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9 stycznia w Centrum Kultury w Chojnie odbył się Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Opowieści wigilijne”. Na scenie
zaprezentowali się podopieczni placówek z Chojny, Morynia, Nowego
Czarnowa, Dębna, Gryfina oraz Goszkowa.

11 stycznia odbył się XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano środki na sprzęt pozwalający wcześnie wykrywać nowotwory u dzieci. Akcja prowadzona była także w gminach powiatu gryfińskiego. W gminie Chojna wolontariusze zebrali 12 588,85 zł,
w gminie Mieszkowice zbiórka przyniosła 7 tys. zł, w Moryniu natomiast
5056,08 zł oraz 156,25 euro. W Trzcińsku Zdroju zebrano 5303,58 zł
i 16,94 euro. Cedynia natomiast pobiła swój własny rekord z lat ubiegłych,
zbierając 13289,89 zł i 39,54 euro.
16 stycznia po raz jedenasty w Centrum Kultury w Chojnie odbył się Rejonowy Przegląd Jasełek. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Chojnie.
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27 stycznia w CK w Chojnie odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. Dom mojego ojca. Reżyserem filmu jest Michał Majerski a opowiada on o kontaktach polsko-niemieckich
w roku 1945. Na dokument składają się rozmowy niemieckich mieszkańców okolic Chojny oraz Polakami zajmującymi ich miejsce.
W projekcji wzięło udział ok. 150 mieszkańców a po niej odbyła się
dyskusja dotycząca reakcji zachodzących pomiędzy starymi i nowymi
mieszkańcami okolic Chojny, w trakcie której ujawniły się silne emocje.
29 stycznia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych
w Mieszkowicach na mocy uchwały Rady Powiatu został przekazany pod
opiekę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym organem prowadzącym mieszkowicką Rolkę przestał być powiat gryfiński.
13 lutego w chojeńskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z Kingą
Konieczny i Andrzejem Łazowskim, autorami książki pt. A ty zostaniesz
ze mną. Tematem przewodnim publikacji są relacje autochtonów zamieszkujących okolice Szczecina oraz naszego powiatu. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców, w jego trakcie nie zabrakło emocji,
których wyrazem było wzajemne postrzeganie się przez pryzmat ciągle
funkcjonujących wśród nas stereotypów.
13 lutego Ochotnicza Straż Pożarna z Nawodnej otrzymała nowy wóz.
Wartość samochodu wyniosła 588,5 tys. zł a jego finansowaniem podzielili się Zarząd Główny OSP oraz Gmina Chojna. Tym samym zakończyła
się służba poczciwej „babci” – kilkudziesięcioletniego Stara.
Luty – zawodnik LKS Chersoń Bielin Waldemar Karczmarek został sklasyfikowany na drugim miejscu w światowym rankingu Międzynarodowej Federa-

367

Chojnia i gminy ościenne - kronika wydarzeń za rok 2009

cji Jeździeckiej w powożeniu zaprzęgami parokonnymi.
21 lutego podczas dorocznego przeglądu plastyki „Myślibórz 2009” mieszkający
w Trzcińsku Zdroju artysta-plastyk Marek Stanisławski otrzymał główną nagrodę. Tematyka jego prac dotyczy m.in. pejzaży miasta i zabytków.
27 lutego w Czelinie odbyła się uroczystość 64–lecia wkopania pierwszego nad Odrą polskiego słupa granicznego. W uroczystościach wzięli
udział kombatanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz władze gminy
Mieszkowice.
4 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie odbył się
II Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Konkurs skierowany był, podobnie
jak rok wcześniej, do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. W konkursie wzięło udział sześć szkół: Gimnazjum z Chojny, Gimnazjum z Mieszkowic,
Gimnazjum z Cedyni, Zespół Szkół z Widuchowej, ZSP Nr 2 z Gryfina,
ZSP Nr 1 z Chojny.
I miejsce zajęła drużyna reprezentująca ZSP Nr 2 w Gryfinie w składzie:
Dawid Klimowicz, Magdalena Cieciuch, Patryk Kupryjańczyk, Marta
Szejler, Agnieszka Bednarska; opiekunowie: Agnieszka Mielniczek, Beata Szczęsna. Organizatorem konkursu był Krzysztof Pośniak, nauczycielpolonista.
5 marca nastąpiło w Chojnie otwarcie spożywczo-przemysłowego supermarketu sieci Intermarche. Cieszą tego typu działania gdyż dzięki nim
Chojna jest miasteczkiem coraz bardziej atrakcyjnym także dla klientów
także zza Odry.
5 marca w Cedyni z inicjatywy burmistrza Adama Zarzyckiego odbyło się
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polsko-niemieckie spotkanie poświęcone perspektywom wykorzystania
linii kolejowej Godków–Berlin. Otwarcie linii kolejowej przysłużyłoby
się szczególnie gminom Cedynia i Moryń, ale też ościennym, a sama linia
kolejowa byłaby niemałą atrakcją turystyczną.
14 marca chojeński lekkoatleta-weteran Wojciech Strelczuk podczas występów
wHalowychMistrzostwachPolskiWeteranówrozgrywanychwSpalezdobyłzłoty
i srebrny medal.
16 marca na skutek decyzji Sejmiku Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego zakończyła swoją działalność biblioteka pedagogiczna w Chojnie. Księgozbiór ma pozostać w mieście, przejęła go Miejska Biblioteka Publiczna.
19 marca w Centrum Kultury w Chojnie odbyło się spotkanie z Beatą
Woźniak oraz Remigiuszem Rzepczakiem, autorami książki pt. Ślady. Zawiera ona wspomnienia mieszkańców okolic opowiadających o czasach II
wojny światowej.
Marzec – plastyczki z Morynia, podopieczne Anieli Głodnej, zostały
laureatkami ogólnopolskiego konkursu malarskiego Cztery pory roku –
zima. Organizatorem konkursu był Klub Kultury „Zastów” w Warszawie.
16 kwietnia w Zespole Szkół w Baniach otwarta została wystawa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej pt. W poszukiwaniu nowego
domu. Migracje na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1950.
17 kwietnia w Swobnicy odbyły się powiatowe eliminacje XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Rywali-

369

Chojnia i gminy ościenne - kronika wydarzeń za rok 2009

zacja dotyczyła testu wiadomości oraz sprawdzianów praktycznych.
Wśród szkół podstawowych rywalizację wygrała drużyna z Zielina, natomiast w rywalizacji gimnazjalistów najlepsi okazali się uczniowie
z Bań.
18 kwietnia zawitali do Chojny uczestnicy 30 Rajdu Magnolii, gdzie
na byłym lotnisku sprawdzali się na odcinkach specjalnych. Udział
w zawodach wzięło niemal 60 załóg z całej Polski.
21 kwietna gościli w chojeńskiej szkole podstawowej polscy olimpijczycy: dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Kucharski oraz Piotr Basta
– uczestnik trzech olimpiad.
25 kwietnia na cmentarzu wojskowym w Siekierkach odbyły się główne
uroczystości w 64. rocznicę forsowania Odry przez żołnierzy Wojska Polskiego. Tego dnia miała miejsce uroczysta msza polowa a po niej okazja
do refleksji w rozmowach z obecnymi tego dnia, licznymi kombatantami.
9 i 10 maja uczniowie i mieszkańcy Chojny, Trzcińska Zdroju, Widuchowej oraz Nawodnej wzięli udział w akcji promującej zdrowy styl życia
„Polska Biega”.
Maj – po raz 16 odbyły się Krzywińskie Biegi Przełajowe. Właśnie
z tej okazji do Krzywina rokrocznie przyjeżdżali także olimpijczycy, których
w tym roku reprezentował kajakarz Daniel Jędraszko. Warto podkreślić,
że w 22 biegach wystartowało łącznie 540 uczestników.
7 i 8 maja w Czaplinku odbyły się wojewódzkie eliminacje XXXII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W kategorii podstawówek
zwyciężył Zielin a wśród gimnazjów Banie. Właśnie te dwie szkoły repre-
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zentować będą województwo zachodniopomorskie podczas finału ogólnopolskiego.
21 maja gościł w Chojnie poseł do europarlamentu Bogusław Liberadzki. W trakcie spotkania z mieszkańcami wygłosił wykład podsumowujący
5 lat Polski w Unii Europejskiej.
26–28 maja w Kołobrzegu odbył się finał XXXII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Trzecie miejsce zajęła w nim drużyna z Bań
a mistrzem Polski został Paweł Tworek.
29-31 maja odbyły się Dni Trzcińska podczas których odbywały się liczne
zawody, konkursy oraz pokazy. W niedzielę mieszkańców bawił zaś Andrzej Rybiński znany wokalista lat 70-tych. Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
28 czerwca – 3 lipca – w Trzcińsku Zdroju odbyły się III Spotkania
z Muzyką Dawną. Organizatorem było Trzcińskie Centrum Kultury.
W trakcie kilkudniowej imprezy można było wysłuchać utworów najlepszych zespołów muzyki dawnej z całej Polski, które w ramach koncertów
dla publiczności dorobek mistrzów średniowiecza, renesansu i baroku.
Wystąpiły m.in. zespoły z Bierzwika i Świeradowa-Zdroju. Spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
11–14 czerwca w Biłgoraju odbył się centralny finał XXXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, w kategorii gimnazjów najlepsze okazało się Trzcińskie Bractwo Przygody turystycznej
PTTK „Kon-Tiki”.
20 czerwca miał miejsce Jarmark Widuchowski, którego trakcie można
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było podziwiać występy artystyczne w wykonaniu najmłodszych, obejrzeć
kabaret LIMO czy posłuchać gwiazdy wieczoru Iwony Węgrowskiej.
20–21 czerwca odbyły się Dni Chojny. W czasie ich trwania mieliśmy
możliwość posłuchać m.in. zespołu Bracia oraz obejrzeć galę boksu.
Organizatorem gali był chojeński klub „Garda” Jarosława Przygody.
W ich trakcie odbyło się także wiele imprez towarzyszących m.in. Puchar Bałtyku w motocrossie czy nocna gala operetki.
19–21 czerwca odbyły się Dni Cedyni, w czasie których mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości mieli możliwość wziąć udział w zawodach
sportowych, obejrzeć zawody motocrossowe ale też wysłuchać koncertów
zespołów muzycznych ( zespół Ich Troje).
W niedzielę odbył się także festiwal kultury średniowiecznej.
Lipiec – otwarto kolejny market w Chojnie, tym razem sieci Biedronka.
Jest to kolejny supermarket w Chojnie po Netto i Intermarche.
7 lipca odwiedził Chojnę ambasador USA w Polsce Victor Ashe, spotykając się z władzami miasta. W trakcie wizyty o specyfice miasta poinformował go burmistrz Chojny Adam Fedorowicz.
9 lipca do gmin Mieszkowice i Cedynia dotarł Flis Odrzański. Organizowany po raz trzynasty przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Wyższą
Szkołę Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie. W tym roku ze względu na wysoki stan wody zamiast w Brzegu, tratwy zostały zbudowane
na terenie kopalni kruszyw w Bielinku i stąd wyruszyły w dalszą trasę
do Szczecina.
21 lipca Chojnę odwiedziło małżeństwo Marianne Lovlie i Werner Fah-
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renholz. Norweska para zwiedzająca świat pieszo od wielu lat, kieruje się
w stronę Litwy by dotrzeć do celu podróży – Mongolii.
31 lipca – 2 sierpnia odbył się Jarmark Moryński. Spośród wielu ciekawych imprez odbywających się w tym czasie wymienić można choćby
koncert zespołu Pectus czy X Międzynarodowy Bieg dookoła Morynia
i Jeziora Morzysko Victory 2009. W tym roku gościem imprezy był słynny gryfiński ultramaratończyk Jarosław Janicki.
1 sierpnia w Mieszkowicach w ramach projektu „Chopin przyjechał”
na rynku miał miejsce koncert na żywo utworów Fryderyka Chopina
w wykonaniu Nikodema Wojciechowskiego. Koncert odbył się z okazji
200. rocznicy urodzin kompozytora.
7–9 sierpnia odbyły się Mieszkowickie Dni Kultury i Przyjaźni 2009,
w czasie których wystąpił zespół Habakuk oraz m.in. teatr ognia InkoGni-To.
22 sierpnia w Gozdowicach podczas Święta Miodu prezentowali swoje
wyroby pszczelarze. Goście mieli okazję degustacji miodów o różnych
smakach i zapachach.
28–30 sierpnia w Chojnie odbyły się Dni Integracji, Przyjaźni
i Ekumenizmu. Wśród gości znalazł się Bartłomiej Sochański – konsul
honorowy Niemiec, Marcus Mecke – przewodniczący polsko-niemieckiej
grupy parlamentarnej, zarazem jedna z najważniejszych postaci pojednania między krajami. W trakcie imprezy odbyła się m.in. dyskusja dotycząca ekumenizmu we współczesnym pojęciu.
1 września, w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się uro-
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czystości 25-lecia Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej
Pokoju. Uroczystości połączone zostały z pierwszą archidiecezjalną pielgrzymką samorządowców. Mszę odprawił metropolita szczecińsko-kamieński ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga. W uroczystościach wzięli udział
marszałek województwa zachodniopomorskiego Władysław Husejko oraz
prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
10 września oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie
Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie. Prezesem stowarzyszenia został historyk Paweł Migdalski, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród celów stowarzyszenia jest ożywienie życia
kulturalnego regionu, wydawanie Rocznika Chojeńskiego oraz działania zmierzające do powołania w mieście muzeum regionalnego.
11–14 września świętowało swoje 15-lecie stowarzyszenie „Twinning
Trzcińsko- Zdrój”. Liczną grupę zaproszonych gości stanowili reprezentanci bratniej holenderskiej miejscowości Graft-De Rijp. Oficjalna część
obchodów odbyła się w Trzcińskim Centrum Kultury w obecności starosty
Wojciecha Konarskiego.
19 września w Chojnie po raz pierwszy rozegrano ostatnią rundę Pucharu
Polski w motocrossie. Organizatorem był Klub Motorowy Chojna. Organizatorzy imprezy spisali się wyśmienicie.
19 września jubileusz 60-lecia istnienia obchodziło Koło Łowieckie „Jeleń” w Chojnie. Na placu konstytucji 3 Maja prezentowano historię koła,
wręczono medale oraz zorganizowano poczęstunek pieczoną dziczyzną.
24 i 28 września 10-lecie istnienia świętowało chojeńskie Gimnazjum
im. Janusza Korczaka. W tych dniach w szkole zorganizowano paso-
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wanie na gimnazjalistę oraz uroczyście obchodzono Dzień Patrona.
Uczniowie uczestniczyli także w sesjach dotyczących praw dziecka.
26 września ponad 400 zawodników wzięło udział XVII Krzywińskiej Lidze Biegów Przełajowych. Uczniowie reprezentowali 19 placówek oświatowo-wychowawczych i rywalizowali w 18 kategoriach. W kategorii
przedszkolaki Zwyciężyli Maja Łuczak oraz wśród chłopców Filip Luby
natomiast w kategorii szkól ponadgimnazjalnych Nikolina Szurgocińska
oraz Mateusz Wermuth.
27 września odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Wygrała OSP Banie i tym samym będzie reprezentować powiat gryfiński na
szczeblu wojewódzkim.
13 października w Cedyni miał miejsce pokaz filmu Border Speaking –
niech mówi granica, którego reżyserami są Simon Brunel i Nicolas Pannetier. Tematyką filmu są wspomnienia ludzi pogranicza przed i po przemianach 1989 roku.
9–10 października w Szkole Podstawowej w Gogolicach odbyły się IV
Jesienne Marsze na Orientację „KON-TIKInO 2009”. Impreza o randze
wojewódzkiej przyciągnęła wielu chętnych krajoznawców. W trakcie
dwudniowej imprezy rozegrano szereg konkurencji m.in. test wiadomości,
kolarski tor przeszkód czy też pierwszą pomoc. Po raz kolejny organizatorem imprezy była Róża Ryczańczyk.
19 października w Baniach uroczyście oddano do użytku zespół boisk
w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Otwarcia
dokonał wójt Widuchowej Michał Lidwin. Jest to 63 obiekt tego typu
w województwie.
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23 października zmarł arcybiskup-senior Marian Przykucki, wielokrotny
uczestnik polsko-niemieckich nabożeństw ekumenicznych organizowanych podczas Dni Integracji Europejskiej w Chojnie. Czynnie angażował się
w pojednanie między narodami.
11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Centrum Kultury w Chojnie odbył się pokaz filmu dokumentalnego Honor generała.
Autorką tego filmu jest Joanna Pieciukiewicz ze szczecińskiego ośrodka
TVP, która tego dnia także gościła w Chojnie. Dokument jest opowieścią
o losach generała Stanisława Sosabowskiego, który dowodził w czasie
II wojny światowej polską Brygadą Spadochronową. Jednostka ta w 1944
roku brała udział w bitwie pod Arnhem, a jej dowódca został obwiniony
za niepowodzenie operacji.
4 grudnia otwarto kolejny zespól boisk w ramach rządowego programu
„Orlik”, tym razem w Cedyni. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz
Adam Zarzycki.
17 grudnia w chojeńskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie, którego
celem była promocja pierwszego tomu „Rocznika Chojeńskiego”. Czasopismo wydawane jest przez stowarzyszenie „Terra Incognita” w Chojnie.
Na spotkanie zaproszony został znawca dziejów Pomorza prof. Edward
Rymar, któremu przyznano honorowe członkostwo Stowarzyszenia.
Grudzień – brązowy medal mistrzostw Polski szkół i ośrodków szkolnowychowawczych wywalczył zespół OSW w Chojnie. Wcześniej uczniowie zdobyli mistrzostwo województwa. Trenerem i opiekunem grupy jest
Andrzej Krucewicz.
Grudzień- w sprzedaży znalazł się przewodnik po obiektach architek-
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tury gotyckiej Chojny, autorstwa Małgorzaty Mateckiej pt. Wędrówki
po najstarszych zabytkach Chojny.
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