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W gminnym Domu Kultury w Linii odbył się gminny konkurs Poezji Polskiej.                   

W eliminacjach gminnych wystąpili uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych oraz obu 

gimnazjów. W komisji oceniającej młodych recytatorów znaleźli się: jako przewodniczący 

Maciej Tamkun – poeta i malarz z Koła Pasji Twórczej, działającego przy Bibliotece Gminy 

Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Ponadto występy oceniały: Jadwiga 

Sommer – emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Linii – 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia oraz Zofia Cierocka – 

Dyrektor Gminnej Biblioteki w Linii.  

Wszystkich przybyłych powitał główny organizator konkursu – dyrektor                         

Jan Trofimowicz, życząc owocnych i udanych występów. Następnie jury przedstawiło 

kryteria według których będą oceniali występy. Oceniano: dobór repertuaru do danej kategorii 

wiekowej, interpretację utworu, kulturę słowa, oraz ogólny wyraz artystyczny.  Uczestnicy 

podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe. Wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych 

zwyciężył Antoni Jabłoński ze SP w  Niepoczołowicach, drugie miejsce zajęła Weronika 

Dawidowska z SP w Linii a trzecie Oskar Kozerski z SP w Strzepczu. W kategorii klas IV-VI 

najwyżej oceniono recytację Dominiki Lange z SP w Pobłociu. Kolejne miejsca zajęły: 

Oliwia Piernicka z SP w Strzepczu oraz Agata Wos z SP w Pobłociu. Wśród gimnazjalistów 

zwyciężyła Miriam Wetta z gimnazjum w Linii. Kolejne miejsca zajęły: Paulina Lange oraz 

Agata Myszka – obie z gimnazjum w Strzepczu. Z każdej kategorii dwie najwyżej ocenione 

osoby reprezentować będą gminę Linia w etapie powiatowym konkursu, który pod koniec 

marca odbędzie się w Wejherowie. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii 

wiekowych otrzymali dyplomy. Dla wszystkich zaś uczestników Gminny Dom Kultury 

przygotował nagrody książkowe, które wraz z jury wręczyła Sekretarz Urzędu Gminy i Radna 

Powiatu Wejherowskiego w jednej osobie – Mirosława Kuberna. W imieniu dyrektora GDK 

pani Kuberna wręczyła także wiązanki kwiatów członkom komisji konkursowej.  Serdeczne 

podziękowania skierowano do nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież do występów 

konkursowych. Podkreślano, że poziom konkursu był na wysokim poziomie.  


