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Konkurs prozy 
i poezji polskiej

W dniu 20 marca 2012 roku w Szkole Podstawo-
wej im. Zawiszy Czarnego z Garbowa w Warsze-
wicach odbył się XII Powiatowy Konkurs Prozy 
i Poezji Polskiej. 

W teatralnym święcie wzięło udział pięćdziesięcioro 
uczestników ze szkół w Siemoniu, Łysomicach, Chełm-
ży, Wybcza, Łubianki, Brąchnowa, Pigży i Warszewic. 
Uczestnicy konkursu prezentowali fragmenty utwo-
rów Miry Jaworczakowej, Janusza Korczaka i Ignace-
go Krasickiego. 

Jury oceniało indywidualne predyspozycje i warunki 
młodego wykonawcy oraz to, czy wybrany tekst potra-
fił on przełożyć na język teatru. Komisja, w skład któ-
rej weszli nauczyciele ze szkół biorących udział w kon-
kursie, przedstawicielka rady rodziców SP Warszewi-
ce Ewa Szałkowska i Żelisława Sadowska, założyciel-
ka teatrzyku „Iskierki Bierzgłowskie”, oceniało występy 
indywidualne w trzech kategoriach wiekowych. 

Laureatami zostali: w kategorii klas III-IV: Fryderyk 
Sawiński, (SP 2 Chełmża), Natalia Marszałkowska (SP 
Wybcz), Natalia Szwaja (SP2 Chełmża), Dawid Dunaj-
ski (SP Łysomice), wyróżniono: Adriannę Wilczek (SP 5 
Chełmża), Annę Kozik (SP Wybcz) i Lilianę Hebenstre-
it (Chełmżyński Ośrodek Kultury). W kategorii klas V-VI 
zwycięzcami konkursu zostali: Weronika Lasek (Wy-
bcz), Aleksandra Szyduczyńska, (SP 5 Chełmża) oraz 
Weronika Marcus, Lucyna Kukowska i Izabela Kurzyń-
ska, (SP Warszewice). Wśród gimnazjalistów uznanie 
jury zyskały występy Julii Sołtysiak i Natalii Matłosz 
(Gimnazjum w Brąchnowie) oraz Zuzanny Hebenstre-
it (ChOK). Laureaci otrzymali cenne nagrody.

Honorowymi gośćmi konkursu byli: Dariusz Mel-
ler, Wicestarosta Powiatu Toruńskiego oraz Mar-
cin Swaczyna, Pełnomocnik Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych i Kierownik Biura Projektów 
Promocyjnych w Departamencie Promocji i Turysty-
ki Urzędzie Marszałkowskim.

Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił, że we 
współczesnym świecie, gdzie szczególnie w me-
diach kreuje się konsumpcyjny styl życia, dąży 
do uproszczeń i coraz mniej uwagi przywiązuje się 
do kultury języka ojczystego, stwarzanie dzieciom 
i młodzieży okazji do kontaktu ze sztuką jest szcze-
gólne cenne. Zwrócił również uwagę na aktualność 
problematyki poruszanej w utworach Miry Jawor-
czakowej i Janusza Korczaka. Marcin Swaczyna 
z kolei wyraził swoje uznanie dla pomysłowości 
i zaangażowania wszystkich uczestników konkursu, 
którzy poprzez zabawę w teatr poznają środki arty-
stycznego wyrazu i piękno ojczystego języka. 

Pomysłodawczynią i organizatorką konkursu jest 
pani Hanna Wojnowska, nauczyciel języka pol-
skiego w SP Warszewice, którą w realizacji przed-
sięwzięcia wspiera dyrektor, grono pedagogiczne 
i pracownicy obsługi.  Laureaci konkursu otrzymali 
dyplomy oraz  nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe 
w Toruniu oraz BS w Toruniu oddział w Łubiance, 
radę rodziców SP Warszewice i Nestle Pacific Toruń. 
Wśród młodych aktorów rozlosowane zostały nagro-
dy niespodzianki.

Honorata Żeglarska

Zapisy do przedszkola
Do 16 kwietnia w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pigży lub 

w siedzibie Niepublicznego Przedszkola w Biskupicach przyjmo-
wane są zapisy dzieci. W maju komisja kwalifikacyjna dokona re-
krutacji, a o wynikach powiadomi zainteresowanych rodziców li-
stownie bądź telefonicznie. 

Informacje o zasadach naboru dzieci można uzyskać pod nume-
rem telefonu (56) 6740828, w godzinach od 9-13. 

.  Małgorzata Cieślik

Z Pigży do tropików
W dniach 7 i 8 lutego odbyła się wycieczka turystyczno-rekreacyj-
na na Tropikalną Wyspę pod Berlinem, w której wzięły udział dzie-
ci z Ośrodków Przedszkolnych i ze szkoły w Pigży wraz z rodzica-
mi. 

Dla wielu maluchów był to pierwszy zagraniczny wyjazd. Tropical 
Islands jest największą samonośną halą świata, na 66000 m kwadra-
towych roztacza się niepowtarzalna tropikalna kraina wypoczynku. Jest 
tam mnóstwo atrakcji dla dzieci: Laguna Bali z grotą i wodospadem, 
kanał ze sztucznymi falami, hydromasaże i ślizgawki. 

Oprócz wodnych atrakcji zwiedziliśmy największy las tropikalny świa-
ta pod dachem. Rośnie w nim 50 tysięcy drzew, krzewów i roślin. 
Można tam też obserwować różne gady. Jest także Wioska Tropikalna 
z oryginalnymi budowlami z Bali, Tajlandii, Borneo i Samoa. W klubie dla 
dzieci Tropino mieliśmy do dyspozycji suchy basen z kolorowymi piłecz-
kami, basen z rowerkami wodnymi, tor kartingowy, trampoliny, zamek 
z klocków lego, piłkarzyki i tenis stołowy, plac do gry w koszykówkę. 
Korzystaliśmy z kąpieli oraz masaży pod wodnymi parasolami i wodo-
spadami w Lagunie Bali, szaleliśmy na zjeżdżalniach, relaksowaliśmy 
się w jacuzzi, odpoczywaliśmy na plaży basenu Morza Południowego. 
Natomiast żądni wrażeń oraz lubiący dreszczyk emocji przedzierali się 
przez dżunglę, pokonując wiszący most i tunel, by dotrzeć do African 
Jungle Lift - windy unoszącej się na 20 metrów i spadającej swobod-
nie w dół. 

 Gabriela Obrębska

Dzieci z naszej gminy przebywały na Tropikalnej Wyspie

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu, który odbył się w warszewickiej szkole


