
Wielka Gala Kultury Gminy Linia za nami ! 

 

Dnia 18 stycznia 2014 r. w Gminnym Domu Kultury w Linii uroczyście 
podsumowano dorobek wydarzeń artystyczno kulturalnych za 2013 rok. Wszystkich 
przybyłych, którzy szczelnie wypełnili Dom Kultury powitał dyrektor GDK Jan Trofimowicz, 
który krótko scharakteryzował działania, osiągnięcia i wydarzenia kulturalne, które 
organizował bądź współorganizował GDK. Po krótkim wstąpieniu jako pierwsi 
zaprezentowali się z występem muzycznym harcerze z 6 Lińskiej Drużyny Starszo – 
Harcerskiej pod opieką druha Tadeusza Lecha. Jako kolejni swe umiejętności zaprezentowali 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna pod kierunkiem Pań Marii 
Osmańskiej i Moniki Szczypior. Dzieci w barwnych strojach kaszubskich (zespół młodszy i 
starszy) przy dźwiękach kapeli regionalnej dał koncert tańców i piosenek kaszubskich. 
Następie Dyrektor GDK wraz z Wójtem Łukaszem Jabłońskim i Przewodniczącym Rady 
Gminy Czesławem Hinz wręczyli podziękowania oraz figurki diabelskich skrzypiec 
dyrektorom placówek oświatowych i wychowawczych z terenu gminy. Wyróżnienia odebrali: 
Dyrektor SP w Niepoczołowicach Joanna Kruszyńska, Z-ca Dyrektora ZS w Linii Renata 
Wałdowska, Dyrektor SP w Pobłociu Helena Lech, Dyrektor SP w Kętrzynie Grażyna Bronk, 
reprezentantka ZS w Strzepczu Joanna Nogajewska oraz Halina i Witold Bobrowscy z OEK 
na Głodnicy. W kolejności wyróżnienia i podziękowania od organizatorów gali odebrali 
druhowie strażacy Franciszek Miotk, Kazimierz Kuberna i Robert Grzenkowicz z OSP                   
w Linii, Kazimierz Koszałka prezes OSP w Lewinie oraz Łukasz Pallubicki z OSP                         
w Strzepczu. Ponadto wyróżnienie otrzymał Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Tadeusz 
Bednarek. Jako kolejni swe umiejętności prezentowali członkowie sekcji instrumentów 
dętych pod opieką Ewy Studzińskiej. Dzieci i młodzież zagrały piosenki z repertuaru muzyki 
estradowej oraz kilka kolęd. Po sekcji instrumentów dętych wystąpiły dziewczęta z sekcji 
gitar: Karina Grzenkowicz, Patrycja Warkusch oraz Alicja Engelbrecht, które na co dzień 
wraz z kilkunastoma gitarzystami podnoszą swe umiejętności pod okiem Marcina 
Mielewczyka. Po gitarzystkach przyszedł czas na kolejne wyróżnienia. Statuetki                            
i podziękowania odebrały Panie z KGW w Kętrzynie i Strzepczu oraz Władysława 
Wałdowska z Gminnego Koła Pszczelarzy, Jadwiga Sommer z Stowarzyszenia „Bądźmy 
Razem”, Ewa Czaja z OREW w Strzepczu, Zofia Cierocka dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej, a także Prezes Lińskiego oddziału ZKP Henryk Kanka. Panie z KGW Strzepcz 
zaśpiewały dla publiczności piosenkę o gminie Linia, którą prezentowały kilka godzin 
wcześniej na przeglądzie kół gospodyń wiejskich w Gniewinie.  Po występie Pań z KGW 
Strzepcz przyznano kolejne wyróżnienia i dyplomy dla kierowników sekcji działających przy 
GDK. Podziękowania odebrali Ewa Studzińska – Gminna Orkiestra Dęta, Monika Szczypior  
i Maria Osmańska – Zespół Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna, Natalia Bigus – Teatr 
„ProstoLINIjny”, Jan Szulc i Edmund Szymikowski – Chór „Pięciolinia”, Tadeusz Lech – 
6LDSH. Na spotkaniu zabrakło Marcina Mielewczyka – sekcja gitar oraz Agaty 
Dorywalaskiej – sekcja plastyczna. W tym momencie przyszedł czas na wyróżnienia dla osób 
współpracujących z GDK w działaniach o charakterze szerszym niż gminne. Dyplomy                 
i statuetki otrzymali: Piotr Klecha z GOSRiT Luzino, Janina Borchmann z Biblioteki 



Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, Danuta Nolbrzak – Hejmowska – LGD 
„Kaszubska Droga”, Astrida Kaczyńska – niezastąpiona postać w przygotowywaniu 
projektów i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na projekty kulturalne i sportowe GDK 
oraz Vice Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius. Jako kolejni swoje umiejętności 
muzyczne w językach polskim i kaszubskim zaprezentowali członkowie chóru „Pięciolinia”. 
W ostatniej grupie wyróżnionych znaleźli się: Radna Powiatu Wejherowskiego – Mirosława 
Kuberna, Z-ca Wójta gm. Linia – Bogusława Engelbrecht, niezastąpiony przy wszelkich 
akcjach i drobnych remontach, a także przygotowywaniu scen na występy organizowane 
przez GDK Jan Mach. Wyróżniono także wieloletniego kierowcę autobusów gminnych,                  
z którym tysiące kilometrów przejechali członkowie sekcji działających przy GDK Pan Jerzy 
Leyk. Dyrektor GDK wręczył także upominki specjalne w postaci aniołów, a otrzymali je: 
Władysława Gafke – małżonka zmarłego niedawno chórzysty Kazimierza, Teresa 
Szczodrowska – kierowniczka grupy malarzy, którzy brali udział w plenerach malarskich                 
w Linii, Gabriela Syldatk – niezastąpiona w utrzymywaniu porządku i pracach gospodarczych 
GDK. Dwa ostanie anioły dyrektor GDK wręczył Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy, 
dziękując za wszelkie wsparcie i mecenat finansowy nad działaniami kulturalno – sportowymi 
w gminie. Na zakończenie GALI KULTURY GMINY LINIA wystąpiła Gminna Orkiestra 
Dęta, która swym występem podbiła serca licznej publiczności. Po występach 
okolicznościowe przemówienie wygłosił i gratulacje dla wszystkich złożył, którzy realizują 
swoje pasje, a także współpracują z GDK Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński. Dziękując 
dyrektorowi za owocne propagowanie kultury i sportu w gminie ogłosił zebranym, iż  z dniem 
1 stycznia 2014 r. na okres 5  lat dyrektor otrzymał nominację do kierowania Gminnym 
Domem Kultury. Podziękowania i gratulacje złożyły Danuta Nolbrzak – Hejmowska                      
i Gabriela Lisius. Po występach zgromadzeni omawiali plany kulturalne, a także podziwiali 
okolicznościowe wystawy ilustrujące dziedzictwo kulturowe gminy z 2013 r. Dopełnieniem 
gali była prezentacja multimedialna, którą w czasie całej uroczystości z uwagą zebrani śledzili 
i komentowali kolejne fotografie.  


