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CHOJNA I GMINY 
OŚCIENNE – KRONIKA 

WYDARZEŃ ZA ROK 2010

Styczeń. ukazały się dwie regionalne publikacje: Tajemnice. gryfińskiej.
historii Mariana Anklewicza  oraz Wędrówki.po.najstarszych.zabytkach.Chojny 
Małgorzaty Mateckiej.

8 stycznia. W Chojnie przy gimnazjum otworzono kolejny obiekt z rzą-
dowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. 

13 stycznia.  Podobnie jak w całej Polsce, na terenie powiatu gryfińskie-
go, odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Publiczne licyta-
cje przedmiotów na rzecz leczenia dzieci chorych na raka zorganizowano m.in. 
w Cedyni, Chojnie i Gryfinie. 

25-30 stycznia. Chojeńscy gimnazjaliści: Ewa Michalczyszyn i Dawid 
Elmer pod kierunkiem Joanny Mieszko-Nity zostali laureatami ogólnopolskiego 
konkursu w Kaliszu „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”.

5-9 lutego. Kino Gryf w Gryfinie. Replika Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Era Nowe Horyzonty. 

20 lutego. Gryfiński Dom Kultury. Seria hardcorowych koncertów. Za-
grali: Tonedown (Berlin), Respect (Wrocław), Final Strike (Gryfino), Eyesore 
(Gorzów), i NOT (Gryfino). 

25 lutego - 6 marca. Gryfino. Odbyła się jedna z największych imprez 
podróżniczych na świecie -  IV Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”. 
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Swoje prezentacje z podróży pokazało ponad 70 podróżników i reporterów. Gry-
fino odwiedzili m.in. Aleksander Doba, Jacek Hugo-Bader, Romuald Koperski, 
Natasza Caban i wielu innych. W części muzycznej wystąpili Bajzel, Happysad, 
Vavamuffin, Tymon Tymański i Małe Instrumenty.  W ramach imprezy po raz 
trzeci odbył się ekstremalny rajd na orientację Włóczykij Trip Extreme, który za-
liczony został po raz pierwszy do Pucharu Polski. W wydarzeniach wzięło udział 
kilka tysięcy osób.

4 marca. Na konferencji prasowej w Schwedt poinformowano, że Dolina 
Miłości w Zatoni Dolnej otrzymała milion euro na drugi etap rewitalizacji. Pro-
jekt realizuje Federacja Zielonych Gaja razem z miastem Schwedt.

7 marca. Teatr 6 i Pół z GDK ze spektaklem Zabawozwieracze zajął 
drugie miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru „Krzykowisko” 
w Maszewie.

12 marca. W przygranicznym Mescherinie odbyły się protestacje prze-
ciwko planom powstania koło Gryfina elektrowni atomowej.

14 marca.  Po 38 latach pracy w Gryfinie na emeryturę odszedł 77-letni 
proboszcz – ks. kanonik Bronisław Kozłowski – honorowy obywatel tego miasta.

25 marca.  20-lecie „Gazety Chojeńskiej”.

2 kwietnia. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie odbyło się 
wręczenie członkostwa honorowego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturlanego 
„Terra Incognita” w Chojnie prof. T. Białeckiemu.

8-11 kwietnia. W Gryfinie odbyła się VI. edycja festiwalu teatralnego 
FIFART. Hasłem przewodnim spotkań było „Między sensem a absurdem”. Wy-
stąpili m.in. Ewa Błaszczyk (recital) oraz Irena Jun (monodramy Becketa). Festi-
wal został przerwany ze względu na katastrofę smoleńską. 

15 kwietnia. W kościele w Moryniu zabrzmiało Requiem Mozarta. Wy-
konanie utworu było pracą dyplomową studenta szczecińskiej filii Akademii 
Muzycznej w Poznaniu – morynianina Marka Siwki. Dyrygował on orkiestrą 
i chórem. Koncert dedykowano Janowi Pawłowi II (w piątą rocznicę śmierci) 
oraz 96 ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
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24 kwietnia. uroczystości w 65. rocznicę forsowania Odry w Siekierkach. 
Otwarto nowy szlak - Drogę Różańcową z sanktuarium w Siekierkach do cmen-
tarza wojennego.

26 kwietnia. Na gryfińskim Międzyodrzu otworzono stanicę, na której 
można nocować i wypożyczać kajaki. To pierwsze takie miejsce na terenie Parku 
Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

27 kwietnia. Gościem Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bi-
bliotece Publicznej w Gryfinie była znana pisarka Monika Szwaja. 

30 kwietnia. Oficjalne otwarcie boiska Orlik w Trzcińsku-Zdroju.

koniec kwietnia. W wieku 85 lat umiera Edward Mojsak – nauczyciel, 
muzyk, budowniczy instrumentów, animator kultury ludowej w gminie Gryfi-
no. 

Maj. ukazuje się pierwsza część przewodnika Gryfińskie.Trasy.Rowerowe 
autorstwa Mariana Anklewicza i Andrzeja urbańskiego. 

1 maja. Janusz Cezary Salamończyk z Chojny został wybrany na nowego 
przewodniczącego europejskiego stowarzyszenia Douzelage, zrzeszającego po 
jednym miasteczku z każdego kraju unii Europejskiej. Zastąpił Eda Webera 
z Luksemburga, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje.

1-3 maja. Odbyła się największa impreza plenerowa w regionie – Dni 
Gryfina. Wystąpili m.in.: M. Maleńczuk, łzy, Voo Voo, Dżem, Zakopower, 
T.Love.

2 maja. Justyna Wójcikowska z Hermesa Gryfino zostaje mistrzynią 
Polski na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej 
w Warszawie.

7 maja. W Klubie Nauczyciela w Gryfinie odbyła się konferencja histo-
ryczna z okazji obchodów 65-lecia polskości Gryfina. Wykłady wygłosili: Marian 
Anklewicz, dr. Eryk Krasucki, Katarzyna Rembacka, oraz dr Tomasz Ślepow-
roński. Spotkaniu towarzyszyła promocja książki Mariana Anklewicza Gryfino.
1945.
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14 maja. W Moryniu otwarto setnego Orlika w województwie zachod-
niopomorskim.

16 maja. Trzcińskie Bractwo Przygody Turystycznej PTTK „Kon-Tiki” 
wygrało w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wojewódzkie eliminacje XXXVIII 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

18 maja. Gościem gryfińskiej Biblioteki Publicznej był autor opowiadań, 
powieści oraz wierszy dla dzieci Paweł Beręsowicz.

21 maja. Dębno.  Promocja nowej książki Dębno.w. latach.1945-1948, 
opisującej wiele realiów z ówczesnej epoki m.in. z okolic Chojny, która była no-
minalną stolicą powiatu.

22 maja. Na Regalicy w Gryfinie odbyła się kolejna edycja regat „smo-
czych łodzi”. udział wzięło 14 ekip.

24 maja. Wojewoda ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie 
gryfińskim. Wysoka woda w Odrze podtopiła kilkanaście gospodarstw w gmi-
nach Cedynia i Chojna.

26 maja. Otwarto pierwszy odcinek ekspresowej drogi S3 ze Szczecina 
w stronę Gorzowa. Przebiega ona przez gminy Gryfino i Banie. Jesienią uru-
chomiono drugi odcinek do Myśliborza, a pod koniec roku czynna była już cała 
droga do Gorzowa.

26 maja. Odział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Spotkanie 
z bajkopisarką Wiolettą Piasecką. 

28 maja. Burmistrz Chojny odwołał wieloletniego dyrektora Centrum 
Kultury Tadeusza Mazura. Zastąpiła go Barbara Andrzejczyk.

28-30 maja. Dni Trzcińska-Zdroju. Wystąpiły m.in. Czerwone Gitary.

1 czerwca. Otwarcie Orlika w Gardnie (gm. Gryfino).

4 czerwca. Chojnę odwiedziła delegacja łotewskiego miasteczka Sigulda 
z burmistrzem ugisem Mitrevicsem na czele. Omawiano kolejne unijne projek-
ty z udziałem uczniów w ramach przynależności do stowarzyszenia Douzelage.
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4-6 czerwca. Justyna Paluszyńska z Gryfińskiego Domu Kultury laure-
atką ogólnopolskiego finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” 
w Słupsku.

8 czerwca. W Dreźnie wręczono kolejną Polsko-Niemiecką Nagrodę 
Dziennikarską. W kategorii prasowej w trójce nominowanych był tekst Tho-
masa Gerlacha In.der.Erde.Polens (W.polskiej.ziemi) z 15 lutego 2009 r. z „Welt 
am Sonntag”. Poświęcony jest on „Gazecie Chojeńskiej” i publikowaniu wspo-
mnień ostatnich niemieckich mieszkańców Königsbergu/Chojny.

12 czerwca. W Moryniu nad jez. Morzycko zorganizowano Wetwater 
Festiwal – pierwszą edycję imprezy promującej muzykę bluesową. Wystąpili 
m.in. Los Grandes Rudeboys, S.O.u.L. Free Blues Band i chojeńskie Jaw Raw.

12 czerwca. Druga edycja „Hydrozagadki w Szuwarach” – oryginalnego 
pieszo-kajakowego rajdu na orientację. Tym razem impreza odbyła się w ma-
lowniczej dolinie Tywy w okolicach Gryfina. 

14-15 czerwca. Gryfino. Teatr Tańca Vogue organizuje dwudniowe 
warsztaty ze znakomitym duńskim choreografem i tancerzem Henrikiem Ka-
alundem.

17 czerwca. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie Stowarzysze-
nie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” zorganizowało spotkanie z pasjo-
natem przeszłości Grabowa pod Stargardem Szczecińskim, studentem historii 
na uniwersytecie Szczecińskim – Hubertem Lisem.

18-20 czerwca. Na Dniach Cedyni wystąpili m.in. Lady Pank i Don Wa-
syl. Pod Górą Czcibora odbył się również Festiwal Kultury Średniowiecznej.

19 czerwca. Piłkarze Energetyka Gryfino zakończyli rozgrywki III ligi na 
10. miejscu. Odra Chojna awansowała do IV ligi.

20 czerwca. Odbyła się pierwsza tura wyborów na urząd prezydenta RP. 
We wszystkich gminach powiatu gryfińskiego Komorowski zdecydowanie wy-
grał z Kaczyńskim. Podobnie było w II turze 4 lipca.

26 czerwca. W Widuchowej odbył się doroczny jarmark na którym wy-
stąpił m.in. Ivan Komarenko.
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26 czerwca. W Chojnie odbyła się gala boksu.

27 maja. Szósta runda motocrossowych Mistrzostw Polski strefy zachod-
niej na torze w Chojnie.

30 czerwca. W Joachimstahl, odbyło się spotkanie inaugurujące pol-
sko-niemiecki projekt  dotyczący organizacji centrów informacyjnych i rozbu-
dowy obiektów geoparku „Kraina Lodowca nad Odrą”. Projekt zlokalizowany 
jest po obu stronach Odry z centrami w Gross-Ziethen (koło Angermünde) 
i Moryniu. 

Lipiec-sierpień. W Galerii Cysterskiej w Kołbaczu można oglądać wy-
stawę „Berlin w otworku”. Jej autorem jest Witold Maćków. Artysta od kilku 
lat rejestruje obrazy za pomocą własnoręcznie konstruowanych i przekształca-
nych kamer otworkowych i prostych aparatów „zabawkowych”. 

8 czerwca. W Chojnie zakończył się realizowany przez ZSP unijny pro-
jekt „Przyszłość na pierwszym planie” z udziałem także młodzieży z węgier-
skiego Köszegu, czeskich Sušic i łotewskiej Siguldy.

3 lipca. Stowarzyszeinie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
z Chojny wraz ze Stowarzyszeniem Czas-Przestrzeń-Tożsamość ze Szczecina 
zorganizowały wyjazd studyjny do Słubfurtu (Słubic i Frankfurtu nad Odrą) 
– wyimaginowanego przez Michaela Kurzwellego miasta obejmującego dwie 
dzielnice Słub i Furt na obu brzegach Odry. Stowarzyszenie Terra Incognita 
zostało przedstawione publiczności w ramach Targów Aktywności Społecz-
nej.

8 lipca. W kościele w Rynicy zamontowano rzeźbę ukrzyżowanego 
Chrystusa, autorstwa krzywińskiego artysty Aleksandra Fotygi.

9-10 lipca. W Chojnie odbyły się Dni Chojny. Na scenie wystąpili 
twórcy działający przy Centrum Kultury, a także zespoły pop i disco polo m.in. 
Andrzej Piasek Piaseczny, Sasha oraz Milano. Program uzupełniały imprezy 
towarzyszące: wystawy malarstwa, rękodzieła ludowego i zdobniczej sztuki 
użytkowej, degustacje potraw kół gospodyń wiejskich i inne.

9-10 lipca. W Baniach odbył się I Polsko – Niemiecki Festyn na Ziemi 
Bańskiej. Połączony był on z otwarciem Międzynarodowego Centrum Turystyki, 
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Kultury i Sportu w Baniach. W ramach festynu zorganizowano Festiwal Filmu 
Amatorskiego. Autorami filmów byli głównie uczniowie gminnych szkół. W ka-
tegorii do lat 16 najlepszym filmem okazał się Konie,.miłość,.pasja,.marzenie Mi-
leny Kopanajko i Agnieszki Pulwer. W kategorii powyżej 16 lat pierwsze miejsce 
zajął łukasz Snopek za film Swobnickie.krajobrazy-ruiny.zamku.

10–11 lipca. Plaża w Wirowie (koło Gryfina) – 5. edycja Gryfińskiego 
Festiwalu Rowerowego „Jazzbike”. Oprócz atrakcji kierowanych do miłośników 
„dwóch kółek”, takich jak skoki rowerowe do wody czy nocny rajd na orientację, 
odbyły się koncerty zespołów Final Strike, Oposy znad Fosy i legendy polskiego 
punk rocka Zielonych Żabek. 

12 lipca. Rozpoczęły się polsko-niemieckie warsztaty muzyki dawnej. 
Prowadził je znany w Polsce animator tego gatunku sztuki – Ryszard Dominik 
Dembiński ze Świeradowa. uczestniczyły dzieci z Centrum Kultury, które od 
roku muzykują na dawnych instrumentach, a także niemiecka młodzież z ośrod-
ka EJF (partnera projektu) w Gartzu. Warsztaty zakończyły się wspólnym kon-
certem.

11–18 lipca. W niemieckiej wiosce ekologicznej Stolzenhagen koło An-
germünde (na wysokości Bielinka) trwała kolejna edycja Ponderosa Tanz Festi-
val. uczestnicy i instruktorzy przyjechali z różnych krajów, w tym z uSA i Hisz-
panii. W projekcie uczestniczyli aktorzy Teatru uhuru z Gryfina.

13 lipca. W Filii Naukowej Biblioteki Publicznej w Gryfinie miało miej-
sce otwarcie wystawy gryfińskiej artystki Elżbiety Olszewskiej p.t. „Moje prze-
myślenie”.

30-31 lipca. Na corocznym Jarmarku Moryńskim bawiono się przy mu-
zyce dyskotekowej oraz disco-polo. Wystąpił także zespół Świadomość (reggae), 
oraz lokalna formacja Herbata (blues). W programie imprezy znalazły się rów-
nież wystawy, prezentacje młodych muzyków z MOK, oraz występy dla dzieci.  
Wydarzeniu towarzyszyły liczne wydarzenia sportowe.

6-8 sierpnia. W Mieszkowicach odbyły się Dni Kultury i Przyjaźni. Wy-
stąpili m.in. Carl von Breydin (Niemcy), The Beatles Revival (Czechy),  Ode-
rdammis (Niemcy), R. Pluciński & Herbata, The Pokerss oraz Belfast – Sound 
od Boney M.  Program koncertowy uzupełniały wystawy prac plastycznych i fo-
tografii a także imprezy sportowe. 
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6-8 sierpnia. Podczas Dni Kwatery na chojeńskim Lotnisku wystąpili 
m.in.: Vespa, Fat Belly Family, Jaw Raw, Czerwone Gitary oraz Olek Grotowski 
i Małgorzata Zwierzchowska.

7 sierpnia.  Do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu 
zawędrował festiwal „Na gotyckim szlaku – muzyka w zabytkach Pomorza Za-
chodniego”. Wykonano Polonaise w wykonaniu Piotra Pałaca (gitara) i urszuli 
Stawickiej  (klawesyn)

15 sierpnia. Wojciech Strelczuk z Chojny zdobył w Niemczech mistrzo-
stwo Europy w rzutach nietypowych. W marcu i czerwcu wywalczył trzy brązo-
we medale Mistrzostw Polski Weteranów w pchnięciu kulą i rzucie ciężarkiem.

21 sierpnia. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Historyczno-Kultu-
ralnego „Terra Incognita” z Chojny z Fundacją Akademia Muzyki Dawnej 
ze Szczecina w kościele Mariackim w Chojnie odbył się jeden z koncertów 
wędrującego festiwalu „Na gotyckim szlaku – muzyka w zabytkach Pomorza 
Zachodniego”.  W programie można było usłyszeć Sturm.und.Drang w wyko-
naniu Pawła Książkiewicza (flet Traverso) oraz orkiestry FAMD.PL pod dyr. 
Pawła Osuchowskiego.

2-5 września. W Gryfinie odbyła się czwarta edycja festiwalu „Sztukowa-
nie”. W programie imprezy znalazło się 27 wydarzeń artystycznych z dziedziny 
muzyki, tańca, filmu, teatru i działań parateatralnych oraz literatury. Wystąpili 
m.in. Mary No Wane, Kapela ze Wsi Warszawa, Kościeński Teatr Kabaretowy, 
un Mimo Teatro, Arti Grabowski oraz grupa Tamtamitu. Najbardziej oryginal-
nym punktem programu był organizowany po raz pierwszy konkurs „bodypain-
tingu”, czyli sztuki makijażu ciała. 

4 września. Mariusz Strelczuk z Chojny w ekipie Dan Pipe Wriezen zdo-
był wicemistrzostwo Niemiec w paleniu fajki na czas. Indywidualnie najlepszy 
był Jerzy Grodek z Wriezen.

4-5 września. Dni Brandenburgii w Schwedt – ogromny festyn landu 
Brandenburgii organizowany po raz dwunasty. 

8 września. W Muzeum Narodowym w Szczecinie otwarto wystawę 
Współczesne.medalierstwo.na.Pomorzu.Zachodnim. Wśród eksponatów medale 
i rzeźby autorstwa Joanny Mieszko-Nity z Chojny.
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11 września. Z okazji Europejskiego Dnia Dziedzictwa Kulturowego 
w Gartz.otworzono.wystawę.Gryfino.i.Gartz.na.historycznych.mapach. Wydarze-
niu towarzyszyły polsko-niemieckie warsztaty oraz wykłady, których celem było 
przypomnienie o historycznej trasie pielgrzymkowej między miastami Gdańsk-
Szczecin-Berlin.

17 września. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
z Chojny przygotowało w Bibliotece Publicznej w Chojnie spotkanie z Ecke-
hartem Ruthenbergiem., który od lat 80. zajmuje się dokumentacją cmentarzy 
żydowskich na terenie Polski i Niemiec. Spotkanie otwierało wystawę artysty 
z oryginalnymi odbitkami macew powstającymi za pomocą techniki frotażu. 

18 września. W Bartkowie odbył się po raz pierwszy Festiwal Twórczości 
Ludowej. Główną atrakcją imprezy był koncert folkowego zespołu Dikanda.

23-25 września. W 440. rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama 
Orteliusa, w Chojnie i Cedyni zorganizowano XXIV Ogólnopolską Konferencję 
Historyków Kartografii. organizatorami byli: Zespół Historii Kartografii PAN, 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych uS i Archiwum Państwowe 
w Szczecinie. Koordynatorem i sekretarzem konferencji był dr Radosław Skrycki.

25 września. Teatr uBS w Schwedt. Premiera sztuki Pommerland.ist.ab-
gebrannt w reż. Cezarego Morawskiego. 27 września Stowarzyszenie Historycz-
no-Kulturalne „Terra Incognita” zorganizowało wyjazd autokarowy mieszkańców 
Chojny i okolic do Teatru uBS na przedstawienie.

26 września. Paweł Pankratow z Mieszkowic zdobył mistrzostwo Polski 
młodzików w biegu na 2000 m.

29 września - 3 października. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne 
„Terra Incognita” wraz z Deutsche Vereinigung für politische Bildung – Lande-
sverband Hessen zorganizowało polsko-niemiecką konferencję pt. „Współpraca 
transgraniczna nad Odrą” w Bielinie.

Październik. W ramach muzycznego festiwalu „Hulaj dusza”, organizo-
wanego z inicjatywy muzyka Jakuba Stankiewicza (muzyka zespołu Braty z Ra-
kemna), w pubie „Wrota do Sławy” w każdą sobotę miesiąca odbywały się koncerty 
muzycznych grup artystycznych. Wystąpili m.in.: CarPets, Silo, Przemek Thiele, 
Turyzm, Final Strike, Pomorzanie, Sohor.

Chojna i gminy ościenne – kronika wydarzeń za rok 2010



362

2 października. W teatrze w Schwedt odbyła się premiera musicalu 
Świr. w. świecie. elfów, w którym wystąpili aktorzy gryfińskiego Teatru Tańca 
Vogue (wcielili się w rolę elfów oraz faunów).

2 października. W Marwicach rozpoczęła się piąta edycja „Tygodnia 
z Żurawiami” – ekologicznego święta organizowanego w celu obserwacji żu-
rawi. Imprezie towarzyszył cykl wykładów m.in. o formach ochrony przyrody 
w Polsce.

7 października. W Gryfińskim Domu Kultury odbyła się po raz 11. 
Powiatowa Prezentacja Życia Twórczego Osób Niepełnosprawnych. Swoje 
talenty prezentowali pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z Nowego 
Czarnowa, Chojny, Dębców, Trzcińska-Zdroju, Morynia oraz wychowankowie 
szkół specjalnych z Gryfina i Nowego Czarnowa.

8 października. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Inco-
gnita” z Chojny  przygotowało w Chojnie w Sali Centrum Kultury przedsta-
wienie spektaklu pt. Pierogi gryfińskiego teatru „uhuru”.

9 października. W Krzywinie odbyło się po raz siódmy „Święto Kapusty”.

9 października. Kołbacz. Kolejna impreza z cyklu „Cienie zapomnianych 
kultur”: wystawa fotografii wiejskich muzykantów oraz koncert Motion Trio.

16 października. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Inco-
gnita” z Chojny przygotowało drugą wystawę prac i spotkanie z E. Ruthenber-
giem, która miała miejsce w Szczecnie we wnętrzach zabytkowej Willi Lentza. 

23 października. W Gryfinie na sali GDK odbyła się uroczysta inaugu-
racja roku akademickiego uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

29 października. W Widuchowej IX Festiwal Piosenki Angielskiej EYE 
wygrała Julia Jaszczyk z Ostrowa Wielkopolskiego. Z recitalem wystąpili Alicja 
Majewska i Włodzimierz Korcz.

31 października. W Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie odbyła się 
trzynasta edycja „Nocy Grozy”. W programie znalazły się koncerty zespołów 
Dumpster Saints, Dead Pony i Oposy znad Fosy, a także pokaz horrorów. Pokazy 
odbywały się przy pełnych salach.

Przemek Lewandowski
Paweł Migdalski



363

Listopad. Gryfinianin Marian Anklewicz został wyróżniony przez Mi-
nistra Sporu i Turystyki odznaką honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, za cało-
kształt działań na rzecz rozwoju turystyki regionu gryfińskiego.

5 listopada. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
z Chojny przygotowało spotkanie z regionalistą, historykiem, pedagogiem Zbi-
gniewem Czarnuchem z Witnicy koło Gorzowa w sali Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chojnie.

5-6 listopada. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incogni-
ta” z Chojny przeprowadziło w ZSP w Chojnie i ZSO w Gryfinie warsztaty 
dziennikarskie pt. „Moje korzenie. Historia regionu a historia mojej rodziny”, 
przygotowane przez Magdalenę Ziętkiewicz i Przemysława Konopkę.

5-7 listopada. W Gryfinie odbyła się druga edycja Jesiennej Sceny 
Tańca – Festiwalu Małych Form Ruchowych. 

10 listopada. Wręczenie Bocianów – corocznych nagród starosty gry-
fińskiego. Wyróżnienia otrzymali: Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki z Kołba-
cza, Tomasz Grąbczewski z Gryfina, oraz koła gospodyń wiejskich i piekarnia 
MAXX w Chojnie.

11 listopada. W siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej ma miejsce otwarcie wystawy z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości „Droga do wolności”.

12 listopada. W Żabnicy oraz Gryfinie gościł chór „Emmanuel” 
z ukraińskiego Kałusza. W 1945 roku mieszkańcy Kałusza byli pierwszą, więk-
szą grupą repatriantów, która pojawiła się w Gryfinie  

14 listopada. Kino Gryf w Gryfinie. Premiera gryfińskiej „superpro-
dukcji gangsterskiej” w reżyserii Piotrka Ostrowskiego – Chłopaki. z...Feraj-
ny. Film bije rekord oglądalności. Na wiele pokazów brakuje biletów. łącznie 
ogląda go ponad 1500 osób.  

20 listopada. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego 
„Terra Incognita” w Chojnie i redakcji „Rocznika Chojeńskiego” (P. Migdal-
ski, R. Ryss, R. Skrycki) zostali zaproszeni na spotkanie regionalistów pol-
skich i niemieckich zorganizowane w Witnicy, podczas którego zaprezento-
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wane zostało stowarzyszenie i odbyła się prapremiera drugiego tomu „Rocznika 
Chojeńskiego”.

21 listopada. Wybory samorządowe. W Chojnie poprzedziła je pierw-
sza w historii miasta publiczna debata wszystkich kandydatów na burmistrza 
(współorganizowana przez „Gazetę Chojeńską”). Burmistrzami i wójtami zo-
stali: Banie – Teresa Sadowska, Cedynia – Adam Zarzycki, Chojna – Adam Fe-
dorowicz, Gryfino – Henryk Piłat, Mieszkowice – Andrzej Salwa, Moryń – Jan 
Maranda, Stare Czarnowo – Marek Woś, Trzcińsko-Zdrój – Zbigniew Kitlas, 
Widuchowa – Michał Lidwin. Starostą został ponownie Wojciech Konarski.

24 listopada. Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Spo-
tkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel.

25 listopada. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” 
z Chojny przygotowało warsztaty pt. „Moje miejsce na ziemi. Poznajemy wła-
sne miejsce zamieszkania” dla nauczycieli chcących wzbogacić własną wiedze 
na temat możliwości wykorzystania wiedzy regionalnej do nauczania historii. 
Przeprowadził je Paweł Migdalski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Chojnie.

26 listopada. ukazał się II tom „Rocznika Chojeńskiego” z wieloma tek-
stami zarówno naukowców, jak i mieszkańców okolicy. Na promocyjnym wystą-
pili prof. dr hab. Radosław Gaziński (prezes szczecińskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego i Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego), a także 
Wiesław Czajka z Warszawy – geolog, hydrograf morski i kartograf. Czajka opo-
wiadał o symbolach astronomicznych w heraldyce miejskiej Nowej Marchii.

28 listopada. W Pit Pubie w Chojnie wystąpił australijski zespół rocko-
wy The Sunpilots.

29 listopada – 3 grudnia. Grupa młodzieży z Międzynarodowego Cen-
trum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach uczestniczyła w niemiecko-polskim 
projekcie „Erleben statt reden – Przeżyć zamiast mówić”. Były to pięciodniowe 
warsztaty, które odbywały się od 29 listopada do 3 grudnia na zamku Trebnitz 
w Niemczech (koło Wriezen).

Grudzień. ukazuje się trzecia część przewodnika Gryfińskie.Trasy.Ro-
werowe Andrzeja urbańskiego i Mariana Anklewicza. Znajdziemy w nim opis 
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dwóch niemieckich tras: „Pagórkami gminy Mescherin” przez Staffelde, Rosow, 
Radekow, Tantow oraz „Wokół doliny Salwy” przez Mescherin, Geesow, Hohen-
reinkendorf i Gartz.

4 grudnia. W gryfińskim kinie odbył się specjalny pokaz filmu Skrzydlate.
świnie. Towarzyszyło mu spotkanie z reżyserką – Anią Kazejak-Dawid. 

8 grudnia. W siedzibie Gryfińskiego Towarzystwa Historycznego ma 
miejsce otwarcie wystawy  Legenda.gryfińskiego.folkloru.–.Edward.Mojsak.

17 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu „Moje korzenie. Historia mojej 
rodziny a historia regionu”. Pierwszą nagrodę otrzymuje Emil Chróściak z I kla-
sy LO w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Gryfinie za pracę Bo.nikt.nie.wie-
dział,.że.tu.jest.Polska. Ogłoszono też wyniki konkursu dla młodzieży szkolnej pt. 
„Zapomniane kamienie milowe, kamienie pamiątkowe i pomniki”. Wyróżnienie 
zdobył zespół Odkrywcy Tajemnic „Szperacze” z Zespołu Szkół w Widuchowej. 
Oba konkursy zorganizowało Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra In-
cognita” z Chojny.

18 grudnia. Gryfiński chór Res Musica świętował w kościele p.w. NMP 
dziesięciolecie artystycznej działalności. 
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