
 

Wyzwalamy pasję, rozgrzewamy entuzjazm! 

Chojniccy miłośnicy kostki Rubika w Konarzynach. 

  

W dniu 21 listopada 2019r. młodzież z chojnickiego koła miłośników kostki Rubika 

działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach została zaproszona do 

Konarzyn.  

Spotkanie chojnickich speedcuberów z dziećmi i młodzieżą z gminy Konarzyny odbyło 

się z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „KLUB MAM” w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Konarzynach. 

Młodzież z chojnickiego koła miała okazję zaprezentować młodszym koleżankom i 

kolegom swoje umiejętności, zarazić ich pasją układania kostki Rubika.  

Obserwatorami zajęć byli rodzice oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w 

Konarzynach, którzy podziwiali wspaniałą zabawę oraz dopingowali dzieci i młodzież w 

układaniu magicznego sześcianu.  

Chojniccy miłośnicy kostki Rubika pragnęli w swoich młodszych koleżankach i 

kolegach  z gminy Konarzyny rozpalić pasję i zapał do układania kostki Rubika.  

W opinii chojnickich speedcuberów  magiczna kostka jest nieodzowną towarzyszką ich 

codziennego życia, czasami wręcz lekarstwem na samotność i zły nastrój.  

Podczas czwartkowego spotkania goście z Chojnic przekonywali koleżanki i kolegów 

z Konarzyn, że układanie kostki czyni cuda, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć, wspomaga 

koncentrację, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, wyzwala energię i ambicje, uczy 

podporządkowania się ścisłym zasadom. Chojniccy speedcuberzy są najlepszym dowodem na 

to, że pasja układania kostki Rubika nie przeszkadza, a wręcz pomaga w osiąganiu 

pozytywnych wyników w nauce. 

Wieloletnie doświadczenie członków  koła miłośników kostki Rubika działającego przy 

Poradni Psychologicznej w Chojnicach wskazuje, że młodym ludziom wystarczy tylko wskazać 

kierunek drogi i umożliwić działanie, aby później dzielnie realizowali swoje marzenia, 

rozwijali wrodzone zdolności, a dzięki wsparciu życzliwych osób znaleźli siły do pokonywania 

własnych słabości. 

Czwartkowe spotkanie dla młodych ludzi z Chojnic oraz dzieci z gminy Konarzyny 

stało się okazją do wzajemnego poznania się, inspiracją do rozwijania nowych umiejętności, 

możliwością wymiany doświadczeń. Był to dobry czas przeznaczony na naukę, zabawę, 

rozmowy, wspólne słuchanie muzyki, oglądanie na ekranie mistrzów światowego 

speedcubingu, dzielenie się wrażeniami i wzajemnymi oczekiwaniami. A na gościnnym stole 

nie zabrakło słodkości i przekąsek.  



Serdeczne podziękowania należą się pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w 

Konarzynach, a szczególnie Paniom Jolancie Wielinskiej i Elżbiecie Baran, głównym 

organizatorkom spotkania, za ciepłe przyjęcie, ogromną życzliwość,  determinację i 

przedsiębiorczość.  
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