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W dniu 27 marca w Centrum Kultury w Łubiance ucznio-
wie  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie  i Zespo-
łu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance - podobnie jak 
ich rówieśnicy w 10 innych krajach Europy -  przystąpi-
li do wypełniania zadań w VII edycji Międzynarodowego 
Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. 

Dziewczęta i chłopcy musieli wykazać się wiedzą dotyczą-
cą instytucji unijnych, w tym Komitetu Regionów - głównego 
organizatora konkursu , a także wiadomościami dotyczącymi 
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej - inicjatywy Komisji Europejskiej. 

Przed uczestnikami konkursu postawiono dwa zadania 
- rozwiązanie testu w języku angielskim dotyczącego zasad 
działania instytucji unijnych oraz  napisanie eseju w języku 
ojczystym, w którym należało podzielić się własnymi pomysła-
mi na aktywizowanie osób starszych i nawiązywanie dialogu 
międzypokoleniowego.

Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd dla dwójki lau-
reatów do Brukseli, gdzie będą mieli możliwość spotkania 
z rówieśnikami z innych europejskich krajów, wzięcia udzia-

Co wiemy o Unii Europejskiej?

łu w sesji plenarnej Komitetu Regionów i zwiedzenia stolicy 
Unii Europejskiej. 

W maju tego roku Brukselę odwiedzą Marta Wiligalska 
i Hanna Pierzchalska  z Gimnazjum w Brąchnowie. W pierw-

szej piątce laureatów konkursu znaleźli się również uczniowie 
z Gimnazjum w Łubiance: Adrianna Antonik, Milena Szczę-
sna i Bartłomiej Sobański. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  Elżbieta Zglinicka

W dniu 21 marca w Szkole Podstawowej w Pigży odbył się finał konkursu 
„Mam pasję, mam talent!” Jego celem była popularyzacja pasji i działań 
artystycznych wśród uczniów oraz promowanie alternatywnych form spę-
dzania wolnego czasu. 

Do udziału zaproszeni byli wykonawcy indywidualni, jak i grupy. 
Swoją pasję lub zainteresowania uczniowie prezentowali w formie 
występu scenicznego, prezentacji multimedialnej lub filmu.

Prezentowane pasje i talenty były bardzo ciekawe, a publicz-
ność była pod wielkim wrażeniem  umiejętności i różnorodności 
zainteresowań uczniów z naszej szkoły. Podziwialiśmy m.in.: pokazy 
taneczne, łyżwiarstwo figurowe, grę na instrumentach, śpiew, zdol-
ności recytatorskie, pisarskie, sztukę składania papieru, konstruowa-
nie z klocków LEGO czy prezentacje multimedialne o najciekawszych 
zwierzętach świata. 

W kategorii klas 1-3 zwyciężyła Julia Barczyńska z III B (łyżwiar-
stwo figurowe), drugie miejsce zajęły ex aequo Dominika Skiba z III 
B (taniec towarzyski) i Zuzanna Wierzbicka  z III B (śpiew), a trze-
cie - klasa I A (taniec).  W kategorii klas 4-6 wygrała Kinga Balicka 
(taniec), na drugim miejscu uplasowali się Mateusz Blunkowski i Ad-
rian Kowalski (gra na gitarze i śpiew), zaś na trzecim - Damian Lubo-
wicz, Łukasz Blachowski, Gracjan Szymański (śpiew) oraz Angelika 
Dąbrowska i Agata Kalota (śpiew). Pozostali otrzymali wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zdobyli cenne nagrody ufundowane 
przez sponsorów: Bank Spółdzielczy w Toruniu oddział w Łubiance, 
Tartak „HEKAL” w Brąchnowie, „TRANSBRUK” Barczyńscy, Zakład 
Produkcji Rolnej w Kowrozie.  Składamy serdeczne podziękowania  
za przekazanie nagród rzeczowych.

  Anna Soczyńska

Szczęśliwy ten, 
kto posiada pasję

II Teatralna Scena Młodych
Po raz drugi scena Centrum Kultury gościła grupy teatralne z naszej gminy. Do przeglądu zgłosiło 
się  siedem zespołów, sześć z Zespołu Szkół w Łubiance i jeden z Warszewic. 

Po ciekawych prezentacjach  fragmentów utworów Janusza Korczaka, młodzi adepci 
sztuk teatralnych mieli okazję uczestniczyć w warsztatach z instruktorem Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kulturalnej w Toruniu. Okazały się niezwykle owocne dla młodzieży oraz 
ich nauczycieli. Jak podkreślają panie prowadzące grupy: Elżbieta Mazurek i Hanna Woj-
nowska, taka forma  przeglądu jest  najbardziej trafiona, bo mobilizuje, konfrontuje, wery-
fikuje i oczywiście edukuje. 

W takiej konwencji spotkamy się za rok, licząc, że pozostałe szkoły do nas dołączą. 
Warto zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy  pokazali wiele swoich emocji i zaskoczyli swoim 
indywidualizmem interpretacji.

 Marlena Gizińska

Warsztaty z instruktorem okazały się niezwykle owocne zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli

W Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej wzięli udział uczniowie i uczennice obu naszych gimnazjów


