają nadzie-
ję, że Nowy Jedwabny Szlak zmieni 
kra jobraz gospodarczy  świata. 
P lanują  zainwestować mi l iardy 
dolarów w rozwój szlaków transpor-
towych na linii Azja-Europa. To część 
wielkiego projektu geopolitycznego 
Państwa Środka, zwanego Nowym 
Jedwabnym Szlakiem lub koncepcją 
"Jednego pasa, jednej drogi" (z ang. 
One Belt One Road). Polska leży na 
linii tego szlaku i to ta koncepcja 
b ę d z i e  j e d n y m  z  p o r u s z a n y c h 
tematów podczas wizyty chińskiego 
prezydenta w Polsce.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztof Jurgiel w dniach 4-6 listo-
pada br. przebywał z oficjalną wizytą 
w Chińskiej Republice Ludowej. Brał 

udział w cyklu wydarzeń związanych 
z odbywającym się tam Forum ds. 
Współpracy Rolnej i Gospodarczej 
między Chinami a Państwami Europy 
Środkowo-Wschodniej (16+1) oraz z 
X I V  edycją Chińskich Międzyna-
rodowych Targów Rolniczych.

   Po tej wizycie nie mam żadnych 
wątpliwości, że Chiny rozpoczęły 
ekspansję gospodarczą w nasze 
rejony i do tego przygotowują sobie 
nowocześnie wykształcone kadry. 
Chcą nie tylko eksportować towary, 
ale również usługi i technologie. 

  Można od Chińczyków dużo się 
nauczyć! 

Lidia Kowal
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pomoce edukacyjne niemal onie-
mieliśmy z wrażenia.

Student Zarządzani Turystyką 
musi nauczyć się wszystkiego, co 
może dotyczyć turystyki-uczy się w 
salach animacyjnych np. jazdy na 
nartach, gry w golfa; ma do dyspo-
zycj i  mapy interaktywne całego 
świata (oczywiście te dostępne), 
które może wyświetlić nie na ekra-
nach, ale na telebimach; każda sala 
dydaktyczna wyposażona jest w 
tablice interaktywne, kioski intera-
ktywne, stanowiska komputerowe. 
Wydział Turystyki jest wprost nasy-
c o n y  n o w o c z e s n y m  s p r z ę t e m 
informacyjno-komunikacyjnym. 
Oczywiście nie omieszkałam zaprosić 
chińskich studentów Turystyki do 
Gminy Barcin,  jeśl i  tylko będą w 
Polsce.

Wizyta edukacyjna nie obyła się 
b e z  s p o t k a n i a  z  p r a c o w n i k a m i 
odpowiedzialnymi za doskonalenie 
zawodowe nauczyciel i ,  dlatego 
b y l i ś m y  r ó w n i e ż  w  P e k i ń s k i m 
Instytucie Edukacji, gdzie Dyrektor, 
p. Shi Yang, przekazał nam nastę-
pujące informacje: obecnie Chiny 
real izują  reformę edukacj i ,  aby 
podnieść jej jakość. Reforma ma: 
zwiększyć aktywność uczniów na 
lekcjach, poprawić umiejętność pracy 
w zespole, zwiększyć udział młodzie-
ży w życiu społecznym, poprawić 
zarządzanie szkołami, wzmocnić 
współpracę międzynarodową. Cele 
edukacyjne planuje się na okres 5 lat. 
Celem strategicznym Chin jest, aby 
do 2020 roku upowszechnić i zmo-
dernizować  edukację przedszkolną i 
szkolną. Dążą do tego, aby Chiny 
stały się mocarstwem również w 
edukacji. Stawiają na wychowanie 
dzieci i młodzieży w duchu dobra, 
sprawiedliwości,  moralności.  W 
Instytucie szkoli się 120.000 pekiń-
skich nauczycieli. Każdy nauczyciel, w 
ciągu 5 lat, musi odbyć 360 godzin 
szkoleń. Musi się szkolić, aby mieć 
aktualną wiedzę o szybko zmieniają-
cych  się technologiach i metodach 

działania, bo przecież od czasów 
kiedy ukończył studia tak wiele się 
zmieniło. Jeśli tego nie zrobi, co się 
rzadko zdarza, nie może liczyć na 
awans i podwyżkę wynagrodzenia, a 
m o ż e  s t r a c i ć  w i e l e ,  b o  z a r o b k i 
chińskich nauczycieli mieszczą się 
pomiędzy 1000 a  2000 dolarów 
miesięcznie. Poinformowano nas, że 
Przewodniczący Chińskiej Republiki 
Ludowej Xi Jinping wystosował do 
nauczycieli list, w którym przedstawił 
następujący wizerunek nauczyciela 
chińskiego (tak nam przetłumaczyła 
p. Anna Hao):

1)musi mieć ideę (pomysł), cel 
działania,

2)musi mieć zasady moralne,

3)musi mieć dużą wiedzę,
4)musi mieć dobre serce.

Byliśmy również w Ambasadzie 
Polski w Pekinie, gdzie opowiedziano 
nam o zwyczajach chińskich i o pracy 
Ambasady oraz oprowadzono po 
Ambasadzie, ogrodach i  osiedlu 
mieszkaniowych pracowników. 
A m b a s a d a  P o l s k i  j e s t  t r z e c i ą 
największą w Pekinie po Ambasadzie 
USA i Rosji.

Będąc na tej wizycie edukacyjnej 
wyraźnie zauważyłam, że Chińczycy 
wybiegają daleko w przyszłość. 
Stawiają w edukacji  na:

-nowoczesne technologie,
-komunikatywną znajomość 

dokończenie na str. 31
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zasnąć, który jest naszą otwartą raną. 
To, że ktoś nas rani, często wynika z 
niezrozumienia. Ci, którzy nas skrzy-
wdzili nie wiedzą nieraz dlaczego nas 
pokrzywdzili. Codziennie zdarza nam 
się kogoś krzywdzić i kogoś prze-
praszać. Często nie chcemy odwetu, 
bo nie chcemy się z kimś zamienić. 
Człowiek skrzywdzony lepiej się 
czuje, niż ten który krzywdzi. Siła leży 
w przebaczeniu i nie pielęgnowaniu 
w sobie  z łośc i  i  n ienawiśc i .  My 
skrzywdzeni, musimy przecierpieć 
dla drugiego, który nas krzywdzi. To 
od czego uciekamy jest źródłem na-
szego przebaczenia. Miara grzechu 
objawia się w mierze cierpienia. Tyle 
nas ktoś miłuje, ile jest w stanie dla 
nas wycierpieć. Ludzkie cierpienie 
jest podobne cierpieniu Jezusa na 
krzyżu. Krzyż dżwigamy na naszą 
miarę. Czasem cierpienie jest skar-
bem, którego nie należy marnować.
Geniusz Jezusa Chrystusa polega na 
tym, że On przebaczył wszystkim 
wszystko. 

                           Zofia Jesionowska
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Wspomnienia - Odważny Leon
Rzecz działa sie w okresie okupacji 

hitlerowskiej (1939-1945) w Barcinie.
W szkole krotoszyńskiej w tym czasie 
mieszkali w piwnicach niewolnicy 
angielscy (do 1943roku) a na parterze 
i piętrze niemiecka młodzież męska 
tak zw. Hitler Jungen.

Obok tej szkoły przejeżdzać mu-
sieli robotnicy wracający z pracy w 
kamieniołomach w Wapiennie. Byli 
oni zaczepiani przez wspomnianych 
Niemców, którzy domagali sie od 
nich pozdrowień niezależnie od pory 
dnia.

Robotnicy mieli wprawdzie oś-
wietlone rowery tak zw. karbidów-
kami, które oświetlały kawałek drogi 
przed przednim kołem roweru zao-
patrzonego również przez czerwone 
światło z tyłu. Szosa od Rydzka w 
kierunku Krotoszyna nie była oświe-
tlana, nie było wówczas ulicy Pakos-

kiej. Było po prostu ciemno. Poza 
tym robotnicy byli bardzo zmęczeni 
nie tylko ciężką pracą ale również bra-
kiem odpowiedniego odżywiania. 
Zamiast chleba trzeba było się zado-
walać plackami z ziemniaków pieczo-
nymi na domowych żelaznych piecy-
kach. Bywały dni, że musieli praco-
wać dwie szychty czyli 16 godzin. Czę-
sto półtora zmiany - 12godzin. Bardzo 
ciężko im się żyło. Chcieli się nawet 
oficjalnie zbuntować ale starsi i doś-
wiadczeni rodzice by tego nie robić, 
bo są przecież niewolnikami.
Leon Marolewski nie mógł jednak 
znieść tego upokorzenia po tak cięż-
kiej pracy. Znał dość dobrze język 
niemiecki - był kowalem więc w stosu-
nku do innych pracowników człowie-
kiem wykształconym (Niemcy facho-
wców cenili). Poszedł na posterunek 
niemieckiej policji i przedstawił całą 

sprawe, podkreślając "że my przecież 
pracujemy na rzecz Rzeszy Niemiec-
kiej". Wspomniał też oczywiście o 
tym, że robotnicy są bardzo wyczer-
pani, nawet im się mówić nie chce. 
Chodziło o to by od tak zmęczonych i 
niedożywionych ludzi nie domagać 
się jeszcze ukłonów szczególnie gdy 
jest ciemno. Udało się. Komendant 
interweniował w tej sprawie i odtąd 
Hitler Jugen przestali robotników 
zaczepiać.

Leon Marolewski zasłużył sobie 
na uznanie i pamięć co też niniejszym 
uczyniłem

Czesław Cieślak

      Księdza Szukalskiego zaprosiliśmy 
powtórnie do Barcina, mając w pa-
mięci Jego wspaniały wykład mó-
wiący o geniuszu kobiety. 

Tym razem zastanawialiśmy się w-
spólnie nad tym, dlaczego Bóg będąc 
dobrym i miłosiernym stworzył świat, 
który naznaczony jest wieloma posta-
ciami zła. Często samolubnie rozczu-
lamy się nad sobą, nad swoim losem, 
a nie myślimy o ludziach przeżywa-
jących niewyobrażalne cierpienia, o 
których mówią, że nie da się z nimi 
żyć. U tych ludzi pragnienie życia jest 
mniejsze, niż pragnienie rozstania się 
z nim. Wydaje się, że czasem coś nas 
przerasta i nie mamy wyboru. Tym-
czasem nasi słuchacze przychodząc 
na zajęcia i wykłady Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku dokonują dobrych 
wyborów, które świadczą, że chce 
nam się żyć i  działać. Biorąc pod 
uwagę całą populację ludzką, to wg 
księdza Szukalskiego, to kobiety są 
lepszym wydaniem człowieka, gdyż 
to one niosą większe ciężary życia  i 

CO ZROBIĆ Z CIERPIENIEM I ZŁEM, KTÓRE NAS DOTYKA

zmagają się ze złem i cierpieniem 
tego świata.

Możemy również zapytać dlacze-
go mamy siebie dość, nie słuchamy 
siebie nawzajem i nie słyszymy co 
mówi drugi człowiek. Jest jednak 
wiele piękna w człowieku, który umie 
marzyć, często przerasta swoje mo-
żliwości, dąży do nieosiągalnego. Ale 
bywa też rozdarty, napięty, agresy-
wny, może doznawać schizofrenii. 
Często człowiek nie akceptuje siebie 
do tego stopnia, że samobójstwo jest 
jedyną ucieczką przed sobą samym. 
Zło występuje w dwojakiej postaci i 
wynika z relacji międzyludzkich. Im 
bardziej kochasz kogoś, tym bardziej 
potem go nienawidzisz. Nie zawsze 
widzimy człowieka w prawdzie, ale 
łudzimy się, budujemy sobie oczeki-
wania, które są tylko nasze własne, 
że teraz to będzie zupełnie inaczej niż 
dotąd. Ludzkie szczęście jest dość 
złudne i ułomne. 
Cierpienie, które nas spotyka od 
człowieka, który nas kochał jest 

większe. Najważniejszą , a jedno-
cześnie najtrudniejszą postacią miło-
ści jest miłość małżeńska, bo rodzi-
cielska wydaje się łatwiejsza, szcze-
gólnie dla matek, kochających bez-
warunkowo.
Poświęcenie ludzi świeckich jest nie-
porównywalnie większe niż kapła-
nów. Tu ksiądz Szukalski przywołał 
przykład działalności Janiny Ochoj-
skiej z Polskiej Akcji Humanitarnej, 
która sama będąc osobą niepełno-
sprawną ruchowo, działa w sprawie 
ludzi słabszych i potrzebujących.
Bo zasadą działania człowieka powin-
no być hasło, że im więcej otrzy-
małeś, tym więcej jesteś zobowią-
zany dać od siebie. Często zamykamy 
się w sobie, na siebie, oczekujemy 
współczucia i pożałowania. Życie to 
dzielenie się sobą, swoimi doświad-
czeniami, ale stykamy się na drogach 
życia z różnymi ludźmi, także tymi, 
którzy nas bardzo ranią. 

Najbardziej boli nas człowiek, 
przez którego nie możemy żyć, 

Moja pastorałka
W grocie narodził się Pan 
Przez Pismo Mesjaszem zwan.
Skała go zabezpieczała 
gdy się ukazała Chwała.
Tego, który przysłał go, 
żeby naprawił to zło, 
które w raju miejsce miało.
Z Panny świętej wziął swe ciało
bez woli człowieka - męża;
na przekór chytrego węża.
Trzej królowie przyjechali
i pokłony Mu oddali.
Gwiazda Ich przyprowadziła
co o Mesjaszu mówiła. 
My Mu też pokłon oddajmy 
w Dzieciątku Boskość uznajmy.

R.Pisz 
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zasnąć, który jest naszą otwartą raną. 
To, że ktoś nas rani, często wynika z 
niezrozumienia. Ci, którzy nas skrzy-
wdzili nie wiedzą nieraz dlaczego nas 
pokrzywdzili. Codziennie zdarza nam 
się kogoś krzywdzić i kogoś prze-
praszać. Często nie chcemy odwetu, 
bo nie chcemy się z kimś zamienić. 
Człowiek skrzywdzony lepiej się 
czuje, niż ten który krzywdzi. Siła leży 
w przebaczeniu i nie pielęgnowaniu 
w sobie  z łośc i  i  n ienawiśc i .  My 
skrzywdzeni, musimy przecierpieć 
dla drugiego, który nas krzywdzi. To 
od czego uciekamy jest źródłem na-
szego przebaczenia. Miara grzechu 
objawia się w mierze cierpienia. Tyle 
nas ktoś miłuje, ile jest w stanie dla 
nas wycierpieć. Ludzkie cierpienie 
jest podobne cierpieniu Jezusa na 
krzyżu. Krzyż dżwigamy na naszą 
miarę. Czasem cierpienie jest skar-
bem, którego nie należy marnować.
Geniusz Jezusa Chrystusa polega na 
tym, że On przebaczył wszystkim 
wszystko. 

                           Zofia Jesionowska
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Wspomnienia - Odważny Leon
Rzecz działa sie w okresie okupacji 

hitlerowskiej (1939-1945) w Barcinie.
W szkole krotoszyńskiej w tym czasie 
mieszkali w piwnicach niewolnicy 
angielscy (do 1943roku) a na parterze 
i piętrze niemiecka młodzież męska 
tak zw. Hitler Jungen.

Obok tej szkoły przejeżdzać mu-
sieli robotnicy wracający z pracy w 
kamieniołomach w Wapiennie. Byli 
oni zaczepiani przez wspomnianych 
Niemców, którzy domagali sie od 
nich pozdrowień niezależnie od pory 
dnia.

Robotnicy mieli wprawdzie oś-
wietlone rowery tak zw. karbidów-
kami, które oświetlały kawałek drogi 
przed przednim kołem roweru zao-
patrzonego również przez czerwone 
światło z tyłu. Szosa od Rydzka w 
kierunku Krotoszyna nie była oświe-
tlana, nie było wówczas ulicy Pakos-

kiej. Było po prostu ciemno. Poza 
tym robotnicy byli bardzo zmęczeni 
nie tylko ciężką pracą ale również bra-
kiem odpowiedniego odżywiania. 
Zamiast chleba trzeba było się zado-
walać plackami z ziemniaków pieczo-
nymi na domowych żelaznych piecy-
kach. Bywały dni, że musieli praco-
wać dwie szychty czyli 16 godzin. Czę-
sto półtora zmiany - 12godzin. Bardzo 
ciężko im się żyło. Chcieli się nawet 
oficjalnie zbuntować ale starsi i doś-
wiadczeni rodzice by tego nie robić, 
bo są przecież niewolnikami.
Leon Marolewski nie mógł jednak 
znieść tego upokorzenia po tak cięż-
kiej pracy. Znał dość dobrze język 
niemiecki - był kowalem więc w stosu-
nku do innych pracowników człowie-
kiem wykształconym (Niemcy facho-
wców cenili). Poszedł na posterunek 
niemieckiej policji i przedstawił całą 

sprawe, podkreślając "że my przecież 
pracujemy na rzecz Rzeszy Niemiec-
kiej". Wspomniał też oczywiście o 
tym, że robotnicy są bardzo wyczer-
pani, nawet im się mówić nie chce. 
Chodziło o to by od tak zmęczonych i 
niedożywionych ludzi nie domagać 
się jeszcze ukłonów szczególnie gdy 
jest ciemno. Udało się. Komendant 
interweniował w tej sprawie i odtąd 
Hitler Jugen przestali robotników 
zaczepiać.

Leon Marolewski zasłużył sobie 
na uznanie i pamięć co też niniejszym 
uczyniłem

Czesław Cieślak

      Księdza Szukalskiego zaprosiliśmy 
powtórnie do Barcina, mając w pa-
mięci Jego wspaniały wykład mó-
wiący o geniuszu kobiety. 

Tym razem zastanawialiśmy się w-
spólnie nad tym, dlaczego Bóg będąc 
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CO ZROBIĆ Z CIERPIENIEM I ZŁEM, KTÓRE NAS DOTYKA

zmagają się ze złem i cierpieniem 
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Moja pastorałka
W grocie narodził się Pan 
Przez Pismo Mesjaszem zwan.
Skała go zabezpieczała 
gdy się ukazała Chwała.
Tego, który przysłał go, 
żeby naprawił to zło, 
które w raju miejsce miało.
Z Panny świętej wziął swe ciało
bez woli człowieka - męża;
na przekór chytrego węża.
Trzej królowie przyjechali
i pokłony Mu oddali.
Gwiazda Ich przyprowadziła
co o Mesjaszu mówiła. 
My Mu też pokłon oddajmy 
w Dzieciątku Boskość uznajmy.

R.Pisz 

dokończenie na str. 33
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Przedświąteczne zauroczenie Wileńszczyzną

Serdeczne powitanie na wileń-
skim lotnisku z czekającym na mnie 
przedstawicielem departamentu 
turystyki Ministerstwa Gospodarki 
Litwy stało się zapowiedzią miłej i 
ciekawej podróży po kraju sąsiadów. 
Bardzo sympatyczny i kompetentny 
dyrektor Rolandas Girštautas, który 
towarzyszył mi przez cztery dni, dbał 
z wyjątkową starannością o wypeł-
nienie ustalonego programu pobytu, 
a obejmował on Druskienniki (Drus-
kininkai), Birsztany (Birštonas), Ko-
wno (Kaunas) i Wilno (Vilniu)

                         * * *
Troskliwie modernizowane i stale 
rozbudowywane Druskienniki cieszą 
się zasłużonym uznaniem licznych 
gości z całej Litwy i zagranicy. Kolejny 
raz przekonałem się, iż nawet wybre-
dni kuracjusze mają tu zapewnione 
komfortowe warunki  leczenia  i 
wypoczynku. Dodatkowe atrakcje 
zapewnia świetnie urządzony Aqua 
Park i  zbudowana z  rozmachem 
przed kilki laty Snow Arena. Jednym z 
sanatoryjnych symboli nowo-czes-
nych Druskiennik może być "Grand 
Spa Lietuva" (www.grandspa.lt), 
gdzie mnie luksusowo zakwatero-
wano. Status miejscowości leczniczej 
nadał Druskiennikom 20 czerwca 
1794 r. Stanisław August Poniato-
wski. W latach 1924-1939 działał tu 
pod kierownictwem dr E. Lewickiej 
Zakład Leczniczego Stosowania 
Słońca,  Powietrza i  Ruchu.  Dziś 
uzdrowisko preferu je  leczenie 
naturalnymi czynnikami przyrodni-
czymi: wodą mineralną, borowiną i 
klimatem. 30 maja 2008 r. Druskien-
niki wyróżniono Flagą Honorową 
Rady Europy.
                               * * *
W drodze do uzdrowiska Birsztany 
miła niespodzianka - apetyczny lunch 
w oryginalnej restauracji-piekarni 
ROMNES. Wcześniej jednak pokaz 
pieczenia słynnego sękacza pod in-
struktorską opieką Mariny Ilkiewicz. 
Przed dwoma laty tu właśnie pobito 
rekord Guinnessa dzięki sękaczowi o 

monstrualnej wysokości 3 m 72 cm. W 
ciągu dwóch godzin pieczenia zużyto 
aż 170 kg ciasta, którego głównymi 
składnikami są jajka  i masło lub mar-
garyna. Chętnie pozostałbym tu 
dłużej, ale do Birsztan jeszcze ponad 
sto kilometrów. Pobyt w tym przytul-
nym uzdrowisku, otoczonym ze 
wszystkich stron zakolami Niemna, 
rozpocząłem miłym spotkaniem z 
gospodarzem miasteczka. Zastępca 
mera Vytas Kederys z dumą prezen-
tował  jego znaczący  dorobek  i 
najważniejsze zamierzenia, a także 
współpracę z partnerami zagrani-
cznymi, m. in. z bardzo tu docenia-
nym Żninem. Jedno z najstarszych 
uzdrowisk belneologicznych na 
Litwie, położone w centrum kraju, 
przyciąga gości  nie tylko nowo-
czesnymi ośrodkami leczniczymi, 
sanatoriami, uznaną w Europie wodą 
mineralną, ale też wzorowo zadba-
nymi hotelami, restauracjami, centra-
mi SPA, znakomicie zagospodaro-
wanym i wyposażonym parkiem leś-
nym. O wielu walorach Birsztan prze-
konałem się, korzystając z gościny i 
noclegu w Medical SPA "Egle".
                                 * * *
Po obfitym śniadaniu przejazd do 
nieznanego mi dotąd Kowna. Wizytę 
w mieście poprzedził zachwyt nad 
położonym na jego obrzeżu pokame-
dulskim zespołem klasztornym w 
Pożajściu. Ze względu na krótki czas 
zwiedzanie ograniczam do centrum 
starego miasta, resztek okazałego 
zamku, muzeum malarza i kompozy-
tora M. K. Ciurlonisa oraz otwartego 
w 1966 r. Muzeum Diabłów. Na ko-
niec smaczny obiad w "Višta puode" i 
ponad moje możliwości drinkowa 
degustacja w popularnej na Litwie 
restauracji "55". Muszę tu jeszcze 
kiedyś wrócić, bo Kowno tego warte. 
Pamiętajmy, że w 1920 r. stało się ono 
stolicą Litwy. Współczesnych turys-
tów zachwyca tu również archika-
tedra św. Piotra i Pawla - największa 
świątynia gotycka w tym kraju, rynek 
z ratuszem zwanym "Białym Łabę-

dziem", kościół św. Gertrudy, zespół 
klasztorny bernardynów, a także uro-
kliwa Dolina Mickiewicza, utrwalona 
w "Grażynie".
                                 * * *
Przedostatnie popołudnie podróży 
po Litwie przywiodło mnie do stolicy, 
pełnej zadbanych zabytków, wytwo-
rnych restauracji, przytulnych kawia-
renek. Wydaje mi się, że potrzeba 
przynajmniej tygodnia, by tym mias-
tem w pełni się zachwycić. Bywam tu 
corocznie, ale i tak nieustannie odkry-
wam coś nowego, godnego uwagi i 
pamięci. A pamiętajmy, iż wileńska 
starówka, jedna z największych w 
Europie Środkowej i Wschodniej, od 
1994 r. figuruje na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Wilno to perła 
baroku, ale równie piękny jest gotycki 
kościół św. Anny, czy renesansowy 
kompleks uniwersytecki. Styl baro-
kowy reprezentują tu m. in. kościół 
św. Kazimierza, kaplica św. Kazimie-
rza w katedrze św. Stanisława oraz 
kościół Janów. Ostatnią noc w dzien-
nikarskiej podróży po przedświą-
tecznej Litwie spędziłem w położo-
nym tuż przy Pałacu Prezydenckim 
"ARTIS Centrum Hotels". Przydzielo-
ny mi pokój z podręcznym zapleczem 
kuchennym pozwolił przy okazji na 
późnowieczorne spotkanie z moimi 
rodakami z nieodległych Tupatiszek. 
Wilnianin Jan Kaszyński przyszedł na 
nie z żoną Leokadią i dorosłymi cór-
kami - Anną i Ireną. Następnego dnia 
moim gościem był również dobrze 
znający Polskę Jan Kaszyński z pod-
wileńskich Pikieliszek.
                                * * *
Dziennikarską podróż poprzedziła 
promocyjna prezentacja walorów 
turystycznych litewskiego wybrzeża 
Bałtyku. Uczestniczyli w niej m.in.: 
ambasador Republiki Litwy w Polsce 
Šarunas Adomavičius, I I sekretarz 
Giedre Šidagytè-Gaudaitiènè, b. 
minister w Kancelarii Prezydenta RP 
Edward Szymański i przedstawicielka 
RM w Wągrowcu Małgorzata Fimiak.

Stanisław Kaszyński
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Spektakl „Dziady” w Auli Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika
24 października 2016 roku ucznio-

wie klasy II i III liceum udali się do To-
runia, aby w Auli Uniwersytetu im. Mi-
kołaja Kopernika obejrzeć spektakl 
pt. „Dziady” w wykonaniu aktorów z 
Teatru Nowego im. Witkacego w Słu-
psku w reżyserii Stanisława Miedzie-
wskiego. 

Zaprezentowana została druga i 
trzecia część dzieła Adama Mickie-
wicza. Spektakl okazał się nie być 
wierną kopią dramatu, gdyż zacho-
wano tylko najważniejsze wątki, aby 
opowiedzieć  o stosunku jednostki do 
świata i oddać intencję poety - zacho-
wać pamięć o młodych bohaterach 
poprzednich pokoleń. Dzięki temu 
można było zrozumieć główne prze-
słania lektury oraz przypomnieć so-
bie jej treść. Obsada spisała się na-
prawdę świetnie. W pierwszej scenie, 
a mianowicie podczas obrzędu dzia-
dów występowało około dwudziestu 
aktorów. Zaskakująco dobra była gra 
guślarza, którym była kobieta (Caryl 
Swift). Ciekawiła nas wizja reżysera, 
ponieważ role męskie grały kobiety i 
na odwrót. Na przykład Widmo 

odgrywała aktorka Bożena Borek. 
Warto wspomnieć o kwestiach śpie-
wanych przez chór, gdyż wywoły-
wały dreszcze i wprowadzały mrocz-
ną atmosferę. Stroje aktorów bardzo 
dobrze oddawały klimat tamtych 
czasów. Podczas przedstawienia III 
części lektury - scen salonowych, 
kobiety miały ubrane kolorowe 
suknie balowe, a w czasie obrzędu 
dziadów przedstawiciele ludu przyo-
dziani byli w ciemne, stare i znoszone 
ubrania.  Scenografia autorstwa 
Wojciecha Stefaniaka była skromna, 
lecz zrobiła na nas ogromne wraże-
nie. Zastosowano w niej ołtarz, wyko-
nany z surowego, podobnego do ka-
mienia tworzywa czy drewniane ścia-
ny, znajdujące się w celi więzienia. Nie 
obyło się też bez zapalonego ziela czy 
ziaren gorczycy rzucanych przez gu-
ślarza. Dodatkowo, niektórym sce-
nom towarzyszyły pieśni wykony-
wane przez aktorów, co pokazało 
ogromny talent wokalny poszcze-
gólnych osób. W pamięć najbardziej 
zapadła nam scena egzorcyzmów, 
ponieważ w ciekawy sposób został 

ukazany moment opętania głów-
nego bohatera przez szatana. Kon-
rada w tym spektaklu grał Mateusz 
Młodzianowski. Ciekawostką jest, że 
aktor jest już znany z produkcji filmo-
wych, takich jak „Ciacho”, „Disco 
polo” czy „Anna German”. 

Spektakl został pozytywnie ode-
brany przez uczniów, o czym mogą 
świadczyć gromkie brawa publicz-
ności wykonane na stojąco. Z podzi-
wem oglądaliśmy grę aktorów na 
scenie, a czas trwania inscenizacji 
zdecydowanie nie był czasem straco-
nym, a może nawet skuteczną pow-
tórką przed maturą... :) 

                                                                                                      

Zuzanna Rydlewska                                                                                                                                                                                                                                                 
Sandra Derengowska    

Godali, godali 

i wygodali

24 listopada 2016 roku w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy Barcin 
odbyła s ię kolejna,  ósma z kolei 
edycja Powiatowego Konkursu Gwa-
ry Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - 
Gwara Pałucka". Naszą szkołę repre-
zentowali: Weronika Rybczyńska z 
klasy II d , Roksana Dypold z klasy I c, 
Daria Klecha z klasy II e, Piotr Mar-
czak z klasy II b oraz dwie licealistki: 
Natalia Sczepaniak i Izabela Marczak.

W  k a t e g o r i i  g i m n a z j ó w  n a s i 
uczniowie zajęli:

I miejsce - Piotr Marczak ( opiekun 

- p. Marzena Wolska)
III miejsce Daria Klecha (opiekun - p. 
H. Robaczewska

W kategorii Open nasze licealistki 
otrzymały:

I I miejsce - Natalia Szczepaniak 
(opiekun - p. Marlena Korgul)

Wyróżnienie - Izabela Marczak 
(opiekun - p. Marlena Korgul)

Nagrodę otrzymała również Pani 
Marzena Wolska, opiekunka laureata 
w kategorii szkół gimnazjalnych.

Nagrody dla laureatów, ich opie-
kunów i pozostałych uczestników 
konkursu zostały ufundowane przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 
Barcin, Starostwo Powiatowe w Żni-
nie oraz Burmistrza Barcina Gratu-
lujemy serdecznie i.... godojcie tak 
dali!

Klasyfikacja Szkolnego Konkursu 
Gwary Pałuckiej wyglądała 
następującego 

1 miejsce - Weronika Rybczyńska kl. 
II d

2 miejsce - Piotr Marczak kl. II b

3 miejsce - Roksana Dypolt kl. I c

4 miejsce - Daria Klecha kl. II e

wyróżnienie - Patrycja Stegienta kl. 
II d 
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Kocham Cię 

Polsko 
9 l i stopada 2016 roku po raz 

pierwszy w naszej szkole odbył się 
turniej „Kocham Cię Polsko". Celem 
tego quizu było propagowanie idei 
patr iotyzmu,  szerzenie postaw 
patriotycznych oraz przynależności 
do Ojczyzny, popularyzacja polskiej 
kultury i spraw-dzenie wiadomości o 
kraju ojczystym poprzez zabawową 
formę konkurencji, wzorowaną na 
popularnym telewizyjnym tele-
turnieju, a także emanowanie radości 
z Odzyskania Niepodległości. Pytania 
i kategorie były bardzo zróżnicowane 
pod względem charakteru. Tematyka 
pytań i zadań dotyczyła Polski, jej 
geografii, języka oraz historii, jak 
również wiedzy współczesnej. W 
zabawie brali udział przedstawiciele 
dziewczyn i chłopaków klas z posz-
czególnych poziomów gimnazjum 
oraz liceum. Pozo-stali uczniowie, 
czyli widownia, z zaangażowaniem 
p o m a g a l i  i  d o p i n g o w a l i  s w o j e 
drużyny.  

Konkurs składał się z 5 konku-
rencji: „wiedza ogólna o Polsce"; 
„wiedza ogólna o Polsce - pytania 
szczegółowe", gdzie należało prec-
yzyjnie wybrać odpowiedź, spośród 
podanych podpowiedzi a, b, c (np. 
najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła, 
której długość wynosi: 

a - 954 km, 
b -1047 km, 
c  -  1 4 0 2  k m ) ;  „ p o p r a w n a 

polszczyzna" - gdzie zadaniem było 
p r z e c z y t a n i e  b e z  z a j ą k n i ę c i a  

wylosowanego słowa, czy zdania w 
języku polskim (np. Konstatntyno-
politańczykowianeczka); „śmieszne i 
dziwne pytania" - gdzie spodziewać 
trzeba było się pytań z życia codzien-
nego (np. czyj wizerunek widnieje na 
banknocie dziesięciozłotowym); 
„koło fortuny" - gdzie trzeba było 
odpowiedzieć na zadane pytanie,                  
a konkurencyjna drużyna mówiła: 
„więcej" lub „mniej” (drużyna, która 
odpowiedziała bezbłędnie lub była 
bliższa prawdy kręciła kołem) - ileż 
było tu emocji - od +100 pkt. do -50 
pkt., a szala zwycięstwa przechodziła 
z rąk do rąk. Ostatecznie we wszys-
tkich poziomach triumfowały przed-
stawicielki płci pięknej. 

Oto zwycięzcy z poszczególnych 
poziomów.

- klasy I gimnazjum - drużyna dziew-
czyn w składzie: 
Karolina Małodzińska (I a )
Oliwia Malinowska (I b)
Roksana Dypolt (I c)
Kaja Szczygielska (I d)
Weronika Forgiel (I e)

-  k l a s y  I I  g i m n a z j u m  -  d r u ż y n a 
dziewczyn w składzie
Nicole Jankowska (II a) 
Zofia Drzewiecka (II b)
Marta Burnos (II c)
Julia Mielcarek (II d)
Daria Klecha (II e)

-  k lasy  I I I  g imnazjum -  drużyna 
dziewczyn w składzie: 
Julia Jackowska (III a)
Maria Wolska (III c)
Agnieszka Butowt (III d)
Adrianna Bartoś ( III e)

- klasy L O - drużyna dziewczyn w 
składzie:
Aleksandra Kowalczyk (I LO)
Klaudia Krych (I LO)
Zuzanna Rydlewska (II LO) 
Sandra Derengowska (II LO)
Julia Wróbel (III LO)
Katarzyna Pacanowska (III LO)

                                                                                                           

Artur Zamiar
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Spektakl „Dziady” w Auli Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika
24 października 2016 roku ucznio-

wie klasy II i III liceum udali się do To-
runia, aby w Auli Uniwersytetu im. Mi-
kołaja Kopernika obejrzeć spektakl 
pt. „Dziady” w wykonaniu aktorów z 
Teatru Nowego im. Witkacego w Słu-
psku w reżyserii Stanisława Miedzie-
wskiego. 

Zaprezentowana została druga i 
trzecia część dzieła Adama Mickie-
wicza. Spektakl okazał się nie być 
wierną kopią dramatu, gdyż zacho-
wano tylko najważniejsze wątki, aby 
opowiedzieć  o stosunku jednostki do 
świata i oddać intencję poety - zacho-
wać pamięć o młodych bohaterach 
poprzednich pokoleń. Dzięki temu 
można było zrozumieć główne prze-
słania lektury oraz przypomnieć so-
bie jej treść. Obsada spisała się na-
prawdę świetnie. W pierwszej scenie, 
a mianowicie podczas obrzędu dzia-
dów występowało około dwudziestu 
aktorów. Zaskakująco dobra była gra 
guślarza, którym była kobieta (Caryl 
Swift). Ciekawiła nas wizja reżysera, 
ponieważ role męskie grały kobiety i 
na odwrót. Na przykład Widmo 

odgrywała aktorka Bożena Borek. 
Warto wspomnieć o kwestiach śpie-
wanych przez chór, gdyż wywoły-
wały dreszcze i wprowadzały mrocz-
ną atmosferę. Stroje aktorów bardzo 
dobrze oddawały klimat tamtych 
czasów. Podczas przedstawienia III 
części lektury - scen salonowych, 
kobiety miały ubrane kolorowe 
suknie balowe, a w czasie obrzędu 
dziadów przedstawiciele ludu przyo-
dziani byli w ciemne, stare i znoszone 
ubrania.  Scenografia autorstwa 
Wojciecha Stefaniaka była skromna, 
lecz zrobiła na nas ogromne wraże-
nie. Zastosowano w niej ołtarz, wyko-
nany z surowego, podobnego do ka-
mienia tworzywa czy drewniane ścia-
ny, znajdujące się w celi więzienia. Nie 
obyło się też bez zapalonego ziela czy 
ziaren gorczycy rzucanych przez gu-
ślarza. Dodatkowo, niektórym sce-
nom towarzyszyły pieśni wykony-
wane przez aktorów, co pokazało 
ogromny talent wokalny poszcze-
gólnych osób. W pamięć najbardziej 
zapadła nam scena egzorcyzmów, 
ponieważ w ciekawy sposób został 

ukazany moment opętania głów-
nego bohatera przez szatana. Kon-
rada w tym spektaklu grał Mateusz 
Młodzianowski. Ciekawostką jest, że 
aktor jest już znany z produkcji filmo-
wych, takich jak „Ciacho”, „Disco 
polo” czy „Anna German”. 

Spektakl został pozytywnie ode-
brany przez uczniów, o czym mogą 
świadczyć gromkie brawa publicz-
ności wykonane na stojąco. Z podzi-
wem oglądaliśmy grę aktorów na 
scenie, a czas trwania inscenizacji 
zdecydowanie nie był czasem straco-
nym, a może nawet skuteczną pow-
tórką przed maturą... :) 

                                                                                                      

Zuzanna Rydlewska                                                                                                                                                                                                                                                 
Sandra Derengowska    

Godali, godali 

i wygodali

24 listopada 2016 roku w Biblio-
tece Publicznej Miasta i Gminy Barcin 
odbyła s ię kolejna,  ósma z kolei 
edycja Powiatowego Konkursu Gwa-
ry Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - 
Gwara Pałucka". Naszą szkołę repre-
zentowali: Weronika Rybczyńska z 
klasy II d , Roksana Dypold z klasy I c, 
Daria Klecha z klasy II e, Piotr Mar-
czak z klasy II b oraz dwie licealistki: 
Natalia Sczepaniak i Izabela Marczak.

W  k a t e g o r i i  g i m n a z j ó w  n a s i 
uczniowie zajęli:

I miejsce - Piotr Marczak ( opiekun 

- p. Marzena Wolska)
III miejsce Daria Klecha (opiekun - p. 
H. Robaczewska

W kategorii Open nasze licealistki 
otrzymały:

I I miejsce - Natalia Szczepaniak 
(opiekun - p. Marlena Korgul)

Wyróżnienie - Izabela Marczak 
(opiekun - p. Marlena Korgul)

Nagrodę otrzymała również Pani 
Marzena Wolska, opiekunka laureata 
w kategorii szkół gimnazjalnych.

Nagrody dla laureatów, ich opie-
kunów i pozostałych uczestników 
konkursu zostały ufundowane przez 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy 
Barcin, Starostwo Powiatowe w Żni-
nie oraz Burmistrza Barcina Gratu-
lujemy serdecznie i.... godojcie tak 
dali!

Klasyfikacja Szkolnego Konkursu 
Gwary Pałuckiej wyglądała 
następującego 

1 miejsce - Weronika Rybczyńska kl. 
II d

2 miejsce - Piotr Marczak kl. II b

3 miejsce - Roksana Dypolt kl. I c

4 miejsce - Daria Klecha kl. II e

wyróżnienie - Patrycja Stegienta kl. 
II d 
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Kocham Cię 

Polsko 
9 l i stopada 2016 roku po raz 

pierwszy w naszej szkole odbył się 
turniej „Kocham Cię Polsko". Celem 
tego quizu było propagowanie idei 
patr iotyzmu,  szerzenie postaw 
patriotycznych oraz przynależności 
do Ojczyzny, popularyzacja polskiej 
kultury i spraw-dzenie wiadomości o 
kraju ojczystym poprzez zabawową 
formę konkurencji, wzorowaną na 
popularnym telewizyjnym tele-
turnieju, a także emanowanie radości 
z Odzyskania Niepodległości. Pytania 
i kategorie były bardzo zróżnicowane 
pod względem charakteru. Tematyka 
pytań i zadań dotyczyła Polski, jej 
geografii, języka oraz historii, jak 
również wiedzy współczesnej. W 
zabawie brali udział przedstawiciele 
dziewczyn i chłopaków klas z posz-
czególnych poziomów gimnazjum 
oraz liceum. Pozo-stali uczniowie, 
czyli widownia, z zaangażowaniem 
p o m a g a l i  i  d o p i n g o w a l i  s w o j e 
drużyny.  

Konkurs składał się z 5 konku-
rencji: „wiedza ogólna o Polsce"; 
„wiedza ogólna o Polsce - pytania 
szczegółowe", gdzie należało prec-
yzyjnie wybrać odpowiedź, spośród 
podanych podpowiedzi a, b, c (np. 
najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła, 
której długość wynosi: 

a - 954 km, 
b -1047 km, 
c  -  1 4 0 2  k m ) ;  „ p o p r a w n a 

polszczyzna" - gdzie zadaniem było 
p r z e c z y t a n i e  b e z  z a j ą k n i ę c i a  

wylosowanego słowa, czy zdania w 
języku polskim (np. Konstatntyno-
politańczykowianeczka); „śmieszne i 
dziwne pytania" - gdzie spodziewać 
trzeba było się pytań z życia codzien-
nego (np. czyj wizerunek widnieje na 
banknocie dziesięciozłotowym); 
„koło fortuny" - gdzie trzeba było 
odpowiedzieć na zadane pytanie,                  
a konkurencyjna drużyna mówiła: 
„więcej" lub „mniej” (drużyna, która 
odpowiedziała bezbłędnie lub była 
bliższa prawdy kręciła kołem) - ileż 
było tu emocji - od +100 pkt. do -50 
pkt., a szala zwycięstwa przechodziła 
z rąk do rąk. Ostatecznie we wszys-
tkich poziomach triumfowały przed-
stawicielki płci pięknej. 

Oto zwycięzcy z poszczególnych 
poziomów.

- klasy I gimnazjum - drużyna dziew-
czyn w składzie: 
Karolina Małodzińska (I a )
Oliwia Malinowska (I b)
Roksana Dypolt (I c)
Kaja Szczygielska (I d)
Weronika Forgiel (I e)

-  k l a s y  I I  g i m n a z j u m  -  d r u ż y n a 
dziewczyn w składzie
Nicole Jankowska (II a) 
Zofia Drzewiecka (II b)
Marta Burnos (II c)
Julia Mielcarek (II d)
Daria Klecha (II e)

-  k lasy  I I I  g imnazjum -  drużyna 
dziewczyn w składzie: 
Julia Jackowska (III a)
Maria Wolska (III c)
Agnieszka Butowt (III d)
Adrianna Bartoś ( III e)

- klasy L O - drużyna dziewczyn w 
składzie:
Aleksandra Kowalczyk (I LO)
Klaudia Krych (I LO)
Zuzanna Rydlewska (II LO) 
Sandra Derengowska (II LO)
Julia Wróbel (III LO)
Katarzyna Pacanowska (III LO)

                                                                                                           

Artur Zamiar



Zespół redakcyjny:
Szymon Bartoś, 
Zuzanna Jaskuła, 
Iwona Kaczmarczyk, 
Wiktoria Kozieł, 
Agata Michalak, 
ulia Mielcarek, 
Dominika Skibińska, J
agoda Śledzik, 
Małgorzata Trawińska,  
Marek Wróblewski
Opiekunowie:
Joanna Kranc, 
Hanna Robaczewska, 
Jacek Grobelniak
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Lucarna w Gąsawie
8 listopada 2016 roku grupa tea-

tralna „Lucarna” zaprezentowała 
swój autorski spektakl „Hendrix 
show” na II Festiwalu Ekologicznym 
„Eko Teatr", który odbył się w Gmin-
nym Centrum Kultury „Stodoła” w 
Gąsawie. Festiwal został zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Miłoś-
ników Przyrody Wierzba przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
„Stodoła” i współfinansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Żninie. 

Celem konkursu jest promowanie 
zdrowego trybu życia, a także propa-
gowanie wizerunku młodego czło-
wieka, wolnego od uzależnień. W 
festiwalowym jury zasiedli p. Maria 
Bleja, p. Marta Nadzieja i p. Artur Ja-
kubowski. 

Grupa „Lucarna” zdobyła pier-
wsze wyróżnienie, a statuetka dla naj-
lepszego aktora powędrowała do 
Adriana Staszaka z klasy I b, który nie-
dawno debiutował w roli Sanderusa. 
Ważnym aspektem wyjazdu była 
promocja wartości i idei programu 
„Profilaktyka  a Ty”. W skład naszego 
zespołu teatralnego wchodzą prze-
cież członkowie szkolnego PaT-
PORTu. Przed rozpoczęciem spek-
taklu p. Marlena Korgul wprowadziła 
publiczność w tajniki biografii na-
szego patron Henryka Sienkiewicza i 
wyjaśniła czym jest PaTPORT. Pod-

czas przerwy, w czasie której obra-
dowało jury, barcińska grupa por-
wała wszystkich do odtańczenia zna-
nego już naszej lokalnej społeczności 
„Wygłupiaczka". Cieszyliśmy się, że  
w twórczy sposób mogliśmy pro-
mować ważne wartości, a idea PaT-
PORTu trafiła na nowe grunty.
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Historia 

w losach 

mojej rodziny
Każda rodzina ma jakąś historię, 

jedna większą, druga mniejszą - tak 
mówi pan Leszek Sarnowski, z któ-
rym odbyła się piątkowa lekcja histo-
rii. W tej lekcji, zorganizowanej przez 
panią Grażynę Sudoł, wzięli udział 
uczniowie naszego liceum, jednej 
klasy trzeciej gimnazjum oraz wszys-
cy zainteresowani  historią.  Pan 
Leszek Sarnowski urodził się  w Bar-
cinie, spędził tu dzieciństwo. Uczę-
szczał do liceum w Inowrocławiu, 
skończył historię na Uniwersytecie 
G d a ń s k i m .  B y ł  d z i e n n i k a r z e m , 
współpracował z „Gazetą Wybor-
czą”, „Dziennikiem Bałtyckim”, Ra-
diem Gdańsk, Radiem Plus, TVP Olsz-
tyn, TVP Gdańsk. Był także Przewod-
niczącym Komitetu Obywatelskiego 
Solidarność w Sztumie w 1989 roku.                      
Od ponad trzydziestu lat tam mieszka 
i  pracuje. Jest m.in. redaktorem 
naczelnym „Kwartalnika  Społeczno 
– Kulturalnego Dolnego Powiśla i 
Żuław”. 

Zaproszony gość przedstawił 
nam informacje, pamiątki i doku-
menty dotyczące ważnych wydarzeń 
dla państwa polskiego (min. Powsta-
nia Wielkopolskiego, II Wojny Świato-
wej, zbrodni katyńskiej) oraz dla swo-
ich krewnych, którzy w nich uczestni-
czyli. Jeden dziadek był uczestnikiem 
Powstania Wielkopolskiego, drugi 
brał udział w II Wojnie Światowej  - 
wywieziony przez Rosjan do łagru. 
Opowiedział nam również o bracie 
s w o j e j  b a b c i  -  p o r .  Z d z i s ł a w i e 
Gierlińskim, który zginął w Katyniu. 
Pan Gierliński na przełomie września i 
października 1939 roku trafił do 
niewoli sowieckiej, osadzony został 
w obozie  w Kozielsku.  Na l iśc ie 
katyńskiej widnieje pod nr 1029.  

Żałujemy, że pana Leszka Sarnow-
skiego nie było z nami podczas upa-
miętnienia ofiar zbrodni katyńskiej w 
Barcinie. Cieszymy się, że mogliśmy 
dowiedzieć się prawdy z ust czło-
wieka, który tak skrzętnie zbiera i 
przechowuje pamiątki rodzinne.

                                                                                                                  
Zofia Drzewiecka, klasa II b

Jak przetrwać 

podczas napadu?

We wtorek 15 listopada Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 
stał się miejscem ćwiczeń na wypa-
dek wtargnięcia do szkoły uzbrojo-
nego napastnika. Akcję „Azyl, Zapo-
biegać - Przetrwać" zorganizowano 
dzięki współpracy żnińskiej policji i 
Starostwa Powiatowego w Żninie.

Ćwiczenia w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Żninie skierowane 
były do dyrektorów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powia-
tu żnińskiego. Naszą szkołę reprezen-
towali: p. Marzena Wolska, p. Tomasz 
Woźnicki oraz p. Hubert Łukomski.     
Działania te były okazją do sprawdze-
nia w pierwszej kolejności wiedzy, a 
następnie umiejętności postępo-
wania w sytuacji kryzysowej, jaką jest 
atak terrorystyczny i wtargnięcie do 
placówki uzbrojonego w broń palną 
napastnika - wyjaśnia nadkom. Krzy-
sztof Jaźwiński, oficer prasowy ko-
mendanta powiatowego Policji w 
Żninie. Szkolenie zorganizowane 
zostało przez policjantów ze żnińskiej 
Komendy Policji i Starostwo Powia-
towe w Żninie. Ćwiczenia przepro-
wadzili funkcjonariusze z wydziału 
prewencji Komendy Miejskiej Policji w 

Bydgoszczy.
Podczas spotkania policjanci roz-

mawiali z nauczycielami o algoryt-
mach postępowania w sytuacjach 
trudnych. Jednak główny temat doty-
czył algorytmów postępowania w 
przypadku wtargnięcia napastnika. 
Uczestnicy ćwiczeń wzięli też udział 
w zajęciach praktycznych, które do-
tyczyły wypracowania umiejętności 
bezpiecznego upadku, przyjmo-
wania bezpiecznych pozycji w trakcie 
sytuacji kryzysowej, a także zacho-
wania osób w celu bezpiecznego 
przetrwania zaistniałej  sytuacj i 
kryzysowej. Uczestnicy przećwiczyli 
też komendę azyl, czyli konstruo-
wanie barykady w klasach oraz zasa-
dy  postępowania  w przypadku 
wtargnięcia do szkoły napastnika 
uzbrojonego w broń palną.

Święto Niepodległości 

w Bibliotece Publicznej
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w 

Barcinie bardzo często odwiedzają 
Bibliotekę Publiczną, aby skorzystać 
z jej bogatej oferty kulturalnej. Tym 
razem, wraz z p. Joanną Kranc uczes-
tniczyliśmy w obchodach Dnia Nie-
podległości. 9 listopada 2016 roku 
odbyło się spotkanie z historykiem p. 
Małgorzatą Jarocińską. To wyda-
rzenie miało charakter gawędy, w 
którym pani w niezwykle barwny i 
ciekawy sposób opowiadała o walce 
Polaków o niepodległość swojej 
Ojczyzny. Pani Małgorzata do dat i 
wydarzeń dołączyła fragmenty 
poezji, pamiętników z epoki oraz 
pieśni patriotyczne. Niezwykła pa-
mięć i dykcja prelegentki sprawiły, że 
słuchanie tych opowieści było przyj-
emne.

                                                                                                       
Wiktor Marcinkowski, kl. I c

Zdjęcia na str.39 
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Lucarna w Gąsawie
8 listopada 2016 roku grupa tea-

tralna „Lucarna” zaprezentowała 
swój autorski spektakl „Hendrix 
show” na II Festiwalu Ekologicznym 
„Eko Teatr", który odbył się w Gmin-
nym Centrum Kultury „Stodoła” w 
Gąsawie. Festiwal został zorgani-
zowany przez Stowarzyszenie Miłoś-
ników Przyrody Wierzba przy współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
„Stodoła” i współfinansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Żninie. 

Celem konkursu jest promowanie 
zdrowego trybu życia, a także propa-
gowanie wizerunku młodego czło-
wieka, wolnego od uzależnień. W 
festiwalowym jury zasiedli p. Maria 
Bleja, p. Marta Nadzieja i p. Artur Ja-
kubowski. 

Grupa „Lucarna” zdobyła pier-
wsze wyróżnienie, a statuetka dla naj-
lepszego aktora powędrowała do 
Adriana Staszaka z klasy I b, który nie-
dawno debiutował w roli Sanderusa. 
Ważnym aspektem wyjazdu była 
promocja wartości i idei programu 
„Profilaktyka  a Ty”. W skład naszego 
zespołu teatralnego wchodzą prze-
cież członkowie szkolnego PaT-
PORTu. Przed rozpoczęciem spek-
taklu p. Marlena Korgul wprowadziła 
publiczność w tajniki biografii na-
szego patron Henryka Sienkiewicza i 
wyjaśniła czym jest PaTPORT. Pod-

czas przerwy, w czasie której obra-
dowało jury, barcińska grupa por-
wała wszystkich do odtańczenia zna-
nego już naszej lokalnej społeczności 
„Wygłupiaczka". Cieszyliśmy się, że  
w twórczy sposób mogliśmy pro-
mować ważne wartości, a idea PaT-
PORTu trafiła na nowe grunty.
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Historia 

w losach 

mojej rodziny
Każda rodzina ma jakąś historię, 

jedna większą, druga mniejszą - tak 
mówi pan Leszek Sarnowski, z któ-
rym odbyła się piątkowa lekcja histo-
rii. W tej lekcji, zorganizowanej przez 
panią Grażynę Sudoł, wzięli udział 
uczniowie naszego liceum, jednej 
klasy trzeciej gimnazjum oraz wszys-
cy zainteresowani  historią.  Pan 
Leszek Sarnowski urodził się  w Bar-
cinie, spędził tu dzieciństwo. Uczę-
szczał do liceum w Inowrocławiu, 
skończył historię na Uniwersytecie 
G d a ń s k i m .  B y ł  d z i e n n i k a r z e m , 
współpracował z „Gazetą Wybor-
czą”, „Dziennikiem Bałtyckim”, Ra-
diem Gdańsk, Radiem Plus, TVP Olsz-
tyn, TVP Gdańsk. Był także Przewod-
niczącym Komitetu Obywatelskiego 
Solidarność w Sztumie w 1989 roku.                      
Od ponad trzydziestu lat tam mieszka 
i  pracuje. Jest m.in. redaktorem 
naczelnym „Kwartalnika  Społeczno 
– Kulturalnego Dolnego Powiśla i 
Żuław”. 

Zaproszony gość przedstawił 
nam informacje, pamiątki i doku-
menty dotyczące ważnych wydarzeń 
dla państwa polskiego (min. Powsta-
nia Wielkopolskiego, II Wojny Świato-
wej, zbrodni katyńskiej) oraz dla swo-
ich krewnych, którzy w nich uczestni-
czyli. Jeden dziadek był uczestnikiem 
Powstania Wielkopolskiego, drugi 
brał udział w II Wojnie Światowej  - 
wywieziony przez Rosjan do łagru. 
Opowiedział nam również o bracie 
s w o j e j  b a b c i  -  p o r .  Z d z i s ł a w i e 
Gierlińskim, który zginął w Katyniu. 
Pan Gierliński na przełomie września i 
października 1939 roku trafił do 
niewoli sowieckiej, osadzony został 
w obozie  w Kozielsku.  Na l iśc ie 
katyńskiej widnieje pod nr 1029.  

Żałujemy, że pana Leszka Sarnow-
skiego nie było z nami podczas upa-
miętnienia ofiar zbrodni katyńskiej w 
Barcinie. Cieszymy się, że mogliśmy 
dowiedzieć się prawdy z ust czło-
wieka, który tak skrzętnie zbiera i 
przechowuje pamiątki rodzinne.

                                                                                                                  
Zofia Drzewiecka, klasa II b

Jak przetrwać 

podczas napadu?

We wtorek 15 listopada Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 
stał się miejscem ćwiczeń na wypa-
dek wtargnięcia do szkoły uzbrojo-
nego napastnika. Akcję „Azyl, Zapo-
biegać - Przetrwać" zorganizowano 
dzięki współpracy żnińskiej policji i 
Starostwa Powiatowego w Żninie.

Ćwiczenia w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Żninie skierowane 
były do dyrektorów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powia-
tu żnińskiego. Naszą szkołę reprezen-
towali: p. Marzena Wolska, p. Tomasz 
Woźnicki oraz p. Hubert Łukomski.     
Działania te były okazją do sprawdze-
nia w pierwszej kolejności wiedzy, a 
następnie umiejętności postępo-
wania w sytuacji kryzysowej, jaką jest 
atak terrorystyczny i wtargnięcie do 
placówki uzbrojonego w broń palną 
napastnika - wyjaśnia nadkom. Krzy-
sztof Jaźwiński, oficer prasowy ko-
mendanta powiatowego Policji w 
Żninie. Szkolenie zorganizowane 
zostało przez policjantów ze żnińskiej 
Komendy Policji i Starostwo Powia-
towe w Żninie. Ćwiczenia przepro-
wadzili funkcjonariusze z wydziału 
prewencji Komendy Miejskiej Policji w 

Bydgoszczy.
Podczas spotkania policjanci roz-

mawiali z nauczycielami o algoryt-
mach postępowania w sytuacjach 
trudnych. Jednak główny temat doty-
czył algorytmów postępowania w 
przypadku wtargnięcia napastnika. 
Uczestnicy ćwiczeń wzięli też udział 
w zajęciach praktycznych, które do-
tyczyły wypracowania umiejętności 
bezpiecznego upadku, przyjmo-
wania bezpiecznych pozycji w trakcie 
sytuacji kryzysowej, a także zacho-
wania osób w celu bezpiecznego 
przetrwania zaistniałej  sytuacj i 
kryzysowej. Uczestnicy przećwiczyli 
też komendę azyl, czyli konstruo-
wanie barykady w klasach oraz zasa-
dy  postępowania  w przypadku 
wtargnięcia do szkoły napastnika 
uzbrojonego w broń palną.

Święto Niepodległości 

w Bibliotece Publicznej
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w 

Barcinie bardzo często odwiedzają 
Bibliotekę Publiczną, aby skorzystać 
z jej bogatej oferty kulturalnej. Tym 
razem, wraz z p. Joanną Kranc uczes-
tniczyliśmy w obchodach Dnia Nie-
podległości. 9 listopada 2016 roku 
odbyło się spotkanie z historykiem p. 
Małgorzatą Jarocińską. To wyda-
rzenie miało charakter gawędy, w 
którym pani w niezwykle barwny i 
ciekawy sposób opowiadała o walce 
Polaków o niepodległość swojej 
Ojczyzny. Pani Małgorzata do dat i 
wydarzeń dołączyła fragmenty 
poezji, pamiętników z epoki oraz 
pieśni patriotyczne. Niezwykła pa-
mięć i dykcja prelegentki sprawiły, że 
słuchanie tych opowieści było przyj-
emne.

                                                                                                       
Wiktor Marcinkowski, kl. I c

Zdjęcia na str.39 
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Kolejne sukcesy 
sportowców

10 listopada w Piechcinie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego 
w Piłce Ręcznej Chłopców. W zawo-
dach nasi chłopcy wystąpili z powo-
dzeniem, zdobywając Mistrzostwo 
Powiatu. W zawodach grano syste-
mem „każdy z każdym” w meczach 
trwających 2 razy  po 12 minut.

W pierwszym spotkaniu nasi 
zawodnicy zmierzyli się z Gimnazjum 
nr 1 w Żninie, które reprezentowało 
Gminę Żnin. W tym meczu pokona-
liśmy rywali 8 - 5. W drugim, bardzo 
zaciętym spotkaniu, gospodarze 
zawodów z Piechcina zremisowali z 
naszymi chłopcami  5 - 5. W trzecim 
meczu żninianie pokonali drużynę z 
Piechcina 6 - 2 ustalając następującą 
kolejność zawodów:
1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie - 3 pkt.
2. Gimnazjum nr 1 Żninie – 2 pkt.
3. Gimnazjum w Piechcinie – 1 pkt. 

Nasz zespół reprezentowali:
 Jakub Jankowski I a, 
 Oskar Grzegorski II c,
  Jakub Grzegrzółka II e,
  Michał Najsztub II e, 
 Kacper Broniszewski III a, 
 Hubert Ciszewski III a, 
 Mikołaj Jabłkowski III a, 
 Dariusz Kruszyna III a, 
 Filip Kujawa III a, 
 Mikołaj Mórawski III a,
  Michał Pilarski III a, 
 Waldemar Plewka III a, 
 Borys Skowroński III a, 
 Błażej Torba III a,
  Klaudiusz Ciesielski III c, 
 Mateusz Tafelski III e.

Gratulujemy!

Szkoła Mistrzów 

Pływania 2016
4 l istopada na krytej  pływalni  w 
Barcinie odbyły się zawody pływackie 
o tytuł „Szkoły Mistrzów Pływania". 
W tegorocznej V edycji zawodów, 
wystartowało aż 93 zawodników      z 
13  szkół  całego województwa i 
podobnie jak w latach poprzednich 
rywalizowali oni ze sobą na dystansie 
50 m, w kategoriach indywidualnych 
oraz w sztafetach mieszanych. Nasi 
sportowcy odnotowali bardzo dobry 
występ w kategoriach indywidual-
nych:
 Martyna Kucaj z czasem 35:28 sek. 

zdobyła 3 miejsce (50 m stylem do-
wolnym gimnazjów)

 Lena Drozdowska z czasem 43:57 
sek.  zdobyła 3  miejsce (50 m 
stylem grzbietowym gimnazjów),

 Tomasz Barczyński z czasem 30:47 
sek. zdobył 2 miejsce (50 m stylem 
dowolnym gimnazjów);

 Jakub Zarada z czasem 33:56 
sek.zdobył 3 miejsce (50 m stylem 
dowolnym szkół ponadgimnazjal-
nych). 

Zawodnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Bar-
cinie osiągnęli również świetne wyni-
ki w mieszanym biegu sztafetowym. 
W kategorii gimnazjów (4 x 50 m) To-
mek Barczyński, Martyna Kucaj, Mar-
tyna Ojczenasz i Bartek Maćkowiak 
dopłynęli ostatecznie na zasłużonym 
3 miejscu - z czasem 02:21:25, nato-
miast w mieszanej sztafecie szkół 
p o n a d g i m n a z j a l n y c h ,  M a c i e j 
Borakiewicz i Jakub Zarada, wywal-
czyli, we współpracy z koleżankami z 
Nakła n. Notecią, 2  miejsce - z czasem 
2:25:15. Zespół Szkół nr 1 w Barcinie 
reprezentowało w tym roku dwu-
nastu sportowców, a byli nimi ucznio-
wie Gimnazjum: Martyna Kucaj (I a), 
Martyna Ojczenasz (I a), Iga Rafińska 
(I a), Lena Drozdowska (I d), Krystian 
Naborczyk (I a), Jakub Wesołek (I a), 
Beniamin Rucińsk i  ( I  a) ,  Tomek 
Barczyński (II c), Bartosz Maćkowiak 
(III b) oraz uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego: Jakub Zarada (1 LO) i 
Maciej Borakiewicz (1 LO). W imieniu 
całej szkoły dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za wkład w sukces i 
godne reprezentowanie naszego 
Zespołu Szkół! 
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Mikołaj Ratajczak 

wyróżniony

24 listopada o godzinie 10.00 w 
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgosz-
c z y  m i a ł a  m i e j s c e  u r o c z y s t o ś ć 
wręczenia dyplomów stypendystom 
Prezesa Rady Ministrów. Naszym 
stypendystą w tym roku jest Mikołaj 
Ratajczak - zdolny, skromny i bardzo 
pracowity uczeń. Chętnie bierze 
udział w różnych konkursach histo-
rycznych oraz z innych przedmiotów. 
Najbardziej jednak interesuje się 
historią, szczególnie nowożytnością i 
czasami najnowszymi. Jego przy-
goda z przeszłością zaczęła się w 
szkole podstawowej. Już wtedy brał 
udział  w  konkursach historycznych. 
Uczeń ma ogromną wiedzę z przed-
miotu, chętnie czyta literaturę pole-
caną przez nauczyciela. Sam również 
wyszukuje ciekawostki związane  z 
ulubionym przedmiotem. W roku 
szkolnym 2015/2016 został finalistą 
Olimpiady Wiedzy Historycznej. W 
tym roku szkolnym bierze udział w 
ogólnopolskim konkursie - Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii. 
Pomyślnie przeszedł już pierwszy 
etap i zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego - do tego konkursu 
przygotowuje go pani Grażyna Sudoł. 
Mikołaj interesuje się też fizyką i geo-
grafią - jeszcze do końca nie zdecy-
dował, jakie przedmioty będzie zda-
wał na maturze.

Podsumowanie 

konkursu 

plastycznego
W cyklu spotkań uczniów nie-

pełnosprawnych, ich opiekunów i na-
uczycieli znalazł się gminy konkurs 
plastyczny nawiązujący do obecnej 
pory roku. Na wystawie pojawiły się 
prace zatytułowane „Jesień w świe-
cie zwierząt". Naszą szkołę reprezen-
towali:  Julia Malak (kl.  I  b), Julia 
Kęsicka (kl. I d) i Wojciech Polcyn (kl. 
III d). To właśnie praca Wojtka zajęła 
pierwsze miejsce w trzeciej, najstar-
szej kategorii wiekowej. Gratulujemy 
sukcesu!

Biblijny sukces 

Jakuba Kołaczyka
Kolejna edycja Archidiecezjalnego 

Konkursu Biblijnego dla Młodzieży 
Gimnazjalnej wyłoniła na etapie 
szkolnym w naszym gimnazjum 
dwoje reprezentantów. Jednym z 
nich był Jakub Kołaczyk, uczeń klasy 
I I  a,  który zakwalifikował s ię do 
finału, w czasie etapu rejonowego w 
Inowrocławiu. Konkurs Miłosierni jak 
Ojciec opiera się na znajomości kon-
kretnych fragmentów Pisma Świę-
tego oraz dokumentu Papieża Fran-
ciszka o wprowadzeniu Jubileuszu 
Miłosierdzia. Ostatni etap diecezjalny 
odbył się w Gnieźnie. Kierując się 
zasadą św. Hieronima - nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa, życzymy naszemu finaliś-
cie jak najlepszych wyników. Mamy 

nadzieję że sukces Jakuba będzie 
inspiracją do częstego zgłębiania 
Biblii, która jest nie tylko bogatym 
źródłem wiedzy religijnej. 

The Bear 
Theatre

14 listopada kolejny raz gościliśmy 
w naszej szkole aktorów między-
narodowej grupy teatralnej The Bear 
Theatre. Przy okazji oglądania spek-
taklu „The Detectives", widzowie 
mogli włączyć się w rozwiązanie 
zagadki kryminalnej. Umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem - przede 
wszystkim to ćwiczyliśmy, skupiając 
się na podążaniu za wartką akcją całej 
opowieści. Aktorzy - na co dzień oby-
watele Francji, Czech i Polski, posłu-
gujący się w swojej pracy językiem 
angielskim - zachęcali widzów do 
dzielenia się pomysłami dotyczącymi 
śledztwa, zaprosili jednego z ucz-
niów do wystąpienia na scenie przed 
rówieśnikami -  wciel i ł  się w rolę 
kelnera. 

Każdy kontakt z „żywym językiem 
angielskim” sprzyja szlifowaniu swo-
ich umiejętności w zakresie posłu-
giwania się nim. Gratuluję dobrego 
wyboru wszystkim tym, którzy zdecy-
dowali się na udział w tym wyda-
rzeniu - razem z młodszymi kole-
żankami i kolegami ze szkół podsta-
wowych, było Was na widowni pra-
wie 200. Mam nadzieję, że nastę-
pnym razem równie chętnie skor-
zystacie z takiej możliwości.

Zachęcam do przejrzenia oferty 
teatru na ich stronie internetowej 
www.thebeartheatre.com/pl
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Kolejne sukcesy 
sportowców

10 listopada w Piechcinie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego 
w Piłce Ręcznej Chłopców. W zawo-
dach nasi chłopcy wystąpili z powo-
dzeniem, zdobywając Mistrzostwo 
Powiatu. W zawodach grano syste-
mem „każdy z każdym” w meczach 
trwających 2 razy  po 12 minut.

W pierwszym spotkaniu nasi 
zawodnicy zmierzyli się z Gimnazjum 
nr 1 w Żninie, które reprezentowało 
Gminę Żnin. W tym meczu pokona-
liśmy rywali 8 - 5. W drugim, bardzo 
zaciętym spotkaniu, gospodarze 
zawodów z Piechcina zremisowali z 
naszymi chłopcami  5 - 5. W trzecim 
meczu żninianie pokonali drużynę z 
Piechcina 6 - 2 ustalając następującą 
kolejność zawodów:
1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie - 3 pkt.
2. Gimnazjum nr 1 Żninie – 2 pkt.
3. Gimnazjum w Piechcinie – 1 pkt. 

Nasz zespół reprezentowali:
 Jakub Jankowski I a, 
 Oskar Grzegorski II c,
  Jakub Grzegrzółka II e,
  Michał Najsztub II e, 
 Kacper Broniszewski III a, 
 Hubert Ciszewski III a, 
 Mikołaj Jabłkowski III a, 
 Dariusz Kruszyna III a, 
 Filip Kujawa III a, 
 Mikołaj Mórawski III a,
  Michał Pilarski III a, 
 Waldemar Plewka III a, 
 Borys Skowroński III a, 
 Błażej Torba III a,
  Klaudiusz Ciesielski III c, 
 Mateusz Tafelski III e.

Gratulujemy!

Szkoła Mistrzów 

Pływania 2016
4 l istopada na krytej  pływalni  w 
Barcinie odbyły się zawody pływackie 
o tytuł „Szkoły Mistrzów Pływania". 
W tegorocznej V edycji zawodów, 
wystartowało aż 93 zawodników      z 
13  szkół  całego województwa i 
podobnie jak w latach poprzednich 
rywalizowali oni ze sobą na dystansie 
50 m, w kategoriach indywidualnych 
oraz w sztafetach mieszanych. Nasi 
sportowcy odnotowali bardzo dobry 
występ w kategoriach indywidual-
nych:
 Martyna Kucaj z czasem 35:28 sek. 

zdobyła 3 miejsce (50 m stylem do-
wolnym gimnazjów)

 Lena Drozdowska z czasem 43:57 
sek.  zdobyła 3  miejsce (50 m 
stylem grzbietowym gimnazjów),

 Tomasz Barczyński z czasem 30:47 
sek. zdobył 2 miejsce (50 m stylem 
dowolnym gimnazjów);

 Jakub Zarada z czasem 33:56 
sek.zdobył 3 miejsce (50 m stylem 
dowolnym szkół ponadgimnazjal-
nych). 

Zawodnicy z Zespołu Szkół nr 1 w Bar-
cinie osiągnęli również świetne wyni-
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całej szkoły dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za wkład w sukces i 
godne reprezentowanie naszego 
Zespołu Szkół! 
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Mikołaj Ratajczak 

wyróżniony

24 listopada o godzinie 10.00 w 
Urzędzie Wojewódzkim w Bydgosz-
c z y  m i a ł a  m i e j s c e  u r o c z y s t o ś ć 
wręczenia dyplomów stypendystom 
Prezesa Rady Ministrów. Naszym 
stypendystą w tym roku jest Mikołaj 
Ratajczak - zdolny, skromny i bardzo 
pracowity uczeń. Chętnie bierze 
udział w różnych konkursach histo-
rycznych oraz z innych przedmiotów. 
Najbardziej jednak interesuje się 
historią, szczególnie nowożytnością i 
czasami najnowszymi. Jego przy-
goda z przeszłością zaczęła się w 
szkole podstawowej. Już wtedy brał 
udział  w  konkursach historycznych. 
Uczeń ma ogromną wiedzę z przed-
miotu, chętnie czyta literaturę pole-
caną przez nauczyciela. Sam również 
wyszukuje ciekawostki związane  z 
ulubionym przedmiotem. W roku 
szkolnym 2015/2016 został finalistą 
Olimpiady Wiedzy Historycznej. W 
tym roku szkolnym bierze udział w 
ogólnopolskim konkursie - Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii. 
Pomyślnie przeszedł już pierwszy 
etap i zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego - do tego konkursu 
przygotowuje go pani Grażyna Sudoł. 
Mikołaj interesuje się też fizyką i geo-
grafią - jeszcze do końca nie zdecy-
dował, jakie przedmioty będzie zda-
wał na maturze.

Podsumowanie 

konkursu 

plastycznego
W cyklu spotkań uczniów nie-

pełnosprawnych, ich opiekunów i na-
uczycieli znalazł się gminy konkurs 
plastyczny nawiązujący do obecnej 
pory roku. Na wystawie pojawiły się 
prace zatytułowane „Jesień w świe-
cie zwierząt". Naszą szkołę reprezen-
towali:  Julia Malak (kl.  I  b), Julia 
Kęsicka (kl. I d) i Wojciech Polcyn (kl. 
III d). To właśnie praca Wojtka zajęła 
pierwsze miejsce w trzeciej, najstar-
szej kategorii wiekowej. Gratulujemy 
sukcesu!

Biblijny sukces 

Jakuba Kołaczyka
Kolejna edycja Archidiecezjalnego 

Konkursu Biblijnego dla Młodzieży 
Gimnazjalnej wyłoniła na etapie 
szkolnym w naszym gimnazjum 
dwoje reprezentantów. Jednym z 
nich był Jakub Kołaczyk, uczeń klasy 
I I  a,  który zakwalifikował s ię do 
finału, w czasie etapu rejonowego w 
Inowrocławiu. Konkurs Miłosierni jak 
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kretnych fragmentów Pisma Świę-
tego oraz dokumentu Papieża Fran-
ciszka o wprowadzeniu Jubileuszu 
Miłosierdzia. Ostatni etap diecezjalny 
odbył się w Gnieźnie. Kierując się 
zasadą św. Hieronima - nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa, życzymy naszemu finaliś-
cie jak najlepszych wyników. Mamy 

nadzieję że sukces Jakuba będzie 
inspiracją do częstego zgłębiania 
Biblii, która jest nie tylko bogatym 
źródłem wiedzy religijnej. 

The Bear 
Theatre

14 listopada kolejny raz gościliśmy 
w naszej szkole aktorów między-
narodowej grupy teatralnej The Bear 
Theatre. Przy okazji oglądania spek-
taklu „The Detectives", widzowie 
mogli włączyć się w rozwiązanie 
zagadki kryminalnej. Umiejętność 
słuchania ze zrozumieniem - przede 
wszystkim to ćwiczyliśmy, skupiając 
się na podążaniu za wartką akcją całej 
opowieści. Aktorzy - na co dzień oby-
watele Francji, Czech i Polski, posłu-
gujący się w swojej pracy językiem 
angielskim - zachęcali widzów do 
dzielenia się pomysłami dotyczącymi 
śledztwa, zaprosili jednego z ucz-
niów do wystąpienia na scenie przed 
rówieśnikami -  wciel i ł  się w rolę 
kelnera. 

Każdy kontakt z „żywym językiem 
angielskim” sprzyja szlifowaniu swo-
ich umiejętności w zakresie posłu-
giwania się nim. Gratuluję dobrego 
wyboru wszystkim tym, którzy zdecy-
dowali się na udział w tym wyda-
rzeniu - razem z młodszymi kole-
żankami i kolegami ze szkół podsta-
wowych, było Was na widowni pra-
wie 200. Mam nadzieję, że nastę-
pnym razem równie chętnie skor-
zystacie z takiej możliwości.

Zachęcam do przejrzenia oferty 
teatru na ich stronie internetowej 
www.thebeartheatre.com/pl
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Biegi Niepodległościowe
W sobotnie przedpołudnie dnia 12 

listopada 2016 na Stadionie Lekkoa-
tletycznym w Barcinie odbyły się 2 
Barcińskie Biegi Niepodległości. W 
zawodach rozpoczętych o godz. 11:11 
wystartowało łącznie 35 zawodni-
ków, którzy rywalizowali w biegach 
na 100 metrów dla dzieci ze Szkół 
Podstawowych oraz w Biegu „Mila 
Niepodległości” na dystansie 1609 
metrów dla osób po 13 roku życia. 
Zawodników na zawodach powitała 
Prezes Zarządu BOSiR Sp. z o.o. Pani 
Lena Patalas, życząc wszystkim do-
brych wyników. Celem zawodów 
było wspólne uczczenie 98 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę oraz promocja biegania jako 
jednej z form aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Uczestnicy biegów 
na 100 metrów rywalizowali ze sobą 
w trzech kategoriach: rocznik 2004, 
2005 oraz 2006 i młodsze, osobno 
dziewczęta i  chłopcy, natomiast 
uczestnicy biegu „Mila Niepodle-
głości” zmagali się ze sobą w jednej 
kategorii – kobiety i mężczyźni ra-
zem. Po ostatnim biegu odbyła się 
dekoracja najlepszych zawodników 
w poszczególnych biegach, którzy z 
rąk Prezesa Zarządu BOSiR Sp. z o.o. 
otrzymali medale, dyplomy i słodycze

Pałucka 

Liga Siatkówki 

Dziewcząt
W niedzielę - 06 listopada, roze-

grany został inauguracyjny turniej 
dz iewiąte j  edycj i  Pałuckie j  L ig i 
Siatkówki Dziewcząt! Po raz kolejny 
wszyscy zainteresowani, czyli dru-
żyny biorące udział w rozgrywkach 
oraz ich sympatycy udali się do Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Barcinie. 
Zawody zostały rozegrane systemem 
grupowym. W pierwszej grupie 

zagrały ze sobą (w systemie "każdy z 
każdym") następujące drużyny.. 
MUKS Bielice I, MUKS Barcin, UKS 
Gniewkowo oraz debiutujący zespół 
z Inowrocławia – I LO Kasprowicz 
Inowrocław II. Skład drugiej grupy 
natomiast, przedstawiał się nastę-
pująco. .  M U K S  Biel ice I I ,  L U K S 
Inowrocław II LO, LUKS Wilki Wil-
czyn oraz I LO Inowrocław I. Jeśli cho-
dzi o stopień wyrównania obu grupy, 
to był on bardzo wysoki. I o tyle o ile w 
grupie A decydowały duże punkty, to 
w grupie B kolejność rozstrzygać 
mogła się bardzo różnie, ze względu 
na wyrównane sety z wysoką ilością 
punktów. Ostatecznie najlepiej w 

dokończenie na str.38 

fazie eliminacyjnej w pierwszej z grup 
zagrała ekipa Bartosza Krzemiń-
skiego, która była bezkonkurencyjna 
i na tym etapie straciła tylko jednego 
seta. Na drugim miejscu rywalizacje 
skończyły gospodynie – MUKS Bar-
cin, tuż przed ubiegłorocznymi wice-
mistrzyniami ligi – MUKSem Bielice I. 
Czwarta lokata została zatem mło-
demu zespołowi I LO z Inowrocławia. 
Druga grupa – B, tam działo się nieco 
spokojniej.. jednak losy niektórych 
meczów mogły potoczyć się bardzo 
różnie. Koniec końców LUKS Wilki 
Wilczyn pod opieką Jerzego Mu-
szyńskiego ograły swoje rywalki i 
wygrały rywalizację. Tuż za nimi 

Urodziny geobydzi
Tym razem ekipa barcińskiego 

teamu licząca 12 osób - mniej lub 
b a r d z i e j  d o ś w i a d c z o n y c h  g e o -
cacherów wybrała się do Bydgosz-
czy, gdzie głównym wydarzeniem 
były urodziny geobydzi. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć podejmowania 
skrytek, bo czymże byłby bez tego 
taki daleki wyjazd z tak liczną grupą. 
Wybór padł na myślęciński szlak oraz 
skrytki niedaleko eventu. Młodzież 
bardzo chętnie rzuciła się do poszu-
kiwań, momentami nie mogliśmy 
dogonić łowców skrytek. Po licznych 
poszukiwaniach udaliśmy się na 
spotkanie ,  które  przygotowal i 
bydgoscy koledzy. Tutaj od samego 
progu komitet powitalny,  który 
zadbał o to, by każdy miał poczucie 
rodzinnej  atmosfery.  Duża aula 
bydgoskich wodociągów, dodawała 
wydarzeniu niezwykłego klimatu.  
Sam event z rozmachem, ciastem, 
tortem kawą, herbatą T B, P W G. 
Mieliśmy okazję poznać dużo nowych  

 osób, a i spotkać wielu pozytywnie 
zakręconych osób. Po prostu taka 
dobra energia emanowało od każ-
dego uczestnika zabawy geocaching. 
Nie każdemu dogodzimy, ale tutaj 
organizatorzy spisali się na medal i 
chyba nie da się złego słowa napisać. 
Geocacher ugoszczony, pożywiony, 
dostał porcję wiedzy od pana prze-
wodnika, pokazano mu ciekawe miej-
sca i opowiedziano pasjonujące histo-
rie, no i wpadły świeże skrytki. Jed-
nym słowem perfekcyjna realizacja 
planu. Po urodzinowym torcie i ka-
wusi pan kustosz tutejszego mu-
zeum, w krótki, ale myślę, że bardzo 
c iekawy sposób opowiedz ia ł  o 
historii zaopatrywania ludności by-
dgoskiej w wodę. Dowiedzieliśmy się 
także, że w muzeum znajduje się 
bardzo pokaźna kolekcja  pomp 
wodnych z całego kraju (najliczniej-
sza w Polsce). Następnie udaliśmy się 
na spacer po muzeum, gdzie prze-
wodnik opowiadał o wodzie, pom- 

pach, kanalizacji i innych ciekawych 
sprawach.  Przy okazj i  udało s ię 
zamienić  k i lka  s łów z  ekipami  z 
różnych zakątków kraju. Rozwijamy 
się i bawimy. Tak trzymać. Po takiej 
dawce wiedzy wróciliśmy na salę 
gdzie cała geocacherska brać zajęła 
się pałaszowaniem smakołyków. Już 
w kameralnym gronie trwały roz-
mowy o tym, co „tygryski” lubią 
najbardziej i każdy zajął się tym co 
lubi. Był kącik wymian T B i drew-
niaczków. Nawet był kącik przymie-
rzania nowych koszulek, które geo-
bydzia  sprawiła  każdemu przy-
byłemu na ten event (bardzo pomy-
słowe z tematycznym logiem). Miło 
się spędzało czas, ale niestety nasza 
liczna grupa musiała opuścić siedzibę 
wodociągów i udać się na dworzec 
PKS. Po drodze młodzież podjęła 
jeszcze kilka skrytek i zadowolona 
wróciła do domu.

                                                                                                                            
Malina i Ola
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BARCINIANIE NA ZAWODACH 
„LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO”

W niedzielę 20 listopada w Toruniu 
odbyły się zawody "Lekkoatletyka 
dla każdego", które odbyły się w 
ramach wielkiego programu o tej 
samej nazwie, mającego na celu 
promocję sportu, a w szczególności 
"Królowej Sportu". Od sierpnia 2016 
roku przy Barcińskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji Sp. z o.o. funkcjonuje 
sekcja lekkoatletyczna, której zawo-
dniczki podczas tej imprezy, wspólnie 
z koleżankami i kolegami z Kruszwi-  

cy mogły zmierzyć się z rówieśnikami 
z innych ośrodków i sprawdzić się na 
ich tle. W halowych zmaganiach na 
Arenie Toruń wzięło udział kilkuset 
zawodników z całego kraju. Za udział 
w tych zawodach dzieci otrzymały 
puchar, medale oraz dyplomy, a w 
miniony czwartek odwiedziliśmy je 
na treningu naszej sekcji lekkoa-
tletycznej, podczas którego prze-
kazaliśmy im drobne upominki za    

 godne reprezentowanie naszej sekcji 
w tych zawodach. Opiekunem Sekcji 
Lekkoatletycznej jest sympatyczny i 
niezwykle doświadczony trener 
Andrzej Luzak, a zajęcia odbywają się 
aktualnie we wtorki i czwartki o godz. 
15:30 w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Barcinie. Zapraszamy chętne 
dzieci do udziału w tych zajęciach, jak 
również zachęcamy rodziców do 
przyprowadzenia swoich pociech na 
treningi.

MIKOŁAJKOWA 

NIESPODZIANKA 

W dniu 28 l istopada pierwsza 
grupa uczestników zajęć sportowych 
w Gminie Barcin, dla których orga-
nizatorem jest BOSiR, wzięła udział 
w  M i k o ł a j k o w y m  w y j e ź d z i e  n a 
kręgielnię w Inowrocławiu. Były to 
dzieci z najmłodszej grupy wiekowej 
trenujące w sekcji pływackiej. Ta 
dodatkowa atrakcja była możliwa 
dzięki środkom z opłat wnoszonych 
przez rodziców dzieci  uczestni-
czących w zajęciach. Wyjazdy, w 
których udział wezmą zawodników 
wszystkich klubów i sekcji, będą też 
dodatkową okazją do integracj i 
zawodników i trenerów. Uczestnicy 
wyjazdu mieli do swojej dyspozycji 
wszystkie tory, dodatkowo dzieci 
mogły posilić się pizzą na przekąskę 
oraz napojem. Na zakończenie wizyty 
r o z e g r a n o  z a w o d y ,  w  k t ó r y c h 
chłopcy pokonali dziewczynki, a na 
koniec… dziec i  spotkały  s ię  ze 
Ś w i ę t y m  M i k o ł a j e m ,  k t ó r y  p o 
koniecznym potwierdzeniu przez 
trenera, że dzieci w tym roku były 
grzeczne, rozdał im łakocie. Już jutro 
kolejna porcja uśmiechu, tym razem z 
wyjazdu starszych piłkarzy z UKS 
Barcin i LKS Dąb…
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uplasowały się Inowrocławianki z 
Kasprowicza I .  Trzecie i  kolejno 
czwarte miejsce zajęły dziewczęta z 
MUKSu Bielice I I i LUKSu Inowro-
cław I I  LO. W meczach o stawkę i 
konkretne miejsca, batalia pod siatką 
była również zacięta. Mecz o siódme 
miejsce wygrała ekipa prowadzona 
przez Ryszarda Dreliszaka. Walka o 
piątą lokatę była siostrzanym poje-
dynkiem Bielickich drużyn Tomasza 
Wyziny. Górą z potyczki wyszły bar-
dziej doświadczone i ograne siatkar-
ki. W meczu o pierwsze „pudło” po-
między MUKSem Barcin, a I LO Kas-
prowicz Inowrocław lepsze okazały 
się przyjezdne. Podopieczne Damia-
na Kaśków będąc blisko, niestety nie 
zdołały wywalczyć trzeciego miejsca 
po porażce 0:2. Emocji co nie miara 
przyniósł nam mecz dziewcząt z 
Gniewkowa i Wilczyna. Obie ekipy 
bardzo mocno nastawione na wygra-
ną nie zamierzały odpuścić! W pier-
wszej partii górą były dziewczęta z 
UKSu po wygranej na przewagi. Wilki 
zdołały odpowiedzieć w drugiej 
odsłonie i doprowadzić do wyrów-
nania, by ostatecznie zwyciężyć po 
tie-breaku i dołączyć kolejny puchar 
do swej bogatej kolekcji .  Tuż po 
zakończeniu imprezy Rada Trenerów 
Pałuckiej Ligi Siatkówki Dziewcząt, 
przydzieliła nagrody indywidualne za 
odbytą imprezę. Wyróżnienia otrzy-
mały kolejno: Patrycja Piekarz i Julia 
Wieczorek (obie MUKS Bielice), Julia 
Mielcarek (MUKS Barcin), Marta 
Muszyńska (LUKS Wilki Wilczyn), 
Weronika Zagozda i Alicja Żołnier-
kiewicz (obie I  L O Inowrocław), 
Patrycja Jaśtak (LUKS Inowrocław II 
L O ) oraz Paul ina Woźniak ( U K S 
Gniewkowo).

Damian Kaśków
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udział wzięli pił-
karze z roczników 
2007 i młodsi z ta-
kich klubów jak.. 
UKS Barcin – dwa 
składy, Notecian-
ka Pakość, Unia 
Gniewkowo oraz 
Pogoń Mogilno. 
Zmagania piłkar-
skie przeprowa-
dzono w systemie 
„ k a ż d y  z  k a ż -
d y m ”  –  z a t e m 
zgromadzeni na 
trybunach widzo-
wie mieli okazję 
obejrzeć dziesięć 
emocjonujących 
pojedynków. 

Każdy z nich był o wielką stawkę, po-
nieważ najmniejsza wpadka spowo-
dować mogła, że zespół straci możli-
wość walki o najwyższe cele. Po oko-
ło czterogodzinnych zmaganiach naj-
lepsi na placu gry byli kopacze z Bar-
cina, którzy minimalnie wyprzedzili 
sąsiadów „zza miedzy” – Noteciankę 
Pakość. Na trzecim miejscu podium 
stanęli również gospodarze turnieju 
pod wodzą Rafała Moritza, którzy 
można powiedzieć.. nieznacznie 
ulegli Noteciance. Czwarte miejsce 
przypadło Pogoni Mogilno, a ekipa z 

3. Memoriał Piłkarski im. 
Ryszarda Cegielskiego

Dnia 04 grudnia bieżącego roku 
(w niedzielę) w Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Barcinie odbył się I I I 
Memoriał Piłkarski im. Ryszarda 
Cegielskiego – znanego działacza 
sportowego z naszego regionu, 
który zmarł w 2009 roku. W imprezie 
zorga-nizowanej przez Barciński 
Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., 
Anima-tora Sportu Damiana Kaśków 
oraz Miejski Dom Kultury w Barcinie, 

Gniewkowa uplasowała się na ostat-
niej, piątej pozycji – nie znaczy to je-
dnak, że była najsłabsza. W decydu-
jących momentach najzwyczajniej 
brakowało im szczęścia. Najskutecz-
niejszym piłkarzem III Memoriału im. 
Ryszarda Cegielskiego był Mikołaj 
Kwaśniewski (UKS I Barcin), który aż 
8 razy zmuszał do kapitulacji bramka-
rzy swoich przeciwników. Najlepszy 
golkiper to gracz z Barcina – Wojciech 
Jurek, który najpilniej strzegł swojej 
bramki w trakcie czterech spotkań 
(zachował czyste konto!). MVP za-
wodów został wybrany Paweł Czkal-
ski, piłkarz Notecianki Pakość – był on 
jednym z najjaśniejszych punktów 
swojego teamu. Poprzez to zasłużył 
sobie na to miano i to całkiem spra-
w ie d l iw ie . .  Pod czas  ce re moni i 
zakończenia I I I Memoriału obecni 
byli goście specjalni oraz sponsorzy, 
bez których ta impreza nie miałaby 
prawa się odbyć. Wszystkim uczes-
tnikom i ich opiekunom, a zwłaszcza 
zdobywcom pierwszego miejsca 
nagrody wręczali.. Żona śp. Ryszarda 
Cegielskiego, Pani Danuta Cegielska, 
która wraz z najbliższą rodziną była 
obecna podczas memoriału, Prezes 
BOSiR – Pani Lena Patalas, Radny 
Rady Miejskiej w Barcinie – Pan Rafał 
Rydlewski oraz sponsor prywatny – 
Pan Bartosz Puzio . Równolegle ze 
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Halowe turnieje
HALOWY TURNIEJ B(A)LO
PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 

PREZESA BOSiR

Dnia 03 grudnia bieżącego roku. 
(w sobotnie popołudnie) w Hali Wi-
dowiskowo – Sportowej w Barcinie 
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej  
o Puchar Prezesa Barcińskiego Ośro-
dka Sportu i Rekreacji – Pani Leny Pa-
talas. W imprezie zorganizowanej 
przez Barciński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji sp. z o.o., Animatora Sportu – 
Damiana Kaśków oraz Miejski Dom 
Kultury w Barcinie, udział wzięło pięć 
ekip na co dzień grających w rozgryw-
kach Barcińskiej (Amatorskiej) Ligi 
Orlika. Tak więc gracze.. Lafarge, 
Tele-Strop System, PerfektArt.pl, 
Trans-Lis oraz Mapei od około go-
dziny 15:00 przystąpili do sportowej 
rywalizacji w hali by wyłonić spośród 
siebie najlepszych futsalowców! W 
wyniku losowania ustalono kolejność 
przeprowadzanych spotkań, których 
rozjemcą był arbiter – Pan Patryk Ra-
dzikowski (z KS Żnin). W ciągu pięciu 
godzin trwania zawodów i przepro-
wadzonych dziesięciu spotkań w 
systemie „każdy z każdym” padło 
łącznie (!) 55 bramek! Co daje nieba-
gatelną średnią 5,5 bramki na jeden 
mecz! Zgromadzeni więc kibice mieli 
co podziwiać. Spośród zaintere-
sowanych drużyn, trzy prowadziły 
walkę, można powiedzieć, do same-
go końca o ostateczny triumf! Final-
nie jednak to zespół Tomasza Janusa i 
Krystiana Kędziory okazał się najlep-
szy. Wygrywając wszystkie zaplano-
wane pojedynki, pewnie sięgnął po 
największe trofeum! Tuż za nimi 
uplasowały się dwie równie mocne 
ekipy.. Trans-Lis oraz Mapei. Wyżej z 
n ich notowani  zostal i  jednak c i 
pierwsi, ze względu na lepszą ilość 
zdobytych goli w rozegranych me-
czach. Mapei zatem zajęło najniższy 
stopień podium, co można uznać za 
ich wielki sukces! Czwarta lokata 
p r z y p a d ł a  d r u ż y n i e  L a f a r g e  – 
podopieczni Rafała Rogozińskiego 
byli blisko wyżej wspomnianych  

zespołów, jednak w każdym ze spot-
kań brakowało „błysku”, który za-
pewniłby im jakże cenne punkty. Tele-
Strop System aspirujący zapewne 
wyżej niż tego dnia się zaprezen-
tował – osiągnął tylko piąte miejsce. 
Bo tyle i aż tyle można powiedzieć o 
ich formie w trakcie trwania tej impre-
zy. Wyłoniono również trzech najlep-
szych graczy, którzy otrzymali statu-
etki, nagrody rzeczowe oraz pamiąt-
kowe dyplomy.. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem został Przemysław 
Alichniewicz z Lafarge. Tytuł najlep-
szego golkipera trafił do rąk Karola 
Delekty z PerfektArt.pl. Najbardziej 
wartościowym graczem turnieju 
(MVP) został natomiast Arkadiusz 
Michalak z teamu Trans-Lis.
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Krystiana Kędziory okazał się najlep-
szy. Wygrywając wszystkie zaplano-
wane pojedynki, pewnie sięgnął po 
największe trofeum! Tuż za nimi 
uplasowały się dwie równie mocne 
ekipy.. Trans-Lis oraz Mapei. Wyżej z 
n ich notowani  zostal i  jednak c i 
pierwsi, ze względu na lepszą ilość 
zdobytych goli w rozegranych me-
czach. Mapei zatem zajęło najniższy 
stopień podium, co można uznać za 
ich wielki sukces! Czwarta lokata 
p r z y p a d ł a  d r u ż y n i e  L a f a r g e  – 
podopieczni Rafała Rogozińskiego 
byli blisko wyżej wspomnianych  

zespołów, jednak w każdym ze spot-
kań brakowało „błysku”, który za-
pewniłby im jakże cenne punkty. Tele-
Strop System aspirujący zapewne 
wyżej niż tego dnia się zaprezen-
tował – osiągnął tylko piąte miejsce. 
Bo tyle i aż tyle można powiedzieć o 
ich formie w trakcie trwania tej impre-
zy. Wyłoniono również trzech najlep-
szych graczy, którzy otrzymali statu-
etki, nagrody rzeczowe oraz pamiąt-
kowe dyplomy.. Najskuteczniejszym 
zawodnikiem został Przemysław 
Alichniewicz z Lafarge. Tytuł najlep-
szego golkipera trafił do rąk Karola 
Delekty z PerfektArt.pl. Najbardziej 
wartościowym graczem turnieju 
(MVP) został natomiast Arkadiusz 
Michalak z teamu Trans-Lis.



Mikołajkowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej 

klas IV i V Szkół Podstawowych 
Gminy Barcin

Dnia 05 grudnia 2016r. (w ponie-
działkowe popołudnie) w Hali Wido-
wiskowo – Sportowej w Barcinie 
odbył się I I I  Mikołajkowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej klas IV i V Szkół 
Podstawowych Gminy Barcin. W 
imprezie zorganizowanej  przez 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
sp. z o.o., Animatora Sportu Damiana 
Kaśków oraz Miejski Dom Kultury w 
Barcinie udział wzięli piłkarze z Mam-
licza, Piechcina oraz dwie ekipy z Bar-
cina (SP1 i SP2). Zmagania piłkarskie 
przeprowadzono w systemie „każdy 
z każdym”. Celem gry było wyło-
nienie najlepszej drużyny w piłce 
nożnej halowej oraz rywalizacja na 
etapie gminnym – zwłaszcza, że od 
dawna nie organizowano towa-
rzyskich rozgrywek tego typu. Łącząc 
przyjemne z pożytecznym blisko 
czterdziesto osobowa grupa uczes-
tników przystąpiła do gry! Po około 
trzech godzinach najlepsi na placu gry 
byli  gracze ze Szkoły Podstawowej z 
Piechcina! W zaciętej walce o pier-
wszą lokatę okazali się oni lepsi od 
ekipy prowadzonej przez Agnieszkę 
Gaczkowską. Mimo, że nie pokonali 
zespołu Barcińskiej „dwójki” to mieli 
zdecydowanie dodatni bilans bram-
kowy co pozwoliło im cieszyć się ze 
złotych medali. Trzecie miejsce padło 
łupem podopiecznych Janusza 
Krause. Znów drużyna SP z Mamlicza 
pod opieką Krzysztofa Kołodziej-
skiego, z meczu na mecz, coraz to 
śmielej sobie radziła. Z zerowym 
dorobkiem zakończyli  turniej na 
czwartym miejscu. Równolegle ze 
zmaganiami na parkiecie, na trybu-
nach hali sportowej swoją kampanię 
społeczną prowadziła firma Kapral-
Car – „Bezpieczna droga z Kapral-
Car”. Rozdając odblaski uświada-
miała, jak ważne jest dobre oświe-
tlenie po zmroku oraz jakie ryzyko 
istnieje podczas zdarzeń na drodze. 

Na sam koniec, podczas ceremonii 
rozdania nagród organizatorzy 
główni podziękowali sponsorom 
imprezy – Bankowi Zachodniemu 
WBK – oddział w Barcinie oraz Sła-
womirowi Nowak – Sklep „Kredka”. 
Jeśli chodzi o nagrody indywidualne – 
najskuteczniejszy okazał się Mat-
eusz Nowak – zdobywca 9 bramek. 
Swojej  bramki  naj lepie j  strzegł 
Łukasz Kotlarek z Barcińskiej „dwój-
ki”, natomiast najbardziej wartoś-
ciowym zawodnikiem wybrany w 
sposób jednogłośny został Kasjan 
Figas z SP1 w Barcinie..

Damian Kaśków
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zmaganiami na parkiecie, na try-
bunach hali sportowej swoją akcję 
społeczną prowadziła firma Kapral-
Car – „Bezpieczna droga z Kapral-
Car”. Rozdając odblaski uświada-
miała, jak ważne jest dobre oświet-
lenie po zmroku oraz jakie ryzyko 
istnieje podczas zdarzeń na drodze. 
Wszyscy uczestnicy zmagań halowej 
piłki nożnej na sam koniec otrzymali 
słodkie upominki, a ich opiekunowie 
pamiątkowe puchary, medale, dyplo-
my oraz zdjęcie całego zespołu zro-
bione tuż przed zawodami..

Ryszard Cegielski – urodził się w 
1949 roku. Zawodnik, trener, wycho-
wawca młodzieży, nauczyciel życia,  a 
przede wszystkim społecznik i fantas-
tyczny człowiek w jednym. W trakcie 
swojej bogatej kariery zarówno pił-
karskiej jak i trenerskiej osiągnął 
bardzo wiele. Od dwunastego roku 
życia rozpoczął swoją karierę spor-
tową jako piłkarz trampkarzy w 
klubie Unia Gniewkowo. Przez nastę-
pne lata występował klubach V-ligo-
wych, A, B oraz C-klasowych. W wieku 
25 lat doznał kontuzji, która uniemo-
żliwiła mu czynne uprawianie sportu. 
Ten fakt jednak nie pokrzyżował 
mu szyków. Wówczas uświadomił 
sobie, że realizował będzie się w inny 
sposób – kształtując młodzież po-
przez wychowanie i kulturę fizyczną. 
Spod jego ręki wywodzili się najlepsi 
tenisiści stołowi z naszego miaste-
czka. Podczas ferii organizował bar-
dzo dużo zajęć podczas których dzie-
ci i młodzież mogli aktywnie spędzać 
czas. Jego działania często popierane 
były przez znane osobistości świata 
sportu rangi ogólnopolskiej i świa-
towej. Stanisław Terlecki, Janusz Wój-
cik, Paweł Janas, Lucjan Brzychczy, 
Jan Tomaszewski, Franciszek Smuda 
oraz ówcześni zawodnicy Legii War-
szawa i Widzewa Łódź nie byli obcy 
trenerowi Cegielskiemu. Swoimi 
rękoma budował  wśród swoich 
podopiecznych postawy godne 
pozazdroszczenia. Jego społeczna 
działalność została dostrzeżona 
niejednokrotnie – współpraca ze 
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znanymi osobistościami świata spor-
tu, nagrody burmistrza barcina oraz 
pomoc finansowa przy jego przed-
sięwzięciach. Możliwość współpracy 
z trenerami z najwyższej półki poz-
woliła mu zdobyć doświadczenie 
oraz kwalifikacje trenerskie. Jako 
pierwszy w naszym województwie 
zdobył bardzo wysokie kwalifikacje 
trenera II klasy i licencję UEFA. Dzięki 
niemu wielu chłopców i dziewcząt 
znalazło wzór do naśladowania w 
życiu. Swój czas wolny oddał na rzecz 
dzieci i młodzieży – prawie pół wieku 
(45 lat). W roku 2005 otrzymał zasz-
czytny tytuł „MISTRZA SPORTU, 
M I S T R Z A Ż Y C I A” z rąk Roberta 
Korzeniowskiego.. Świadectwem 
naszych wspomnień jest fakt, że dziś 
organizujemy memoriał okraszony 
jego imieniem..



Mikołajkowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej 

klas IV i V Szkół Podstawowych 
Gminy Barcin

Dnia 05 grudnia 2016r. (w ponie-
działkowe popołudnie) w Hali Wido-
wiskowo – Sportowej w Barcinie 
odbył się I I I  Mikołajkowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej klas IV i V Szkół 
Podstawowych Gminy Barcin. W 
imprezie zorganizowanej  przez 
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
sp. z o.o., Animatora Sportu Damiana 
Kaśków oraz Miejski Dom Kultury w 
Barcinie udział wzięli piłkarze z Mam-
licza, Piechcina oraz dwie ekipy z Bar-
cina (SP1 i SP2). Zmagania piłkarskie 
przeprowadzono w systemie „każdy 
z każdym”. Celem gry było wyło-
nienie najlepszej drużyny w piłce 
nożnej halowej oraz rywalizacja na 
etapie gminnym – zwłaszcza, że od 
dawna nie organizowano towa-
rzyskich rozgrywek tego typu. Łącząc 
przyjemne z pożytecznym blisko 
czterdziesto osobowa grupa uczes-
tników przystąpiła do gry! Po około 
trzech godzinach najlepsi na placu gry 
byli  gracze ze Szkoły Podstawowej z 
Piechcina! W zaciętej walce o pier-
wszą lokatę okazali się oni lepsi od 
ekipy prowadzonej przez Agnieszkę 
Gaczkowską. Mimo, że nie pokonali 
zespołu Barcińskiej „dwójki” to mieli 
zdecydowanie dodatni bilans bram-
kowy co pozwoliło im cieszyć się ze 
złotych medali. Trzecie miejsce padło 
łupem podopiecznych Janusza 
Krause. Znów drużyna SP z Mamlicza 
pod opieką Krzysztofa Kołodziej-
skiego, z meczu na mecz, coraz to 
śmielej sobie radziła. Z zerowym 
dorobkiem zakończyli  turniej na 
czwartym miejscu. Równolegle ze 
zmaganiami na parkiecie, na trybu-
nach hali sportowej swoją kampanię 
społeczną prowadziła firma Kapral-
Car – „Bezpieczna droga z Kapral-
Car”. Rozdając odblaski uświada-
miała, jak ważne jest dobre oświe-
tlenie po zmroku oraz jakie ryzyko 
istnieje podczas zdarzeń na drodze. 

Na sam koniec, podczas ceremonii 
rozdania nagród organizatorzy 
główni podziękowali sponsorom 
imprezy – Bankowi Zachodniemu 
WBK – oddział w Barcinie oraz Sła-
womirowi Nowak – Sklep „Kredka”. 
Jeśli chodzi o nagrody indywidualne – 
najskuteczniejszy okazał się Mat-
eusz Nowak – zdobywca 9 bramek. 
Swojej  bramki  naj lepie j  strzegł 
Łukasz Kotlarek z Barcińskiej „dwój-
ki”, natomiast najbardziej wartoś-
ciowym zawodnikiem wybrany w 
sposób jednogłośny został Kasjan 
Figas z SP1 w Barcinie..
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zmaganiami na parkiecie, na try-
bunach hali sportowej swoją akcję 
społeczną prowadziła firma Kapral-
Car – „Bezpieczna droga z Kapral-
Car”. Rozdając odblaski uświada-
miała, jak ważne jest dobre oświet-
lenie po zmroku oraz jakie ryzyko 
istnieje podczas zdarzeń na drodze. 
Wszyscy uczestnicy zmagań halowej 
piłki nożnej na sam koniec otrzymali 
słodkie upominki, a ich opiekunowie 
pamiątkowe puchary, medale, dyplo-
my oraz zdjęcie całego zespołu zro-
bione tuż przed zawodami..

Ryszard Cegielski – urodził się w 
1949 roku. Zawodnik, trener, wycho-
wawca młodzieży, nauczyciel życia,  a 
przede wszystkim społecznik i fantas-
tyczny człowiek w jednym. W trakcie 
swojej bogatej kariery zarówno pił-
karskiej jak i trenerskiej osiągnął 
bardzo wiele. Od dwunastego roku 
życia rozpoczął swoją karierę spor-
tową jako piłkarz trampkarzy w 
klubie Unia Gniewkowo. Przez nastę-
pne lata występował klubach V-ligo-
wych, A, B oraz C-klasowych. W wieku 
25 lat doznał kontuzji, która uniemo-
żliwiła mu czynne uprawianie sportu. 
Ten fakt jednak nie pokrzyżował 
mu szyków. Wówczas uświadomił 
sobie, że realizował będzie się w inny 
sposób – kształtując młodzież po-
przez wychowanie i kulturę fizyczną. 
Spod jego ręki wywodzili się najlepsi 
tenisiści stołowi z naszego miaste-
czka. Podczas ferii organizował bar-
dzo dużo zajęć podczas których dzie-
ci i młodzież mogli aktywnie spędzać 
czas. Jego działania często popierane 
były przez znane osobistości świata 
sportu rangi ogólnopolskiej i świa-
towej. Stanisław Terlecki, Janusz Wój-
cik, Paweł Janas, Lucjan Brzychczy, 
Jan Tomaszewski, Franciszek Smuda 
oraz ówcześni zawodnicy Legii War-
szawa i Widzewa Łódź nie byli obcy 
trenerowi Cegielskiemu. Swoimi 
rękoma budował  wśród swoich 
podopiecznych postawy godne 
pozazdroszczenia. Jego społeczna 
działalność została dostrzeżona 
niejednokrotnie – współpraca ze 
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znanymi osobistościami świata spor-
tu, nagrody burmistrza barcina oraz 
pomoc finansowa przy jego przed-
sięwzięciach. Możliwość współpracy 
z trenerami z najwyższej półki poz-
woliła mu zdobyć doświadczenie 
oraz kwalifikacje trenerskie. Jako 
pierwszy w naszym województwie 
zdobył bardzo wysokie kwalifikacje 
trenera II klasy i licencję UEFA. Dzięki 
niemu wielu chłopców i dziewcząt 
znalazło wzór do naśladowania w 
życiu. Swój czas wolny oddał na rzecz 
dzieci i młodzieży – prawie pół wieku 
(45 lat). W roku 2005 otrzymał zasz-
czytny tytuł „MISTRZA SPORTU, 
M I S T R Z A Ż Y C I A” z rąk Roberta 
Korzeniowskiego.. Świadectwem 
naszych wspomnień jest fakt, że dziś 
organizujemy memoriał okraszony 
jego imieniem..



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i 
usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym i 
mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin 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 zurbanizo-
wane -  1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

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

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 nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

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

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

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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. Lotników 13, 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 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

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 
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Szkoła Mistrzów Pływania
Dnia 04 listopada na Krytej Pły-

walni w Barcinie odbyły się zawody 
pływackie o tytuł „Szkoły Mistrzów 
Pływania”.  Była  to  już  V  edycja 
zawodów, których organizatorem 
był Barciński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Sp.z o.o. W zawodach wzięła 
udział rekordowa liczba 93 zawo-
dników z 13 szkół: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Barcinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 Barcinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Szubinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Nakle nad Notecią, Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Nakle nad No-
tecią, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mo-

gilnie, Gimnazjum nr 1 w Barcinie, 
Gimnazjum w Mogilnie, Gimnazjum 
nr 4 w Nakle nad Notecią, I Liceum 
Ogólnokształcące w Barcinie, I Li-
ceum Ogólnokształcące w Nakle nad 
Notecią oraz Zespół Szkół w Mogil-
nie.  Uczestnicy zawodów rywa-
lizowali tradycyjnie w 12 kategoriach 
indywidualnych i sztafecie szkół, zaś 
na podstawie punktów uzyskanych 
przez zawodników w kategoriach 
indywidualnych wyłoniono szkoły, 
które zdobyły tytuł „Szkoły Mistrzów 
Pływania”. Zawody otworzył Bur-
mistrz Barcina Pan Michał Pęziak, 

natomiast dekoracji najlepszych 
zawodników na koniec imprezy 
dokonały:  Zastępca Burmistrza 
Barcina Pani Lidia Kowal oraz Prezes 
Zarządu BOSiR Sp. z o.o. Pani Lena 
Patalas. Tytuł „Szkoła Mistrzów 
Pływania  2016”  w te j  kategor i i 
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Nakle nad Notecią, za nią uplasowała 
s i ę  S z k o ł a  P o d s t a w o w a  n r  2  w 
Mogilnie, a na najniższym stopniu 
podium stanęli reprezentanci SP nr 2 
w Nakle nad Notecią.

O puchar 
BOSiRu

26 listopada 2016 gościliśmy na 
naszej Krytej Pływalni pływaków, 
którzy wzięli udział w Zawodach 
Pływackich o Puchar B O SiR-u. W 
zawodach wzięła udział rekordowa 
liczba 192 zawodników z 6 klubów 
pływackich: MKP Kontra Gniezno, 
G T T Diament Gniezno, M K P Wą-
growiec, UKS Okra Mogilno, UKS 
Krzywousty Nakło nad Notecią oraz 
gospodarze z Sokoła Barcin. Rywali-
zacja toczyła się w dwóch blokach, w 
aż 28 kategoriach indywidualnych – 
pływano czterema stylami, osobno  
dziewczęta i chłopcy z klas I-II Szkół 
Podstawowych, klas III-IV Szkół 

Podstawowych,  k las  V- V I  Szkół 
Podstawowych oraz Szkół Gimnazja-
lnych. Wyniki indywidualne składały 
się na klasyfikację zespołów – za pier-
wsze miejsce zawodnika w kategorii 
indywidualnej klubom przyznawano 
10 pkt, za miejsce drugie 8 pkt oraz 5 
pkt za trzeci stopień podium. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali medale, dyplo-
my i nagrody rzeczowe, natomiast 
najlepsze zespoły i sztafety otrzy-
mały puchary i statuetki. Dziękujemy 
wszystkim zawodnikom i trenerom 
za udział w zawodach, a także rodzi-
com i dziadkom, którzy przybyli do-
pingować młodych sportowców. 



Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
położoną w jego południowej części na 
obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etno-
graficznie gmina na-leży do Pałuk i leży na 
Szlaku Piastowskim.

Zlokalizowana jest przy trasach ko-
munikacyjnych: Bydgoszcz -Mogilno (nr 
254) oraz Inowrocław-Żnin (nr 251) i 
usytuowana centralnie względem du-
żych ośrodków województwa. Sąsiaduje 
z gminami: Łabiszyn, Złotniki Kujawskie, 
Pakość, Dąbrowa i Żnin.

Barcin, stanowiący siedzibę władz 
samo-rządowych, jest wielofunkcyjnym 
ośrodkiem administracyjno-usługowym i 
mieszkaniowym. Charakterystycznym 
dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu 
przestrzennego na dwie odmienne jed-
nostki - stary i nowy Barcin. Ukształ-
towany w procesie historycznym i mający 
wielowiekowe tradycje stary Barcin 
oddzielony jest łąkami i użytkiem ekolo-
gicznym doliny rzeki Noteci od nowej 
części miasta. 

Teren podzielony jest na 21 miejsco-
wości: Aleksandrowo, Augustowo, Bar-
cin, Barcin Wieś, Dąbrówka Barcińska, 
Gulczewo, Józefinka, Julianowo, Kania, 
Knieja, Krotoszyn, Mamlicz, Młodocin, 
Pturek, Piechcin, Sadłogoszcz, Wolice, 
Wapienno, Zalesie Barcińskie, Złotowo, 
Szeroki Kamień. Gmina podzielona jest 
na 14 sołectw. Trzy największe wsie - 
Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn -zamie-
szkuje łącznie 60% ludności wiejskiej. 
Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 
osób. Największym skupiskiem ludności 
jest Barcin, w którym żyje 7.750 osób. 
Drugą istotną miejscowością jest Piech-
cin 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 zurbanizo-
wane -  1029 ha (8,5%). Trzeci sektor 
tworzy kilkadziesiąt prężnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych, 
skupiających ludzi aktywnych. 

Urząd Miejski w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
tel. +48 52 383 41 00, fax +48 52 383 41 43 
e-mail: sekretariat@barcin.pl, www.barcin.pl 
Burmistrz Barcina: Michał Pęziak 
Zastępca Burmistrza Barcina: Lidia Kowal 
Przewodniczący Rady Miejskiej: Krystyna Bartecka
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Teresa Wilk

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

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 nr 1 w Barcinie
im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie 
ul. Polna 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 23 92 

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

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

Miejski Dom Kultury w Barcinie 
ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin
tel./fax +48 52 383 23 27 

Telewizja Lokalna/ Pogłos Barcina 
ul. Mogileńska 3, 88 – 190 Barcin 
tel. +48 52 383 34 48

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. Lotników 13, 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 

Gminna Straż Pożarna w Barcinie 
ul. Dworcowa 1, 88-190 Barcin
tel. +48 52 383 67 70 

Straż Miejska w Barcinie 
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin 
pokój nr 11a i 11b 
tel. 52 383-41-16, 668-244-357 - komendant 
tel./Fax (52) 383-41-15 - sekretariat 
tel. (52) 383-41-61 - strażnicy 
tel. 696-631-919 - telefon interwencyjny w godzinach pracy
e-mail: sekretariatsm@barcin.pl  

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 
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Szkoła Mistrzów Pływania
Dnia 04 listopada na Krytej Pły-

walni w Barcinie odbyły się zawody 
pływackie o tytuł „Szkoły Mistrzów 
Pływania”.  Była  to  już  V  edycja 
zawodów, których organizatorem 
był Barciński Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Sp.z o.o. W zawodach wzięła 
udział rekordowa liczba 93 zawo-
dników z 13 szkół: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Barcinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 Barcinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Szubinie, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Nakle nad Notecią, Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Nakle nad No-
tecią, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mo-

gilnie, Gimnazjum nr 1 w Barcinie, 
Gimnazjum w Mogilnie, Gimnazjum 
nr 4 w Nakle nad Notecią, I Liceum 
Ogólnokształcące w Barcinie, I Li-
ceum Ogólnokształcące w Nakle nad 
Notecią oraz Zespół Szkół w Mogil-
nie.  Uczestnicy zawodów rywa-
lizowali tradycyjnie w 12 kategoriach 
indywidualnych i sztafecie szkół, zaś 
na podstawie punktów uzyskanych 
przez zawodników w kategoriach 
indywidualnych wyłoniono szkoły, 
które zdobyły tytuł „Szkoły Mistrzów 
Pływania”. Zawody otworzył Bur-
mistrz Barcina Pan Michał Pęziak, 

natomiast dekoracji najlepszych 
zawodników na koniec imprezy 
dokonały:  Zastępca Burmistrza 
Barcina Pani Lidia Kowal oraz Prezes 
Zarządu BOSiR Sp. z o.o. Pani Lena 
Patalas. Tytuł „Szkoła Mistrzów 
Pływania  2016”  w te j  kategor i i 
zdobyła Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Nakle nad Notecią, za nią uplasowała 
s i ę  S z k o ł a  P o d s t a w o w a  n r  2  w 
Mogilnie, a na najniższym stopniu 
podium stanęli reprezentanci SP nr 2 
w Nakle nad Notecią.

O puchar 
BOSiRu

26 listopada 2016 gościliśmy na 
naszej Krytej Pływalni pływaków, 
którzy wzięli udział w Zawodach 
Pływackich o Puchar B O SiR-u. W 
zawodach wzięła udział rekordowa 
liczba 192 zawodników z 6 klubów 
pływackich: MKP Kontra Gniezno, 
G T T Diament Gniezno, M K P Wą-
growiec, UKS Okra Mogilno, UKS 
Krzywousty Nakło nad Notecią oraz 
gospodarze z Sokoła Barcin. Rywali-
zacja toczyła się w dwóch blokach, w 
aż 28 kategoriach indywidualnych – 
pływano czterema stylami, osobno  
dziewczęta i chłopcy z klas I-II Szkół 
Podstawowych, klas III-IV Szkół 

Podstawowych,  k las  V- V I  Szkół 
Podstawowych oraz Szkół Gimnazja-
lnych. Wyniki indywidualne składały 
się na klasyfikację zespołów – za pier-
wsze miejsce zawodnika w kategorii 
indywidualnej klubom przyznawano 
10 pkt, za miejsce drugie 8 pkt oraz 5 
pkt za trzeci stopień podium. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali medale, dyplo-
my i nagrody rzeczowe, natomiast 
najlepsze zespoły i sztafety otrzy-
mały puchary i statuetki. Dziękujemy 
wszystkim zawodnikom i trenerom 
za udział w zawodach, a także rodzi-
com i dziadkom, którzy przybyli do-
pingować młodych sportowców. 
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Chodnik 

w Wolicach
Zakład usług melioracyjnych i 

instalacyjnych pani Justyny Nizioł – 
Zacharzewskiej z Zalesia buduje 
chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 
2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do 
km 1+342 długości 0,317 km. Wartość 
inwestycji wynosi 115.356,04 zł. Na 
podstawie porozumienia podpi-
sanego 28 kwietnia br. Gmina Barcin 
oraz Powiat Żniński współfinansują 
zadanie po 50% wartości przetar-
gowej.  Inwestorem zadania jest 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z 
siedzibą w Podgórzynie. Zakres prac 
obejmuje wycinkę drzewa, wyko-
nanie robót ziemnych, ustawienie 
krawężników betonowych na wjaz-
dach, obramowanie chodnika i wjaz-
dów obrzeżem betonowym oraz 
wykonanie: warstwy odsączającej, 
chodnika z kostki betonowej wibro-
prasowanej o gr. 6 cm koloru sza-
rego, wjazdów i dróg bocznych z kos-
tki betonowej wibroprasowanej o gr. 
8 cm koloru czerwonego, a także po-
prawę odwodnienia, regulację pio-

nową studni kanalizacji sanitarnej i 
odtworzenie podbudowy i nawie-
rzchni bitumicznej przy krawężniku. 
Dodatkowo na zlecenie Gminy Barcin 
Zakład usług melioracyjnych i instala-
cyjnych pani Justyny Nizioł – Zacha-
rzewskiej z Zalesia wybuduje za 26. 
553,24 zł chodnik w ciągu ul. Polnej w 
Barcinie (droga gminna nr 130315C). 
Chodnik o długości 110 m i szerokości 

1,5 m ograniczony krawężnikiem 
betonowym od strony jezdni i obrze-
żem betonowym od strony gruntów 
przyległych do pasa drogowego, po-
wstanie od ostatnich zabudowań w 
mieście do torów kolejowych.

Jarosław Drozdowski

Twoja krew 
może 
uratować życie

W okresie od lutego do grudnia 
2016 roku Regionalne Centrum Kr-
wiodawstwa i Krwiolecznictwa w By-
dgoszczy pięciokrotnie zapraszało 
mieszkańców Miasta i Gminy Barcin 
do oddania krwi. Specjalistyczny 
ambulans do pobrania krwi od hono-
rowych dawców ustawiono w Bar-
cinie przy ul. Mogileńskiej (11 lutego, 
12 maja, 11 sierpnia, 3 listopada, 4 gru-
dnia) i Piechcinie przy ul. 11 Listopada 
(15 listopada). Kierownik Oddziału 
Terenowego RCKiK w Inowrocławiu 
Aniela Zabłocka poinformowała, że w 
trakcie sześciu dyżurów w Gminie 
Barcin zarejestrowano 219 osób, z te-
go 198 dawców oddało łącznie 89,10 
litrów krwi. Krew jest lekiem ratują-

cym życie, którego niczym nie można 
za-stąpić. Jedynym źródłem tego cen-
nego leku są ludzie oddający krew. Z 
roku na rok wzrasta zapotrzebowa-
nia na ten cenny specyfik. Krew moż-
na oddać jeśli: jest się osobą pełno-
letnią, a nie przekroczyło się 65-ego 
roku życia, czuje się zdrowym, waży 
nie mniej niż 50 kg i pragnie pomóc 
drugiemu człowiekowi. Warunkiem 
rejestracji w ambulansie jest doku-
ment tożsamości ze zdjęciem i nume-
rem pesel (dowód osobisty, legity-
macja studencka, prawo jazdy, pasz-
port, dawca wielokrotny – legity-
macja Honorowego Dawcy Krwi). 
Kandydat na dawcę lub dawca krwi 
powinien: w ciągu doby poprze-
dzającej oddanie krwi wypić około 2 
litrów płynów, być wyspanym i wypo-
czętym, spożyć lekki posiłek, w miarę 
możliwości wyeliminować z diety 
tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, 
ograniczyć palenie papierosów, nie

 alkoholu, być zdrowy i nie może po-
siadać objawów przeziębienia.

Jarosław Drozdowski

3

Konwent 
sekretarzy

16 l istopada 2016 roku Gmina 
Barcin zorganizowała w Urzędzie 
M i e j s k i m  p o w i a t o w y  k o n w e n t 
s a m o r z ą d o w c ó w  z  u d z i a ł e m 
wszystkich gmin Powiatu Żnińskiego 
(Barcin, Gąsawa, Janowiec Wlkp., 
Ł a b i s z y n ,  R o g o w o  i  Ż n i n )  o r a z 
dodatkowo gmin Janikowo, Dą-
browa, Szubin i Kcynia poświęcony 
usługom administracyjnym świa-
dczonym przez Internet, pozyskiwa-
niu inwestorów zewnętrznych, 
usprawnieniu pracy jst przez nowy 
system informacj i  prawnej oraz 
wymianie opini i  i  doświadczeń. 
Dyskutowano o projekcie „Elektro-
nizacja procesów obsługi przedsię-
biorców w 10 J S T woj. kujawsko-
pomorskiego” real izowanym w 
ramach II Osi Priorytetowej Efekty-
wne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działa-
nia 2.18 Wysokiej jakości usługi admi-
nistracyjne, który ma umożliwić 

świadczenie przez Internet usług 
administracyjnych w dziedzinach 
podatków i opłat lokalnych oraz 
zarządzanie nieruchomościami. 
Omówiono portal invest.barcin.pl 
jako przykład dobrych praktyk w 
zakresie promocji oferty inwesty-
cyjnej i potencjału gospodarczego 
Miasta i  Gminy Barcin wykonany 
według standardów i zasad wypra-
cowanych w Polskiej Agencji 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
S.A. W celu usprawnienia i wsparcia 
pracy w urzędach i realizacji zadań 
własnych gmin zapoznano s ię z 
nowym systemem informacji pra-
wnej LEX Omega Administracja Sa-
morządowa. Konwent zakończyła 
wymamiana doświadczeń i opinii na 
temat aktualnej sytuacji samorządów 
lokalnych.

Jarosław Drozdowski

Finał kampanii 
profilaktycznej

25  październ ika  2016 roku w 
Centrum Olimpijskim w Warszawie 
odbył się finał kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł. Honorowy patronat 
nad kampanią objęli  Komendant 
Główny Policji nadinsp. Jarosław 
Szymczyk, Minister Edukacji Naro-
dowej Anna Zalewska oraz Minister 
Sportu i Turystyki Witold Bańka. Go-
spodarzami uroczystości byli Piotr 
Adamski i Krystyna Kubczak ze Sto-
warzyszenia Producentów i Dzienni-
karzy Radiowych. Głównym punktem 
spotkania było wręczenie nagród w 
konkursie literacko-plastycznym 
„Pod dobrą opieką”. W gronie 32 
laureatów znalazła się Zuzanna Krych 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. 
Stanisława Krzysia w Barcinie. Dzie-
wczynka namalowała pracę farbami 
akrylowymi na płótnie ukazującą 

postać mamy i siebie z psem i kotem – 
dorosły opiekuje się dzieckiem, a ono 
troszczy się o zwierzęta. Zwycięzcy 
kampanii otrzymali zestawy rowe-
rowe (rower, kask rowerowy, kamer-
ki sportowe) oraz pamiątkowe dyplo-
my i książkę „Polska da radę” Jakuba 
Porady z autografem dziennikarza. W 
podsumowaniu tegorocznej akcji 
profilaktyczno-edukacyjnej z Barcina 
poza Zuzanną uczestniczyli również 
pani Ewa Ciszak-Krych, pedagog 
szkolny Agnieszka Mielcarek i gminny 
koordynator kampanii Krystyna Bła-
szak.

Jarosław Drozdowski
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Chodnik 
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km 1+342 długości 0,317 km. Wartość 
inwestycji wynosi 115.356,04 zł. Na 
podstawie porozumienia podpi-
sanego 28 kwietnia br. Gmina Barcin 
oraz Powiat Żniński współfinansują 
zadanie po 50% wartości przetar-
gowej.  Inwestorem zadania jest 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z 
siedzibą w Podgórzynie. Zakres prac 
obejmuje wycinkę drzewa, wyko-
nanie robót ziemnych, ustawienie 
krawężników betonowych na wjaz-
dach, obramowanie chodnika i wjaz-
dów obrzeżem betonowym oraz 
wykonanie: warstwy odsączającej, 
chodnika z kostki betonowej wibro-
prasowanej o gr. 6 cm koloru sza-
rego, wjazdów i dróg bocznych z kos-
tki betonowej wibroprasowanej o gr. 
8 cm koloru czerwonego, a także po-
prawę odwodnienia, regulację pio-

nową studni kanalizacji sanitarnej i 
odtworzenie podbudowy i nawie-
rzchni bitumicznej przy krawężniku. 
Dodatkowo na zlecenie Gminy Barcin 
Zakład usług melioracyjnych i instala-
cyjnych pani Justyny Nizioł – Zacha-
rzewskiej z Zalesia wybuduje za 26. 
553,24 zł chodnik w ciągu ul. Polnej w 
Barcinie (droga gminna nr 130315C). 
Chodnik o długości 110 m i szerokości 

1,5 m ograniczony krawężnikiem 
betonowym od strony jezdni i obrze-
żem betonowym od strony gruntów 
przyległych do pasa drogowego, po-
wstanie od ostatnich zabudowań w 
mieście do torów kolejowych.

Jarosław Drozdowski

Twoja krew 
może 
uratować życie
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cym życie, którego niczym nie można 
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Jarosław Drozdowski
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Konwent 
sekretarzy
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Jarosław Drozdowski

Finał kampanii 
profilaktycznej
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Projekt budżetu 

Gminy Barcin 2017

10 listopada 2016 roku Burmistrz 
Barcina Michał Pęziak podpisał zarzą-
dzenie w sprawie przedstawienia 
projektu uchwały budżetowej Gminy 
Barcin na 2017 rok oraz projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Barcin. W 
dokumencie opracowanym pod kie-
runkiem Skarbnika Gminy Bernadety 
Chojnackiej, zaplanowano dochody 
budżetu na 2017 r .  w wysokości 
69.492.586,44 zł i wydatki budżetu 
na 2017 r. w wysokości 70.039.960,90 
zł, w tym 8.158.923,57 zł na wydatki 
majątkowe. Najważniejszymi pla-
nowanymi inwestycjami są przebu-
dowa drogi  gminnej  nr  130313C 
Pturek-Józefinka, budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku Piechcin-Pa-
kość, utworzenie Domu Dziennego 
Pobytu w Barcinie, budowa sieci 
kanal izacj i  sanitarnej  w mieście 
Barcin przy ul. Akacjowej oraz w miej-
scowościach Wolice i Barcin Wieś, 
budowa parku zieleni w Barcinie oraz 
zadania wybrane przez mieszkańców 
miasta Barcina i sołectwa Piechcin w 
ramach budżetu obywatelskiego.

Jarosław Drozdowski

Rok działalności 

Gminnej Rady Seniorów w Barcinie
W maju 2015 roku Rada Miejska w 

Barcinie powołała Gminną Radę 
Seniorów, która jest organem o 
charakterze doradczym, in ic ja -
tywnym i konsultacyjnym organów 
gminy Barcin, a jej głównym celem 
jest reprezentowanie interesów i 
p o t r z e b  ś r o d o w i s k a  s e n i o r ó w 
zamieszkałych na terenie gminy. Po 
przeprowadzaniu publicznego na-
boru oraz wytypowaniu przedsta-
wicieli radnych i burmistrza w Gmin-
nej Radzie Seniorów w Barcinie zasia-
dają Dorota Kawka, Krystyna Gro-
belna, Barbara Różańska, Danuta 
Poseł, Stefan Skrzypczyk, Andrzej Sz-
czepański (Przewodniczący), Lucjan 
C ipora,  Hal ina  Hajdyła,  Monika 
Linkowska (Sekretarz), Aniela Nowik, 
Katarzyna Polcyn, Alicja Przyby-
łowicz (Zastępca Przewodniczą-
cego), Helena Ratajczyk, Mirosława 
Tomczak i  Urszula Trawińska. W 
pierwszym roku działalności odbyły 
się trzy posiedzenia. W 2015 roku 
radni seniorzy odebrali zaświad-
czenia o wyborze, złożyli ślubowanie 
i wybrali władze oraz przedstawili 
plan pracy na lata 2015-2018 i powołali 
cztery komisje problemowe. W 2016 
r o k u  p o d j ę t o  u c h w a ł y  o  a k c j i 
s p o ł e c z n e j  „ K o p e r t y  ż y c i a ”  i 
zorganizowania Gminnego Dnia 
Seniora w ramach Dni Barcina. W tym

 czasie odbyło się również dziesięć 
posiedzeń roboczych GRS, na któ-
rych omawiano i  podejmowano 
działania na rzecz seniorów, aby jak 
najwięcej z nich aktywnie uczestni-
czyło w życiu społecznym i kultural-
nym gminy. Z inicjatywy Gminnej 
Rady Seniorów dla osób po 90 roku 
życia zorganizowano spotkanie w 
d o m u  k u l t u r y  o r a z  w y c i e c z k ę 
objazdową po Barcinie. Seniorzy 
mieli okazję do porównania dzisiej-
szej gminy z tą, jaką znają sprzed lat. 
W trakcie czwartego posiedzenia 
GRS w listopadzie 2016 roku podjęte 
zostały uchwały dotyczące wydawa-
nia kopert życia mieszkańcom gminy 
Barcin bez ograniczenia wieku oraz 
wysłania życzeń świąteczno-noworo-
cznych osobom powyżej 70 roku 
życia. W dalszej działalności Gminna 
Rada Seniorów w Barcinie będzie 
organizować spotkania  integracyjne 
seniorów  i pokazywać gminę Barcin 
o r a z  i n s t y t u c j e  g m i n n e .  R a d n i 
seniorzy będą zachęcać do udział w 
imprezach społeczno-kulturalnych i 
aktywności seniorów w poszczegól-
nych grupach wiekowych.

Jarosław Drozdowski
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II Gminna Konferencja Edukacyjna
28 października 2016 roku Gmina 

Barcin i Zespół Szkół nr 1 w Barcinie 
zorganizowały II Gminną Konferen-
cję Edukacyjną pt. „Neurodydaktyka 
– nauczanie i uczenie się przyjazne 
mózgowi” pod honorowym patrona-
tem Kujawsko-Pomorskiego Kurato-
ra Oświaty Marka Gralika. Gościem 
specjalnym był neurodydaktyk dr 
Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu 
Śląskiego. Wykładowca akademicki 
wygłosił trzy wykłady dla nauczycieli, 
rodziców i  dziadków oraz odbył 
indywidualne konsultacje z wycho-
w a w c a m i .  Te m a t y k a  p r e l e k c j i 
redaktora naczelnego czasopisma 
„ N e u r o d y d a k t y k a .  P r a k t y k a  – 
Badania  –  Dia log” obejmowała 
następujące zagadnienia: 1. Dwa 
mózgi  dwa światy.  O neurobio-
logicznych powodach nieporozu-
mień uczeń – rodzic/nauczyciel. 2. 
Różnorodność a autorytet. Dlaczego 
tradycyjna szkoła zakłada samo-
tność? 3.  Na granicy światów. O 
znaczeniu mechanizmów lustrza-
nych w wychowaniu.  Prelegent 
wyjaśnił  słuchaczom znaczenie 
neuronauk w edukacji, przedstawił 
główne założenia dydaktyki ewolu-

cyjnej oraz etapy rozwoju mózgu w 
trakcie życia człowieka i ich wpływ na 
nasze zachowanie. Zwrócił uwagę na 
znaczenie mechanizmów lustrza-
nych w wychowaniu i  nauczaniu. 
Wykłady dały wiele do zastanowie-
nia, m.in. na temat ilości energii jaką 
poświęcamy, aby wpływać na zmianę 
zachowań najmłodszych w obsza-
rach, na które nie mamy większego 
wpływu z powodu uwarunkowań 
neurobiologicznych. Wykłady uzmy-
słowiły  jak  często droga,  którą 
nauczyciele wybierają pracując z 
uczniami pozostaje w sprzeczności z 
neurobiologicznymi mechanizmami 
uczenia się. Dodatkowo w ramach 
dzielenia się doświadczeniami i wy-
mianą dobrych praktyk w zakresie 
Platformy Moodle, pan Marek Koliń-
ski – nauczyciel dyplomowany i mgr 
filologii polskiej – przedstawił temat: 
„E-learning jako przykład kształcenia 
wyprzedzającego”. W konferencji 
udział wzięło około 200 nauczycieli z 
gminy Barcin, wizytatorzy kurator-
ium, rodzice, dziadkowie oraz prze-
dstawiciele szkół z Inowrocławia, 
rodzice, dziadkowie oraz przedstawi 
ciele szkół z Inowrocławia Torunia i 

 i Żnina. Konferencja przyczyni się do 
z w i ę k s z e n i a  w y k o r z y s t y w a n i a 
współczesnych osią-gnięć nauki do 
organizowania uczenia się w oparciu 
o wiedzę neurodydaktyczną i współ-
czesne potrzeby szkoły. Celem Gmin-
nej Konferencji Edukacyjnej jest po-
djęcie działań w kierunku tworzenia 
systemu doskonalenia oświaty w 
Gminie Barcin. Zadaniem nauczycieli, 
rodziców, uczniów, pedagogów, 
psychologów, kierowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych i 
samorządowców jest zgłaszanie 
potrzeb edukacyjnych, wypraco-
wywanie pomysłów podnoszących 
jakość i efektywność usług edukacy-
jnych, koordynacja działań eduka-
cyjnych, uwspólnianie procesu wy-
chowawczego i dyskusja na temat 
edukacji.

Jarosław Drozdowski
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Z inicjatywy Pomorsko-Kujaw-

skiego Zrzeszenia Samopomocy Oby-
watelskiej Sampo władze samorzą-
dowe Gminy Barcin i Powiatu Żniń-
skiego doceniły i nagrodziły wolon-
tariuszki zaangażowane przy proje-
kcie „Żywność w darze” realizo-
wanym przez lokalne stowarzy-
szenie.  Grawertony z podzięko-
waniami oraz zestawy promocyjne 
otrzymały w Żninie – Monika Mali-
nowska, Renata Smyk, Agnieszka 
Kuźmińska, Anna Kranz i Ewelina 
Kaczmarek oraz w Barcinie – Maryla 
Pawiłan,  Ewel ina  Sulska  i  Anna 
R z e s z u t .  W  l a t a c h  2 0 0 8 - 2 0 1 6  z 
budżetu Gminy Barcin przeznaczono 
ponad 57.000 zł dotacji na pozyski-
wanie żywności z Grudziądzkiego 
Banku Żywności dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Barcin. 

Jarosław Drozdowski

Zakręceni 
w przestrzeni

Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Mamliczu, Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Jana Brzechwy w Barcinie i Zespo-
łu Szkół Niepublicznych w Piechcinie 
zostali laureatami konkursu plasty-
czno-architektonicznego ,,Zakręceni 
w przestrzeni” zorganizowanego 
przez Wspólnie – Fundację Lafar-
geHolcim. Celem konkursu jest uwra-
żliwienie uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów na jakość 
otoczenia, w którym żyją oraz zachę-
cenie do czynnego udziału w tworze-
niu przyjaznej przestrzeni z zachowa-
niem troski o środowisko. 8 listopada 
br. w Ambasadzie Republiki Francus-
kiej w Warszawie pod przewodnic-
twem Ambasadora Pierre'a Lévy'ego 
odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród samorządowcom w konkur-
sie ECO-MIASTO 2016 dla polskich 
miast realizujących politykę zrówno-
ważonego rozwoju oraz pomysło-

dawcom wyróżniających się proje-
któw w konkursie , ,Zakręceni w 
przestrzeni”. Zadaniem konkurso-
wym było zaproponowanie zmian w 
najbliższej przestrzeni publicznej – w 
szkole, świetlicy, domu kultury. W 
grupie 36 gimnazjów i liceów, które 
zarejestrowały się w konkursie, wyró-
żniono pięć projektów architekto-
nicznych w tym „Kącik relaksacyjny 
dla uczniów” zgłoszony przez Piotra 
Kotyńskiego, Wiktorię Jurek, Dobru-
się Jachimowską i Ewę Świdzińską z 
Zespołu Szkół Niepublicznych w Pie-

chcinie. Podopieczni Rafała Soba-
szkiewicza otrzymali w nagrodę 5000 
zł dla szkoły. W kategorii szkół pod-
stawowych laureatkami zostały Julia 
Rafińska ze Szkoły Podstawowej w 
Mamliczu (opiekun Ewa Szczygiel-
ska) i Oliwia Macina ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Bar-
cinie (opiekun Marta Wilk – Wierz-
bińska). Prace dziewcząt zostaną 
zamieszczone w kalendarzu Wspól-
nie – Fundacji LafargeHolcim. Prze-
jazd do Warszawy sfinansowała Gmi-
na Barcin.
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Najlepsza biblioteka w Polsce
28 listopada 2016 roku ogłoszono 

wyniki VI edycji ogólnopolskiego 
Rankingu bibliotek „Rzeczpospoli-
tej” i Instytut Książki. Pozycję lidera 
obroniła Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Barcin im. Jakuba Wojciecho-
wskiego, która po raz trzeci z rzędu 
zdobyła tytuł najlepszej biblioteki w 
Polsce i w województwie kujawsko-
pomorskim. W trakcie uroczystości w 
Pałacu Rzeczypospolitej w Warsza-
wie Gminę Barcin reprezentowały 
Zastępca Burmistrza Barcina Lidia 
Kowal, Dyrektor Grażyna Szafraniak i 
pracownice biblioteki Renata Grabo-
wska z Barcina i Mariola Zelek z filii w 
Piechcinie. Instytut Książki i „Rzecz-
pospolita” nagradzają samorządy 
najbardziej zaangażowane w kultu-
ralny rozwój swojej gminy, w których 
dobrze działająca biblioteka jest naj-
lepszym świadectwem dbałości sa-
morządu o zapewnienie łatwego i 
bezpłatnego dostępu do kultury, wie-
dzy i nowych mediów. Zestawienie 
powstało na postawie ponad 800 
ankiet otrzymanych z gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich oraz miast (z wy-
kluczeniem miast na prawach po-
wiatu). W sumie w całym rankingu bi-
blioteka mogła uzyskać 340 pkt.

Laureaci Rankingu Bibliotek 2016
1. Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Barcin – 299,90 pkt.
2. Miejska Biblioteka Publiczna 
we Włodawie – 290,00 pkt.
3. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Polanicy Zdrój – 286,97 pkt.
4. Biblioteka Publiczna Gminy 
Łomża z/s w Podgórzu – 284,46 pkt.
5. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Świątkach – 282,32 pkt.
6. Biblioteka Publiczna Gminy 
Biesiekierz – 278,89 pkt.
7. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sulmierzycach – 278,79 pkt.
8. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Krasocinie – 277,82 pkt.
9. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Bestwinie – 277,69 pkt.
10. Biblioteka Publiczna Gminy i 
Miasta Sianów – 276,84 pkt.

Biblioteka główna w Barcinie oraz jej 
filie w Barcinie, Piechcinie i Mamliczu 
posiadają 102.550 woluminów, 56 ty-
tułów prasowych, 19 stanowisk kom-
puterowych, zbiory dla osób niewi-
dzących i niedowidzących, dostęp do 
Internetu i pełen katalog księgo-zbio-
ru on-line. Prowadzona jest strona 
internetowa i profil w serwisie społe-
cznościowym facebook. Placówka 
współpracuje z wolontariuszami, 
organizacjami pozarządowymi i 
bibliotekami szkolnymi, prowadzi 
dyskusyjne kluby książki, a jej perso-
nel uczestniczy w szkoleniach podno-
szących kompetencje pozabiblio-
teczne. Samorządowa instytucja 
kultury poza dotacją podmiotową z 
gminy Barcin pozyskuje również środ-
ki pozabudżetowe. Zgrany zespół 
najlepszej polskiej biblioteki tworzą 
Grażyna Szafraniak, Stanisława Cie-

 sielska, Justyna Pałka, Renata Grabo-
wska, Anna Popielarz-Olszak, Olga 
Gralak-Ćwikła, Ewa Słowińska, Maciej 
Gawroński, Żaneta Kubera, Rafał Szy-
mański i Elżbieta Abramowska (bi-
blioteka główna), Anna Zielińska 
(Filia nr 1 Barcin), Mariola Zelek, Doro-
ta Witkowska i Teresa Müller (Piech-
cin) oraz Edyta Dypolt (Mamlicz).
Metodologię rankingu opracowała 
kapituła w składzie: Dyrektor Instytu-
tu Książki Dariusz Jaworski, Zastępca 
Redaktora Naczelnego dziennika 
„Rzeczpospolita” Paweł Jabłoński, 
Dyrektor Biblioteki Narodowej To-
masz Makowski, Pełnomocnik dyre-
ktora BN ds. współpracy z bibliote-
kami publicznymi Elżbieta Stefańczyk 
oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Kielcach Andrzej 
Dąbrowski.

Jarosław Drozdowski
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