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W minionych dniach około 100 mieszkań-
ców naszej gminy dwukrotnie odwiedzi-
ło Szafarnię, drugi Ośrodek Chopinowski 
w Polsce. Wyjazdy te odbywały się 
w ramach realizacji projektu Centrum Kultury 
„Śladami Chopina”.

Byliśmy tam, gdzie młody Fryderyk spędzał 
kilkakrotnie wakacje. Urok okolic dał młodemu 
kompozytorowi natchnienie nie tylko do two-
rzenia utworów muzycznych, ale też literac-
kich. Zwiedzając pałac poznaliśmy zabawne 
artykuły Frycka, które pisał do redagowanej przez 
siebie gazetki pt. „Kurier Szafarski.”

Przede wszystkim jednak rozkoszowaliśmy 
się, w malowniczej scenerii, muzyką. Podczas 
pierwszego wyjazdu wysłuchaliśmy utworów 
Chopina w wykonaniu Natalii Górniak, pianistki, 
którą specjalnie dla nas zaprosił Ośrodek. Dru-
gie spotkanie z Szafarnią zbiegło się z koncertem 

Śladami Fryderyka Chopina
laureatów XVIII Międzynarodowego Konkursu 
Fortepianowego dla dzieci i młodzieży. Ze sce-
ny ustawionej w zabytkowym parku płynęła ko-
jąca i różnorodna muzyka. Po występach laure-
atów konkursu wysłuchaliśmy ciekawego popi-
su gruzińskiego pianisty Valeriana Shuikashvili.

Nasze wyjazdy do Szafarni mogły się odbyć 
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, któ-
ry opłacił nasze autokary.

Jesienią (wrzesień, październik) planujemy 
kolejne imprezy związane z obchodami Roku 
Chopinowskiego. Tym razem zaprosimy miesz-
kańców naszej gminy do Sali Loncertowej 
w Zamku Bierzgłowskim, gdzie odbędą się 
koncerty pod nazwą „Spotkania z Chopinem 
i muzyką romantyczną”. O szczegółach poinfor-
mujemy w stosownym terminie, ale już dziś mi-
łośników muzyki zapraszamy na nie.
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W Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarne-
go z Garbowa w Warszewicach po raz XVI od-
był się powiatowy konkurs „Ortograficzna Kor-
rida”. 

Pomysłodawczynią i organizatorką spotkania 
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów 
jest nauczycielka języka polskiego w SP Warsze-
wice mgr Hanna Wojnowska. 

Niezwykle budującym jest fakt, że spotka-
nie z ortografią cieszy się tak wielkim zaintere-
sowaniem. W konkursie wzięło udział 15 szkół, 
z których przybyło 112 uczniów. Zmierzyli się 
oni z dyktandem, w którym straszyły „byki” 
w wyrazach z „rz” i „ż”. Uczestnicy konkur-
su okazali się wspaniałymi torreadorami. 
Nawet zdanie o „żarłocznym Krzysiu, któ-
ry idąc do szkoły zażywał świeżego powietrza, 
przeżuwał porzeczkową gumę do żucia i stra-
szył skrzeczące żurawie” nie sprawiło trudno-
ści w poprawnym zapisie. Poziom umiejętno-
ści, jaki zaprezentowali uczniowie, był wyjąt-
kowo wysoki i wyrównany. Nawet dogrywki 

Korrida w Warszewicach
nie wyłoniły zwycięzców, stąd przyznano 
kilka równorzędnych nagród. Szczególne wyrazy 
uznania należą się:

W kategorii klas III-V: 1. miejsce: Bartłomiej 
Mróz (SP Łysomice), Ewelina Mokijewska i Aga-
ta Kalota (SP Pigża), 2. miejsce: Izabela Kurzyń-
ska (SP Warszewice), Szymon Gajkowski (SP 5 
Chełmża), Karolina Węgrzyn (SP Książki);

W kategorii klas V-VI: 1. miejsce: Daria 
Urbańska (SP Kończewice); 2. miejsce: Marta 
Stawska (SP Łysomice), Lucyna Moskal i Alicja 
Doligalska (SP Pigża);

W kategorii klas gimnazjalnych: 1. miejsce: 
Marta Guziewicz (Łubianka), 2. miejsce: Alek-
sandra Waszewska (Brąchnowo), 3. miejsce: 
Kinga Szymańska i Katarzyna Kusior (Turzno).

Uczniowie biorący udział w konkursie po raz 
kolejny udowodnili, że można i należy czer-
pać satysfakcję z umiejętności posługiwania się 
ojczystym językiem.

Organizatorów „Korridy” wspierają sponso-
rzy, dzięki którym każdy z uczestników otrzymał 
słodki poczęstunek, a zwycięzcy nagrody książ-

kowe i upominki. Sponsorami tegorocznego kon-
kursu byli: Gmina Łubianka, Spółdzielcza Grupa 
Bankowa Bank Spółdzielczy w Toruniu - Oddział 
w Łubiance, Agromech Łubianka, Rodar - Firma 
Zbożowa w Łubiance, Nestle Pacific Toruń i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Biskupicach. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy!
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Zaproszenia 
Prowadzony jest nabór dzieci w wieku 

od 3 do 5 lat na rok szkolny 2010/2011 do 
nowopowstającego, prywatnego przedszko-
la ZAMKOLANDIA w Zamku Bierzgłowskim. 
Zapisy przyjmowane są od połowy czerwca. 
Szczegółowe informacje pod numerem 0 510 
567 514 lub email: zamkolandia@wp.pl.

*    *    *
Centrum Kultury rozważa  otwarcie jesie-

nią (wrzesień) sekcji rytmicznej dla przed-
szkolaków. Do współpracy zaprosiliśmy 
panią Teresę Głębocką, która prowadziłaby 
zajęcia. Jest to oferta płatna, koszt jest za-
leżny od liczby uczestników grupy. Przewi-
dujemy, że spotkania będą się odbywały raz 
w tygodniu w Sali Centrum Kultury w Łu-
biance. Wszystkie osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt  tel. 56 678 86 98.

Najlepsi ortograficzni „torreadorzy” otrzyma-
li nagrody i upominki


