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Patriota XXI wieku

Uczestnicy festiwalu w Zamku Bierzgłowskim z marszałkiem Piotrem Całbeckim
„Każdy z nas pamiętać musi, tych, co wolność wywalczyli.
Byśmy kolor naszej flagi, w swym sercu zawsze nosili.”
Wiktoria Gołębiewska - Wybczyk

9 listopada w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku
Bierzgłowskim pod Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odbył się VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej
„TOBIE POLSKO” oraz rozstrzygnięcie VI Konkursu Literacko-Plastycznego pod hasłem „PATRIOTA XXI WIEKU”.
W konkursie literackim I nagrodę otrzymali: Jakub Basiewicz - Warszewice (7-9 lat), Maria Magdalena Sowa
- Wybcz (10-12 lat), Maciej Wiśniewski - Radziki Duże
(13-15 lat). W konkursie plastycznym najlepsi byli (odpowiednio): Monika Sergiel - Wybcz, Adrian Siekierkowski
- Zakrzewek, Wojciech Ozdoba - Gim. Łubianka. Całą uroczystość uświetnił występ: zespołu „Alebabki” i „Marwojki” oraz koła teatralnego przy ZS w Łubiance pod kierunkiem Elżbiety Mazurek. Uczniowie przedstawili inscenizację fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Uczestnicy konkursu pokazali, że zasługują na miano Patriotów XXI wieku. Jak choćby uczennica gimnazjum w Łubiance Sylwia Kucharzewska, autorka poniższego wiersza:
- Powiedz mi młody człowieku, Kto jest patriotą
XXI wieku?
To ten kto pamięta wywiesić flagę w narodowe
święta,
To każdy kto nie wstydzi się języka ojczystego,
to nauczycielka, która uczy dzieci Hymnu Narodowego,
To ci, którzy w naszym kraju pracują, chociaż za
granicą więcej im proponują,
To ci, którzy dzieci w naszej tradycji wychowują
i miłość do ojczyzny im przekazują.
Jeżeli Patriotą chcesz być, musisz zgodnie
ze swoim sumieniem żyć,
Bo każdy kto kocha kraj, z którego się wywodzi,
o swoim patriotyzmie dowodzi.
W godzinach popołudniowych 25 reprezentacji szkół
podstawowych i gimnazjów konkurowało o puchar Wój-

ta Gminy Łubianka, nagrodę specjalną Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nagrodę Starosty
Toruńskiego i nagrodę dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicestarosta Toruński Dariusz Meller, członek
Zarządu Starostwa Powiatowego Honorata Żeglarska,
Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała oraz Przewodniczący Rady Gminy Łubianka Zbigniew Cywiński.
Puchar Wójta Gminy Łubianka w poszczególnych
kategoriach wywalczyli: Marta Prowadzisz - Wybcz
(7-9 lat), Olga Lewalska - Zakrzewek (10-12 lat),
Weronika Baranowska, Zuzanna Lorek, Dorota Majchrzak, Natalia Stefanowska - Gim. w Gniewkowie
(13-15 lat).
Nagrodę specjalną marszałka otrzymały: Weronika
Lewandowska i Alicja Tarnowska z Gim. w Czernikowie, Martyna Sciesińska z Gim. w Ostromecku oraz
Natalia Majewska z Gim. w Głuchowie.
Nagrodę Starosty Toruńskiego otrzymała Olga
Lewalska z SP w Zakrzewku, natomiast nagroda
Dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni powędrowała do Weroniki Kołpackiej z SP w Płonnem.
Organizatorami festiwalu byli: Zespół Szkół w Łubiance, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka
„Przyszłość” w Łubiance, Urząd Gminy w Łubiance
i Akcja Katolicka w Bierzgłowie.
Impreza była współfinansowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz liczne grono
partnerów festiwalu.
Sprawozdanie i zdjęcia z realizacji festiwalu zostały umieszczone na stronie internetowej naszej gminy:
www.lubianka.pl.

Anna Filus
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Starostwo Powiatowe

„Nie lękajcie się”
20 listopada w parafii pw. Św. Marii Magdaleny
w Biskupicach miało miejsce podniosłe wydarzenie wprowadzenie w uroczystej procesji do świątyni relikwii
bł. Jana Pawła II. Wierni w szczególny sposób poczuli
obecność Papieża Polaka, który, choć umarł, żyje w ludzkich sercach i pamięci.
Relikwie ofiarowane zostały parafii przez bpa Andrzeja
Suskiego podczas konsekracji kościoła w Warszewicach.
Ich obecność w Biskupicach jest radością dla wszystkich
mieszkańców gminy, bo Jan Paweł II jest Honorowym
Obywatelem Gminy Łubianka, patronem Gimnazjum
w Brąchnowie, a wiatrak w Bierzgłowie nosi Jego imię.
Uroczystemu wprowadzeniu relikwii, umieszczonych
w ofiarowanym przez Teresę i Jana Wilińskich relikwiarzu, szczególny charakter nadała muzyka w wykonaniu
Toruńskiego Kwartetu Smyczkowego, który gościł w parafii w ramach cyklu imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Marszałkowski w zabytkowych obiektach naszego regionu, odnawianych dzięki środkom z budżetu województwa i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W homilii ks. proboszcz Grzegorz Pszeniczny podkreślił, iż obecność artystów na uroczystości nie jest tylko
zbiegiem okoliczności, ale świadectwem tego, jak realizować w życiu testament Jana Pawła II, który wielokrotnie wołał: „Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania! […] Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chrystusowi!”. Miłość do Ojczyzny, patriotyzm
wyraża się również w trosce o zabytki. Troska ta jednak
musi byś wsparta przez ludzi. Należy do nich marszałek województwa Piotr Całbecki i wójt naszej gminy Jerzy Zająkała.
Warto podkreślić, że wśród beneficjentów w/w projektu znalazły się w naszej gminie: w roku 2009 parafia pw.
WNP w Bierzgłowie (remont elewacji północnej kościoła); w 2010 roku zespół pałacowo-parkowy w Wybczu
(częściowy remont elewacji budynku szkoły), parafia pw.
Św. Marii Magdaleny w Biskupicach (konserwacja ołtarza
Św. Marii Magdaleny), parafia pw. Wniebowzięcia NMP
w Bierzgłowie (remont zabezpieczająco-wzmacniający
wiatraka „koźlaka” oraz remont elewacji kościoła);
w 2011 roku parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie (prace konserwatorsko-remontowe elewacji w świątyni), parafia pw. św. Marii Magdaleny
w Biskupicach (konserwacja polichromii ściennych z przedstawieniem „Ostatniej Wieczerzy” i „Zesłania Ducha Św.”
w prezbiterium kościoła) oraz Kuria Diecezjalna Toruńska
- Centrum Kultury - Zamek Bierzgłowski (pracom konserwatorskim poddano wieżę bramną zamku krzyżackiego).
Na etapie projektowania i monitorowania realizacji projektów parafie w Bierzgłowie i w Biskupicach wspiera
UG w Łubiance, w osobie pani Elżbiety Żeglarskiej.
Niech obecność wśród społeczności naszej gminy relikwii Jana Pawła II zachęca nas wszystkich do aktywnego
życia chrześcijańskiego i wykorzystywania talentów, które Bóg daje każdemu, aby służyły wielkim wartościom
i sprawiały byśmy „nie lękali się” być lepszymi ludźmi.
Honorata Żeglarska

