
Szanowna Pani Dyrektor 
Szanowny Pan Dyrektor 
Szanowni Państwo Nauczyciele  
J. Polskiego, Matematyki, Przyrody, Fizyki, Muzyki, Sztuki itd. 
 

 
Drodzy Państwo, 
 
 Niniejszym mamy przyjemność zaproponować Państwu 
uczestnictwo w kolejnym konkursie organizowanym przez Zakład 
Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki UMK, tym razem w ramach 
IX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.   
 
Konkurs wiąŜe się z Międzynarodowym Rokiem Astronomii, nawiązuje do odkryć planet 
poza Układem Słonecznym oraz proponuje lekturę arcydzieła polskiej literatury XX wieku, 
jaką są „Bajki robotów” Stanisława Lema.  
 
 

Konkurs „Inne światy” 
 
 
Konkurs polega na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez kilkuosobową grupę uczniów klas 
V-VI szkół podstawowych lub gimnazjów krótkiego, maksymalnie 10-minutowego 
przedstawienia teatralnego, będącego ilustracją lub zainspirowanego jedną z „Bajek robotów” 
Stanisława Lema.  
 Toruń – miasto, które wychowało znanych astronomów – odkrywców: Mikołaja 
Kopernika i Aleksandra Wolszczana – stanie się w ten sposób miejscem pierwszych 
scenicznych prezentacji, opartych na genialnych pomysłach jednego z najlepiej na świecie 
znanych polskich pisarzy. ZaleŜy nam na jak największej kreatywności uczniów i na 
pobudzaniu ich wyobraźni. Znamy juŜ setki planet poza Układem Słonecznym, moŜemy więc 
wspólnie zabawić się w obmyślanie innych światów oraz istot je zamieszkujących.  
 Aby ułatwić przygotowanie przedstawień, będziemy udostępniać wybrane fragmenty 
„Bajek robotów” Lema na naszej stronie internetowej http://dydaktyka.fizyka.umk.pl. 
Szkołom, które wyraŜą swe zainteresowanie udziałem w konkursie, moŜemy przesłać 
egzemplarz tej ksiąŜki. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich 
przedstawień w sali wykładowej Instytutu Fizyki UMK w czwartek 23 kwietnia 2009 r. wraz 
z dopingującymi ich klasami. Przewidujemy atrakcyjne nagrody.  

Zapraszamy teŜ przy okazji do nadsyłania indywidualnych prac – własnych bajek 
robotów, autorów najlepszych z nich równieŜ nagrodzimy a prace opublikujemy.  
 Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń telefonicznie, zapisy prowadzą p. mgr W. Krychowiak 
i mgr H. Ratajczak, tel. 056-611-3257 lub internetowo dr K. Rochowicz: kroch@neostrada.pl 
 Konkurs odbywa się przy wsparciu spadkobierców Stanisława Lema. 
 
 Z serdecznym zaproszeniem do udziału w konkursie! 
 
Dr Krzysztof Rochowicz 
Prof. Grzegorz Karwasz 
Zakład Dydaktyki Fizyki  
UMK w Toruniu 
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