
 
 

Powyżej widzicie kupon, który pojawi się w każdym numerze gazetki Filek. 
Zbierajcie co miesiąc, a w czerwcu każdy, kto przyniesie wszystkie 10 kuponów 
naklejonych na kartkę A4, weźmie udział w losowaniu GWARANTOWANEJ 
nagrody!!! 
 
Dwa tygodnie ferii to sporo czasu. Chełmiński Dom Kultury przygotował dla was 
szereg zajęć, z których warto skorzystać. Szczegóły na plakacie w gazetce. 
 
14 lutego to święto miłości, dzień zakochanych, czyli nasza najważniejsza miejska 
impreza – Walentynki Chełmińskie. Obchody tej pięknej uroczystości rozpoczną się 
kilka dni wcześniej i codziennie nie zabraknie atrakcji dla każdego w każdym wieku. 
Szczegóły w gazetce. Warto wspomnieć, że 14 lutego we wtorek, na płycie 
chełmińskiego Rynku przed Ewą Farną wystąpi wasz nauczyciel języka angielskiego 
Tomasz Jarmołkiewicz ze swoją grupą Teacher’s Crew. Początek ich występu około 
godz. 17:30. 

 

 
 

 
 

Maju, wracaj szybko do zdrowia. Czekamy na Ciebie i tęsknimy!!! <3 <3 <3 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE 
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15 stycznia już po raz 25. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Jak co roku uczniowie naszej 
szkoły aktywnie uczestniczyli w finale. Do akcji ruszyło sześć wolontariuszek 
(Patrycja Nalińska, Karolina Bednarz, Maja Kaszewska, Patrycja Bielec, Kinga 
Latuszek i Jagoda Janowska), którym towarzyszyły koleżanki ze szkoły. 
Dziewczęta rozpoczęły zbiórkę pieniędzy punktualnie o 10.00. Jak przyznały, 
mieszkańcy naszego miasta bardzo chętnie wrzucali datki do puszek i nie trzeba 
było ich do tego jakoś specjalnie namawiać. Potwierdzeniem jest łączna kwota, 
jaką udało się zebrać naszym wolontariuszkom – 1391,21zł! To nowy rekord... 
Od 1997 roku Chełmno zebrało ponad 500 tysięcy złotych i jak zawsze podkreślamy 
- chełmiński szpital otrzymał dotychczas urządzenia i sprzęt medyczny za ponad 300 
tysięcy złotych!!! Cały nasz oddział pediatryczny i oddział noworodkowy, 
wyposażone są przez Fundację WOŚP, ratując zdrowie i życie najmłodszych. Część 
środków przeznaczonych została także na godną opiekę medyczną seniorów. W 
Chełmnie, przedsięwzięcia związane z XXV Finałem WOŚP, tradycyjnie odbywały 
się w chełmińskim szpitalu, na płycie rynku oraz tym razem w Kręgielni 

„Grawitacja”. W 
działania włączyły 
się też: Gmina Stolno 
i Gmina Chełmno. 
 

W finałowy dzień 
od rana w Hali 
Sportowej Zespołu 
Szkół nr 1 w Stolnie 
walczyli piłkarze w 
Halowym Turnieju 
Piłki Nożnej o 
Puchar Ośrodka 
Szkoleniowo - 
Doradczego 
„Campus” (wygrała 
drużyna „Wheel 
Trade” D. 
Wichlińskiego). Na 

ulicach Chełmna z metą na płycie rynku odbywał się Bieg Uliczny „Policz się z 
cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”, zorganizowany przez UKS „Tarpan”. Dochód z 
turnieju i biegu trafił oczywiście do puszek wolontariuszy. Chełmiński szpital 
tradycyjnie już w swojej siedzibie przeprowadzał badania poziomu cukru, ciśnienia,  

 

 

 
 

Organizatorem szkolnego turnieju warcabowego była wychowawczyni 
świetlicy p. Katarzyna Zawadzka. Zapisy chętnych do uczestnictwa trwały 
od 20.09.2016 do 20.10.2016. Zgłosiło się 16 osób. Brali w nim udział 
uczniowie klas IV-VI. Rozgrywki odbywały się od 20.10.2016 do 9.01.2017. 
Uczestnicy musieli przejść trzy etapy eliminacji, a przeciwników dobierano 
drogą losowania. 
Zwycięstwo spośród dwóch grających na planszy przyznano tej osobie, która 
wygrała dwa razy pod rząd. Laureaci zostali nagrodzeni: pucharem za 
zdobycie I miejsca oraz medalami, a także dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w turnieju i 
nagrody pocieszenia. 
Drogą eliminacji wyłoniono zwycięzców: 

I miejsce  Nicola Stadnik   kl. VI a 
II miejsce    Arkadiusz Żurek  kl. V b 
III miejsce    Stanisław Coch  kl. VI b 

Wyróżnienie za zaangażowaniu w turnieju otrzymał Marcin Jarentewicz z 
klasy VIb. 
Trzy najlepsze osoby otrzymały puchar za I miejsce, medale za I, II i III 
miejsce oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymały też 
wyróżnione osoby. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom za udział w 
turnieju. Rozdanie nagród miało miejsce 13.01.2017r. (opr. K. Zawadzka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

W styczniu, zgodnie z planem, rozegrane zostały wszystkie mecze chłopców, 

w ramach 1/8 finału I Mistrzostw Szkoły w Darta. Z turniejem pożegnał się, 

nieźle spisujący się wcześniej, Stasiu Coch. To największa niespodzianka tej 

rundy. Z dobrej strony natomiast pokazali się najmłodsi uczestnicy – 

Szymon Klebaniuk i Jakub Kołodko, którzy w pięknym stylu przedarli się do 

najlepszej ósemki. Po feriach zimowych rozpoczynamy batalię o półfinał! 

Zawodnicy, podobnie jak dziewczęta, będą rywalizować do trzech 

wygranych gier! Powodzenia!  

 

Chłopcy – 1/8 finału: 

Jakub Buliński – Łukasz Banacki 301:291. 

Jakub Kołodko – Mateusz Karwaszewski 301:299. 

Adam Drewniak – Kacper Efta 301:150. 

Stanisław Coch – Mateusz Buchholz 299:301. 

Szymon Klebaniuk – Marcel Małek 301:169. 

Gracjan Tomaszewski – Oskar Roloff 301:296. 

Piotr Plewa – Marcin Jarentewicz 230:301. 

Olaf Roloff – Mikołaj Kopański 268:300. 

Zestaw par w 1/4 finału: 

Jakub Buliński – Mikołaj Kopański 

Jakub Kołodko – Marcin Jarentewicz 

Adam Drewniak – Gracjan Tomaszewski 

Mateusz Buchholz – Szymon Klebaniuk 

(opr. M. Kowalczyk) 

chorób płuc i porady w zakresie ginekologii. Na płycie rynku w samo południe, 
mieszkańcy bawili się wspólnie na ćwiczeniach ze strażakami, korzystali też z 
przejażdżek konnych z „Bractwem Kurkowym”. Tym razem na scenie, jak co roku - 
otwarcia dokonała Orkiestra Dęta ChDK oraz najmłodsi z przedszkola „Brzdąc” i 
uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej. Serwowano grochówkę, którą 
ugotowały panie ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz bigos, przygotowany przez 
Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”. W namiotach, rozstawionych przez naszą 
Ochotniczą Straż Pożarną odbywała się loteria fantowa, przygotowana przez panie z 
Klubu Seniora „Zgoda” z ChDK. Na scenie odbywały się występy uczniów 
chełmińskich szkół i Liceum nr 2 ze Świecia oraz licytacja złotych i srebrnych 
serduszek, ufundowanych przez chełmińskich złotników - jubilerów. Złote serce nr 1 
z brylantem zakupiła Bernadeta Januszewska za 3.300 zł. Nie zabrakło 
pamiątkowych gadżetów Fundacji WOŚP, obrazów, prac seniorów z sekcji 
plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ChDK, „voucherów” na bilet 
miesięczny od „ARRIVY”, fotelu bujanego i pamiątek od osób prywatnych. Jeden z 
obrazów zakupił Jarosław Machel za 700 zł. Cała suma ze sprzedaży gadżetów i 
serduszek to ponad 10.000,00 zł. We wtorek /10 stycznia/ w Punkcie Honorowego 
Krwiodawstwa pobierano krew z przeznaczeniem na chore dzieci i 
seniorów. Zebrano jej prawie 14 litrów. 

 

 
 
Hasło MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, MUZYKA i koncerty dla młodzieży od samego 

początku wiążą się z Fundacją WOŚP. Ze względu na zły stan techniczny kinoteatru 
„Rondo” tym razem przenieśliśmy się do Kręgielni „GRAWITACJA”. W koncercie 
bardzo różnych gatunków muzycznych zaprezentowały się grupy: „MEGARAŻ” z 
Grudziądza, „CORR” z Inowrocławia oraz „NARWANI” z Chełmna. 

 



I najważniejsze!!! Największe podziękowania należą się jak co roku 60. 
wolontariuszom za wytrwałość w kweście ulicznej. To oni w ciągu całego 
chłodnego dnia w towarzystwie swoich opiekunów i klasy mundurowej z 
Gimnazjum nr 2 zbierali pieniądze do puszek. W miejscu komisyjnego liczenia, 
dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Chełmna, w nagrodę czekała na nich gorąca pizza 
i napoje. Podczas całodniowej kwesty ulicznej zebrano ponad 47 tysięcy 
zł!!! Szkoda, że ponownie zabrakło z nami żołnierzy... W puszkach Szkoły 
Podstawowej nr 1 było ponad 1300 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 – ponad 3.000 zł, 
Szkoły Podstawowej nr 4 – ponad 4.000 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego – ponad 1.300 zł, Gimnazjum nr 1 – ponad 2.000 zł, Gimnazjum nr 
2 – prawie 4.000 zł, Zespołu Szkół nr 1 – prawie 7.000 zł (z kwesty i licytacji), 
Zespołu Szkół nr 2 – ponad 6.500 zł, Zespołu Szkół CKP Grubno – ponad 4.000 zł i 
Katolickiego Liceum i Gimnazjum – ponad 7.000 zł (z kwesty wraz z licytacjami). 
Oprócz tego w zbiórkę poprzez turniej piłki nożnej i mniejsze działania, licytacje, 
aukcje w tygodniu, poprzedzającym Finał, włączyli się i dołożyli do puszek 
wolontariuszy: organizatorzy turnieju piłki nożnej(ponad 1.500 zł), działań w 
Zespole Szkół nr 1 (ponad 1.800 zł) i Liceum Katolickim (ponad 2.000 zł) oraz loteria 
Klubu Seniora „Zgoda” (ponad 1.000 zł). W akcję chce włączyć się jeszcze firma Agro 
– Sieć, przekazując od swoich klientów i sponsorów kwotę, zebraną na jednym z 
bali karnawałowych. Największe kwoty w puszkach kwestarskich uzbierali: Emilia 
Galińska (2.356,82 zł), Paulina Bogalecka (2.241,74 zł), Iga Stadnicka - Kolędo (1.972,41 
zł) i Daniel Roloff (1.395,19 zł). 

W TYM ROKU ZBIERALIŚMY ŚRODKI PIENIĘŻNE „DLA 
RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI NA ODDZIAŁACH 

OGÓLNOPEDIATRYCZNYCH ORAZ DLA ZAPEWNIENIA GODNEJ 
OPIEKI MEDYCZNEJ SENIOROM”. 

W SUMIE PODCZAS NASZEGO XXV FINAŁU PADŁ ABSOLUTNY 
REKORD! MIASTO CHEŁMNO ZEBRAŁO KWOTĘ – 58.789,29 

 
(info: chdk.pl, opr. M. Kowalczyk i T. Jarmołkiewicz)) 

 

 
 
Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji 
zbierania monet, pod hasłem „Góra Grosza”. Zaraz po przerwie świątecznej 
przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego, wraz z opiekunem, zebrali 
wszystkie słoiki wypełnione groszami i rozpoczęło się wielkie liczenie. Po 
długich zmaganiach udało się posegregować, policzyć i zważyć zebrane 
monety. Jak się okazało uczniowie wrzucili do słoików 273zł i 22gr, a 
najwięcej klasa IIIa, która zapełniła wielki słój kwotą 86zł i 75gr. Wszystkie 
monety ważyły ponad 22kg. (opr. M. Kowalczyk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM - 16. „Walentynki Chełmińskie” 2017 
 
10.02.2017 r. (piątek) 
18.00 do 20.00 – Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska 
Rekolekcje dla narzeczonych  
 
11.02.2017 r. (sobota) 
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Franciszkańska  
8.30 do 11.30 Rekolekcje dla narzeczonych 
12.00 – 16.00 - Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego 
 
11.00 – Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim  
ul. gen. J. Jastrzębskiego 5, Chełmno  
„Kocham Życie! Walentynkowe MORSowanie." 
Każdy kto kocha, powinien dbać o drugą osobę, ale i o siebie. Zimowa pora to bardzo dobry czas na nietypowy sport, 
jakim jest zimowa kąpiel w jeziorze na rześkim powietrzu! Uczestnicy mogą liczyć na solidną rozgrzewkę, mroźną kąpiel 
i ciepłą herbatę! 
 
12.00 – Kościół pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, ul. Biskupia 
Wernisaż wystawy prac plastyczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury. 
 
12.00 do 16.00 Możliwość zwiedzania zabytków Chełmna 
Muzeum Ziemi Chełmińskiej - Rynek 28  / od godziny 8.00 
Baszta Panieńska – wybijanie denara chełmińskiego, wystawa broni i uzbrojenia rycerskiego, 
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP – możliwość zakupienia dukata 
św. Walentego 
Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła - wystawa prac uczestników konkursu „Chełmno komiksem malowane” 2017 
Kościół pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja - wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów artystycznych z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty /Zespół klasztorny -  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  
Osada Rycerska - „Sprawdź swoją Walentynkę" 
-  zwiedzanie średniowiecznej izby tortur,  
-  działanie przyrządów w wykonaniu mistrza, dla wszystkich chętnych możliwość osobistego sprawdzenia, w tym 
bardzo charakterystycznych dwuosobowych skrzypiec(dyby),  
- wystawa "Słynni kochankowie" - galeria par postaci historycznych z opisami i komentarzem mistrza /np. Jan Sobieski i 
Marysieńka, Napoleon i pani Walewska /, 
- własnoręczne wybijanie monety,  
- duże ognisko na Osadzie z zamontowanym rusztem do pieczenia kiełbasek, 
-  pieczątka do kolekcji. możliwość wykonywania zdjęć, 
 
13.00 – Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a 
Warsztaty komiksowe „Miłość (nie)poważna w satyrze i komiksie” - Jarosław Jaro Wojtasiński – karykaturzysta i 
satyryk 
 
Warsztaty z Jarosławem Jaro Wojtasińskim, karykaturzystą i satyrykiem w tematyce przypadków bohaterów 
komiksowych, ich uniesień i zawodów miłosnych w satyrycznym zwierciadle piórkiem rysującego na żywo 
karykaturzysty. 
 
16.00 – Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła, ul. Wodna 
Otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu „Chełmno komiksem malowane”. 
Otwarcie wystawy Wojciecha Łowickiego „Miłosne przypadki słynnych komiksowych bohaterów”. 
Prelekcja Michała Siromskiego „Skomplikowane życie uczuciowe superbohaterów”. 
Ogłoszeniu wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu „Chełmno komiksem malowane” oraz otwarcie wystawy, 
która obejmować będzie prace zgłoszone do konkursu w ramach „Walentynek Chełmińskich” 2017. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie specjalnie stworzona na tę okazję wystawa „Miłosne przypadki słynnych komiksowych bohaterów" 
Wojciecha Łowickiego oraz prelekcja Michała Siromskiego „Skomplikowane życie uczuciowe superbohaterów" o 
modnych oraz znanych komiksowych parach i ich miłosnych przypadkach - superbohaterowie spod znaku Marvela i 
DC! 
 
19.00 – Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 
Otwarcie wystawy prac z XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Na Świętego Walentego - różne 
oblicza miłości”. 

 
KONCERT MARTYNY JAKUBOWICZ 

JUBILEUSZOWY RECITAL - NAJWIĘKSZE HITY  
 

Martyna Jakubowicz – gitara, wokal 

Agnieszka Kural – gitara basowa 
Dariusz Bafeltowski – gitary klasyczna /elektryczna/ akustyczna, mandolina 
Przemysław Pacan – instrumenty perkusyjne 
 
W 2017 roku przypada czterdziestolecie pracy twórczej Martyny Jakubowicz. Z tej okazji Artystka przygotowała 
repertuar zawierający jej największe przeboje z lat 80-tych, 90-tych, 
a także z ostatnich dwóch płyt, w tym nagrodzonej Mateuszem 2016 płyty „Prosta Piosenka”. 
Wstęp wolny! 
 
12.02.2017 r.(niedziela) 
 
12.00 do 16.00 Możliwość zwiedzania zabytków Chełmna 
Muzeum Ziemi Chełmińskiej - Rynek 28  
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP – możliwość zakupienia dukata św. Walentego 
Baszta Panieńska – wybijanie denara chełmińskiego, wystawa broni i uzbrojenia rycerskiego, 
Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła - wystawa prac uczestników konkursu „Chełmno komiksem malowane” 2017 
Kościół pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja - wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów artystycznych z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury 
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty /Zespół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  
„Sprawdź swoją Walentynkę" Osada Rycerska ul. Kościelna   
-  działanie przyrządów w wykonaniu mistrza, dla wszystkich chętnych możliwość osobistego sprawdzenia, w tym 
bardzo charakterystycznych dwuosobowych skrzypiec(dyby),  
- wystawa "Słynni kochankowie" - galeria par postaci historycznych z opisami i komentarzem mistrza /np. Jan Sobieski i 
Marysieńka, Napoleon i pani Walewska /, 
- własnoręczne wybijanie monety,  
- duże ognisko na Osadzie z zamontowanym rusztem do pieczenia kiełbasek, 
-  pieczątka do kolekcji. możliwość wykonywania zdjęć, 
 
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 
9.00 – 11.00 - Rekolekcje dla narzeczonych 
14.00 – 17.00 - Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego 
 
11.00 – 13.00 – Bramka Grudziądzka - Rynek 
Bieg Zakochanych 
Propozycja dla wszystkich pasjonatów biegania i tych, którzy chcą zadbać o swoje ciało i serce. Trzy dystanse 500 m, 5 
km i 1600 m - MILA ZAKOCHANYCH.  
Wszystkie szczegóły dostępne na stronie: http://tarpanchelmno.pl.tl/. Patronat honorowy Ryszard Bober -  
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Organizator – UKS Tarpan Chełmno 
 
13.00 – Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP 
Msza dla jubilatów i małżeństw obchodzących swoje rocznice – podsumowanie rekolekcji 
 
14.00 – Muzeum Ziemi Chełmińskiej – sala ślubów 
Spektakl improwizowany „Miłość nie szuka poklasku.” - Studio KreaTYwy 
 
18.00 - Państwowa Szkoła Muzyczna w Chełmnie, ul. Świętojerska 3  
- sala koncertowa 
 

GWIAZDORSKIE WALENTYNKI 
NAJWIĘKSZE PRZEBOJE MUSICALU I MUZYKI FILMOWEJ 

Karolina Leszko – wokal 
Daniel Cebula - Orynicz – wokal 
Marcin Sadowski Trio 
 
Zaproszenia na koncert w cenie 15 zł do nabycia w Chełmińskim Domu Kultury w godz. 10.00 - 15.00 i Muzeum Ziemi 
Chełmińskiej w godz. 8.00 - 16.00 od dnia 1 lutego 2017 roku. 
 
13.02.2017 r. (poniedziałek) 
 
17.30 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie, Aleja 3 Maja 2 
Teatr „Trójka” 
„TEATR PRZY STOLIKU” 
Wanda Dolman-Rzyska 
Eugeniusz Rzyski 
 



Formuła TEATRU PRZY STOLIKU, pozwala aktorom na zagranie kilku postaci i wykorzystanie didaskaliów jako 
szczególnej formy narracji, co przydaje spektaklom dodatkowej atrakcyjności. W programie dwie jednoaktówki 
Antoniego Czechowa: Niedźwiedź i Oświadczyny. Dwie humoreski o różnej fabule, ale o jednym mianowniku, którym 
jest sytuacja oświadczyn. 
Bezpłatne zaproszenia na spektakl do nabycia w Chełmińskim Domu Kultury i w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 
dnia 1 lutego 2017 roku. 
 
19.00 – Kościół Garnizonowy – Aleja 3 Maja  
„Muzyczne opowieści” 
Koncert chóru Parati Semper – Świecie  
pod dyrekcją Małgorzaty Kempczyk – Wiśniewskiej 
oraz Chorus Culmensis – Chełmno 
pod dyrekcją Wojciecha Błaszaka 
 
14.02.2017 r. (wtorek) 
 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie 
 
V Konkurs dla szkół gastronomicznych „Alchemia i Amory w Kuchni”. 
9.00 – Przywitanie gości; 
9.30 – Rozpoczęcie Turnieju walentynkowego dla szkół gastronomicznych "Alchemia i Amory w Kuchni"; 
W tym roku królować będzie przystawka zimna lub ciepła z dużych krewetek. Danie  główne składać będzie się z 
sandacza z batatem i szpinakiem. Deser to inwencja własna  uczestników uwzględniająca menu walentynkowe z 
użyciem wiśni i czekolady.  
12.00 - Prezentacja potraw  
15.00 - Podsumowanie turnieju i wręczenie nagród; 
9.30 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie 
 
Pokazy szefów kuchni i warsztaty kulinarne „Przez żołądek do serca” 
9.45 -  Pokaz wyrabiania czekolady „Akademia Czekolady CALLEBAUT” Michał Kleiber 
10.00 - „Aranżacje stołów Walentynkowych” - konkurs dla uczniów i pokaz dekoracji 
10.30 – I wejście Iglotex pokaz przystawek „Owoce morza„  
11.15 – Pokazy barmańskie „Miksologia drinków– Piotr Drzewudzki 
12.00 – Pokaz kulinarny szkoleniowca Akademii Kulinarnej Studia „A” z Torunia Michała Żulewskiego 
12.45 – Pokaz kulinarny szefa Bistro Chlebem i Solą w Chełmnie Michała Lorbieckiego 
13.30- II wejście Iglotex 
 
9.00 - Rynek   
Jarmark św. Walentego  
/informacje na stronie www.chelmno.pl oraz www.chdk.pl/ 
 

„KROPLA MIŁOŚCI - KOCHAM, POMAGAM, RATUJĘ" 
 
II AKCJA ZBIÓRKI KRWI DLA CENTRUM ONKOLOGII  
im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 
od godz. 9.00 /rejestracja 9.00 – 16.30/ 
 
10.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Dominikańska 35  
Walentynkowy Maraton Zumby w Chełmnie! 
POKAŻMY JAK WIELKIE POTRAFIĄ BYĆ NASZE ZUMBOWE SERCA !!! 
 
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP   
Msza święta odpustowa: 7.00, ( 8.30 przy ołtarzu św. Walentego) i 18.00 
12.00 – Suma walentynkowa – Odpust św. Walentego - msza święta w intencji małżonków i jubilatów 
Spotkania z przewodnikiem przy relikwii św. Walentego (od godz. 13.00 - 17.30) 
Wystawa prac z XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Literackiego 
   „Na Świętego Walentego - różne oblicza miłości” 
 
12.00 do 16.00 Możliwość zwiedzania zabytków Chełmna 
Muzeum Ziemi Chełmińskiej -  Rynek 28 / 8.00 – 17.00 / 
Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP – możliwość zakupienia dukata 
 św. Walentego 
Baszta Panieńska – wybijanie denara chełmińskiego, wystawa broni i uzbrojenia rycerskiego, 
Kościół pw. św. Piotra i św. Pawła - wystawa prac uczestników konkursu "Chełmno komiksem malowane” 2017 
Kościół pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja - wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów artystycznych z 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty /Zespół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  
Osada Rycerska ul. Kościelna  - „Sprawdź swoją Walentynkę" 
 
14.00 - Muzeum Ziemi Chełmińskiej 
„Chełmno - miasto zabytków i zakochanych” 
otwarcie wystawy z XII Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury 
 
14.30 Bramka Grudziądzka – Rynek 
Barwna parada walentynkowa z udziałem turystów i mieszkańców z towarzyszeniem Orkiestry Dętej z Chełmna 
 
16.00 Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie 
 
Wystawa florystyczna autorstwa Marii Rudnickiej z cyklu „Chełmnianie i ich pasje”. 
 
15.00 Rynek  
Happening – Zbudujemy serce* 
Wspólnie z mieszkańcami i turystami spotkamy się na płycie rynkowej, aby ustawić się w symbolu miłości jakim jest 
serce. Podczas happeningu wykonane zostaną zdjęcia, które staną się wizytówką i zaproszeniem do naszego pięknego 
miasta.  
*Udział w happeningu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Organizatorów i media wizerunku dla celów 
promocji miasta. 
 
Żywe posągi 
Amorki w sercu miasta to nie lada atrakcja. Każdy kto zechce zabrać pamiątkę z Chełmna będzie mógł zrobić sobie 
zdjęcie z posągami roznoszącymi tego dnia miłość. 
 
Konkursowy koncert finałowy laureatów X Festiwalu Piosenki Miłosnej 
 
Rozstrzygnięcie konkursów i plebiscytów:  
„Najpiękniejsza Witryna Walentynkowa" 
XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Na Świętego Walentego - różne oblicza miłości” 
 
Koncert zespołu Alibi – DISCO LATO 
 
Maraton ZUMBY z udziałem publiczności 

The Fresh Kids – pokaz tańca hip-hop i break dance oraz grupy muzycznej  
 

Teacher's Crew – Chełmiński Dom Kultury 
 

Koncert gwiazdy wieczoru 
EWA FARNA Z ZESPOŁEM 

 
W trakcie imprezy 14 lutego Chełmno patrolowane będzie przez 
POLICJĘ HUSARSKĄ, którą wystawia Chorągiew Ziemi Chełmińskiej,  
Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe" i Stajnia „Zagończyk" 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – Walentynki Chełmińskie to największa tego typu impreza w Polsce!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Artystyczna fabryka zabaw w ChDK” 
 



30.01/ poniedziałek/  
godz. 10.00 - 12.00, sala 1 – „Taniec to zabawa” Otwarte warsztaty tańca mażoretkowego. 
godz. 12.00 - 15.00, sala 21 - „ZAimprowizuj” Warsztaty teatru improwizowanego. Zajęcia skierowane do młodzieży oraz osób dorosłych, 
które za pomocą gier i zabaw improwizowanych chcą przełamać stres, tremę i nauczyć się podstaw wystąpień publicznych. 
godz. 17.00, sala 7, 9 i 12 – „I Ty możesz zostać instrumentalistą!” Zajęcia orkiestry dętej dla początkujących i zaawansowanych. 
 
31.01. /wtorek/ 
godz. 10.00, sala 23 - Warsztaty technik plastycznych dla dorosłych /słuchacze UTW/ 
godz. 10.00, sala 1 - „SPOTKANIE Z GARNCARZEM” - warsztaty garncarskie * Pokaz toczenia na kole i własnoręczne lepienie przez dzieci 
przedmiotów z gliny garncarskiej to wspaniała szansa na rozwój zdolności manualnych. Uczestnicy poznają fragmenty historii garncarstwa, 
bajki i anegdoty związane z tym starym zawodem. Warsztatowi towarzyszy kram z gotowymi, ręcznie wytwarzanymi garnkami, kubkami 
czy misami oraz innymi drobiazgami. 
godz. 10.00 – 12.00, sala 7 – Zajęcia Klubu Seniora i zespołu „Nowalijki”. 
godz. 11.00 – 13.00, sala 28 - „Fotografia dawniej i dziś” Warsztaty fotograficzne dla amatorów dobrej fotografii. 
godz. 12.00 – 14.00, sala 21 – OTWARTE WARSZTATY TAŃCA BREAK DANCE i HIP-HOP. *Zajęcia, które umożliwiają uczestnikom rozwój 
fizyczny. Break dane i hip-hop to sztuki tańca ulicy składające się z wielu złożonych i imponujących figur. Uczestnicy nauczą się podstawy 
tych dwóch stylów tanecznych oraz rozwiną dotychczasowe umiejętności. 
godz. 11.00 – 14.00, sala 12 - „Szach i mat” Zajęcia szachowe dla początkujących i zaawansowanych. 
 
01.02. /środa/ 
godz. 10.00 - 12.00, sala 1 -  Taniec to zabawa” Otwarte warsztaty tańca mażoretkowego. 
godz. 10.00 – 12.00, sala 23 - „Poznajmy techniki plastyczne” Warsztaty twórcze w dziedzinach malarstwa, rysunku i rzeźby. 
godz. 11.00 – 13.00, sala 24 - „Śpiewać każdy może!” Spotkania z piosenką. 
godz. 10.00 - 13.00: „Warsztaty Kulinarne - KUCHNIA WŁOSKA” * Włoska pizza, przyprawy i wyśmienite aromaty w wykonaniu młodych 
kucharzy. Uczestnicy zrealizują kilka potraw kuchni włoskiej połączonych z degustacją. Wszystkie przepisy dzieci zabiorą do domów, aby 
rozwijać swoje umiejętności kulinarne.  EUROPEJSKIE CENTRUM WYMIANY MŁODZIEŻY - J. STAROGRODZKIE  
 
02.02. /czwartek/ 
godz. 10.00, sala 23 - „WARSZTATY GIPSOWANIA” * Warsztaty gipsowania to świetna zabawa dla dzieci w każdym wieku. Uczestnicy 
samodzielnie stworzą masę gipsową, którą następnie wypełnią formy do odlewów – ramki, aniołki i świeczniki. Kolejnym etapem będzie 
ręczne malowanie gotowych odlewów. 
godz. 11.00 – 14.00, sala 12 - „Szach i mat” Zajęcia szachowe dla początkujących i zaawansowanych. 
godz. 12.00 – 14.00, sala 1 – OTWARTE WARSZTATY TAŃCA BREAK DANCE i HIP-HOP. * 
 
03.02. /piątek/ 
godz. 10.00 - 12.00, sala 1 -  „Taniec to zabawa” Otwarte warsztaty tańca mażoretkowego. 
godz. 17.00, sala 7, 9 i 12 – „I Ty możesz zostać instrumentalistą!” Zajęcia orkiestry dętej dla początkujących i zaawansowanych.  
godz. 17.00, sala 24 – Zimowe spotkania z rock’n’rollem. 
 
06.02. /poniedziałek/ 
godz. 10.00 – 12.00, sala 23 - „Poznajmy techniki plastyczne” Warsztaty twórcze w dziedzinach malarstwa, rysunku i rzeźby. 
godz. 10.00 – 12.00, sala 21 – Zajęcia tańca współczesnego. 
godz. 12.00 - 15.00, sala 21 - „ZAimprowizuj” Warsztaty teatru improwizowanego. 
godz. 10.00 - 12.00, sala 1 - „Taniec to zabawa” - Otwarte warsztaty tańca mażoretkowego. 
godz. 17.00, sala 7, 9 i 12 – „I Ty możesz zostać instrumentalistą!” Zajęcia orkiestry dętej dla początkujących i zaawansowanych. 
 
07.02. /wtorek/ 
godz.10.00, sala 23 - Warsztaty technik plastycznych dla dorosłych /słuchacze UTW/ 
godz.10.00 – 12.00, sala 7 – Zajęcia Klubu Seniora i zespołu „Nowalijki” 
godz. 10.00, sala 1 - „WARSZTATY MYDLARSKIE” * Zajęcia pozwalają przenieść uczestników w pachnący świat mydła, umożliwiają 
poznanie mydlarskiej  historii i pobudzenie kreatywnego myślenia. Dzieci samodzielnie wybierają kształty, dekorują ozdobami, nadają 
mydełkom niepowtarzalny zapach i kolor. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują dwa bajkowe mydełka, które następnie pakują i 
zabierają do domu.  
godz.12.00 – 14.00, sala 21 – OTWARTE WARSZTATY TAŃCA BREAK DANCE i HIP-HOP. * 
godz.11.00 – 14.00, sala 12 - „Szach i mat” Zajęcia szachowe dla początkujących i zaawansowanych. 
godz.11.00 – 13.00, sala 28 - „Fotografia dawniej i dziś” Warsztaty fotograficzne dla amatorów dobrej fotografii. 
 
08.02. /środa/ 
godz. 10.00 - 12.00, sala 1 -  „Taniec to zabawa” Otwarte warsztaty tańca mażoretkowego. 
godz. 10.00 – 12.00, sala 21 – Zajęcia tańca współczesnego. 
godz. 11.00 – 13.00, sala 24 - „Śpiewać każdy może!” Spotkania z piosenką. 
godz. 10.00 - 13.00: „Warsztaty Kulinarne - KUCHNIA WŁOSKA” *  EUROPEJSKIE CENTRUM WYMIANY MŁODZIEŻY - J. 
STAROGRODZKIE  
 
09.02. /czwartek/ 
godz. 10.00, sala 1 - „WARSZTATY LIZAKOWE” * Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie kształtują lizaka na patyku, mogą wykonać 
świderka, ślimaka bądź wielkie serce. Dzieci dowiadują się jak powstały pierwsze lizaki, jakie tajemnice skrywają i co sprawia, że wszyscy 
tak je kochają. Uczestnicy wykonują dwa bajkowe lizaki, które zapakowane zabierają ze sobą. ( 
godz. 11.00 – 14.00, sala 12 - „Szach i mat!” Zajęcia szachowe dla początkujących i zaawansowanych. 
godz. 12.00 – 14.00, sala 21 – OTWARTE WARSZTATY TAŃCA BREAK DANCE i HIP-HOP. * 
 
10.02. /piątek/ 
godz. 10.00 - 12.00, sala 1 -  „Taniec to zabawa” Otwarte warsztaty tańca mażoretkowego. 
godz. 17.00, sala 7, 9 i 12 – „I Ty możesz zostać instrumentalistą!” Zajęcia orkiestry dętej dla początkujących i zaawansowanych  
godz. 17.00, sala 24 –  Zimowe spotkania z rock’n’rollem. 
 
* Koszt uczestnictwa w warsztatach 10 zł/os. (z Kartą Dużej Rodziny 8 zł/os.). Ilość miejsc ograniczona. 
Wszystkie zajęcia od 6 lat. Zapisy przyjmujemy od 16.01.2017 r. w sekretariacie ChDK, ul. Dworcowa   

 


