
Noworoczne spotkania seniorów w gminie Linia – styczeń 2012 

 

Dnia 11 stycznia w Zespole Szkół w Strzepczu zgromadzili się szanowni seniorzy ze wschodniej 

części gminy. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy  oraz Gminnego 

Domu Kultury odpowiedzieli szanowne panie i dostojni panowie. Spotkanie otworzył wójt gminy 

Łukasz jabłoński i Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz witając serdecznie przybyłych gości. 

Następnie z programem artystycznym wystąpili uczniowie z Zespołu szkół w Strzepczu. Po występie 

artystycznym, pod nieobecność księży ze Strzepcza, modlitwę o błogosławieństwo Boże dla seniorów 

w 2012 roku i o spokój duszy Tych, których Bóg powołał do wieczności od ostatniego spotkania 

poprowadził wójt Łukasz Jabłoński. Następnie zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem 

życzenia.  

Kolejnym punktem spotkania było wspólne kolędowanie, które poprowadzili Jan Trofimowicz 

i Krzysztof Chyła. Dyrektor GDK wcielił się w postać wodzireja spotkania i zaprosił seniorów do 

wspólnej zabawy. W konkursie malarskim z zawiązanymi oczami, gdzie panie miały narysować swego 

ukochanego mężczyznę sprzed lat. Najbardziej oryginalny rysunek wykonała Teresa Skrzypkowska ze 

Strzepcza, kolejne miejsca zajęły: Franciszka Grzenkowicz, Urszula Lewińska, Urszula Thiel, Irena 

Szmuda. Panowie mając zakryte oczy mięli narysować domy, do których zaproszą panie na randkę. 

Najbardziej oryginalną willę narysował Edwin Paczoska z Miłoszewa. Kolejne miejsca zajmowali 

Stanisław Strzępek, Zygmunt Labuda, Józef Kieliński i Mieczysław Mach.  W komisji oceniającej byli 

Czesław Hinz, Bogusława Engelbrecht – zastępca wójta, oraz Radne Elżbieta Kalkowska i Irena 

Lewińska.  W konkursach sportowych prym wśród pań wiodła: Teresa Damps ze Strzepcza, kolejne 

miejsca zajęły Regina Bianga z Miłoszewa, Bernadeta Miotk z Miłoszewa, Elżbieta Miotk z Miłoszewa, 

Donata Gładka z Tłuczewa oraz Wanda Szweda ze Strzepcza. W gronie panów najbardziej 

usportowionym okazał się Antoni Bulman ze Strzepcza, za jego plecami uplasowali się Brunon Beker  

z Tłuczewa, Władysław Grzenkowicz ze Strzepcza, Antoni Kieliński ze Strzepcza, Władysław Paczuła  

z Lewina oraz Jerzy Lewiński ze Strzepcza.  

Nagrody wszystkim wręczyli organizatorzy. Jan Trofimowicz zapraszał seniorów do tańca. Przy 

walczykach i oberkach zabawa była przednia. Najstarszymi uczestnikami w Strzepczu byli: 85-letnia 

Anna Lange z Miłoszewa oraz 90-letni Szczepan Dosz ze Smażyna. Dla super seniorów wszyscy 

odśpiewali gromkie sto lat, a organizatorzy wręczyli specjalne nagrody – niespodzianki. Pani Ewa 

Kosząłka dyrektor GOPS wraz z współpracownicami wręczyły wszystkim przybyłym paczki ze 

słodkościami. Bogato zastawione stoły  uginały się także od łakoci przygotowanych przez GOPS.  

Podobne spotkanie odbyło się następnego dnia 12 stycznia w Gminnym Domu Kultury w Lini. 

Tu również zebranych powitał wójt Łukasz Jabłoński. Wraz z ks. Wojciechem Senger złożyli najlepsze 

życzenia przybyłym seniorom. Modlitwę z ks. Proboszczem odmówili wszyscy zebrani. Piękny występ 

artystyczny przedstawili uczniowie kl. III z Zespołu Szkół w Lini pod opieką Iwony Olszewskiej. 

Kolędowanie dla seniorów poprowadzili Janowie -  Trofimowicz i Szulc. W konkursach rysunkowych 

podobnych do tych ze Strzepcza najbardziej oryginalną panią namalował Franciszek Pipka z Tłuczewa, 

kolejne miejsca zajęli: Józef Stenka z Zakrzewa,  Leon Engelbrecht z Potęgowa, Gerard Kalkowski  

z Osieka, Gerard Czylkowski z Kętrzyna oraz Jan Naczk z Niepoczołowic. Wśród pań największą 

artystką malującą swojego wybranka okazała się Władysława Wałdowska z Lini, kolejne miejsca 



zajęły: Aniela Formella z Lini, Zofia Dawidowska z Lini, Władysława Pobłocka z Kętrzyna, Regina 

Bobrucka z Kętrzyna oraz Urszula szur z Lini. W zawodach rzutowych wśród pań prym wiodła jedna  

z najstarszych 82-letnia Marta Białk z Niepoczołowic, kolejne miejsca zajmowały: Anna Grznkowicz z 

Kętrzyna, Teresa Czaja z Niepoczołowic oraz Irena Albecka z Osieka. W gronie panów najlepszym 

sportowcem okazał się jeden ze starszych panów 83-letni Kazimierz Stencel z Lini. Kolejne miejsca 

zajęli: Paweł Maszota z Zakrzewa, Jan Walkusz z Zakrzewa, Stefan Płotka z Lini oraz Zygmunt Potrykus 

z Kobylasza.  

Dla wszystkich uczestników konkursów przygotowano nagrody niespodzianki. Wręczały je 

 z-ca wójta Bogusława Engelbrecht oraz Radne Zofia Potrykus oraz Irena Lewińska. Przy muzyce 

biesiadnej seniorzy dobrze się bawili, a odbijanych tańców nie było końca. Na zakończenie 

wyróżniono najstarszych super seniorów zostali nimi: 85-letnia Elżbieta Naczk z Kętrzyna oraz 104 

letni Brunon Ostrowski z Niepoczołowic. Ponadto nagrody niespodzianki otrzymały pary małżeńskie 

z najdłuższym stażem: Bronisława i Bronisław Dawidowscy z Zakrzewa – 63 lata małżeństwa, 

Agnieszka i Franciszek Lewiccy z Zakrzewa – 62 lata małżeństwa, Urszula i Jan Studzińscy z Kętrzyna – 

52 lata małżeństwa oraz złoci jubilaci z 2010 roku Łucja i Zygmunt Łąccy z Niepoczołowic. Dla 

wszystkich było gromkie… 200 lat! Wszyscy przybyli na gościnę seniorów zasiedli przy suto 

zastawionych stołach oraz otrzymali paczki – niespodzianki. W  sumie w spotkaniach wzięło blisko 

180 osób.  


