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Gminne Obchody 91 rocznicy odzyskania  

przez Polskę niepodległości. 

 

 11 listopada Gminny Dom Kultury oraz Urząd Gminy w Lini zorganizowały 

uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Na kilka minut przed godziną 

11.00 sprzed siedziby GDK wyruszyła uroczysta defilada pocztów sztandarowych, które  

za gminną orkiestrą dętą pomaszerowały do kościoła parafialnego NSPJ gdzie księża 

miejscowej parafii odprawili uroczystą Eucharystię w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną 

mszy świętej oprócz orkiestry stanowił Chór Pięciolinia działający przy GDK. 

 Przed błogosławieństwem wiernych głos zabrał włodarz gminy Łukasz Jabłoński  

i skierował kilka ciepłych słów z okazji jeszcze jednej rocznicy którą w Lini przypomniano – 

mianowicie 10-lecie posługi w charakterze proboszcza parafii w Lini księdza Wojciecha 

Senger. Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht w imieniu władz gminnych ale i wszystkich 

parafian lińskiej wspólnoty wręczyła księdzu Wojciechowi symboliczny bukiet kwiatów. 

 Po zakończeniu liturgii wszyscy zgromadzeni udali się przed obelisk poświęcony 

Ofiarom Marszu Śmierci gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Poszczególne 

wiązanki składali: Władze Gminy Linia, Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej  

w Niepoczołowicach, przedstawiciele ZK-P oddział w Lini, Dyrektor GDK. Był czas na wspólną 

modlitwę w intencji tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na różnych frontach wojen 

światowych. 

 Następnie w uroczystym korowodzie za orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi 

społeczność gminna udała się do sali widowiskowej GDK gdzie odbyła się uroczysta 

akademia. Wszystkich przybyłych powitał dyrektor GDK Jan Trofimowicz i na jego komendę 

wszyscy odśpiewali przy dźwiękach orkiestry hymn państwowy. Następnie orkiestra zagrała 

kilka utworów patriotycznych oraz marszów i wiązanek melodii wojskowych wzbudzając 

podziw i aplauz u zgromadzonej publiczności. 

 Kolejnym punktem obchodów był występ artystyczny dzieci i młodzieży – uczniów 

Zespołu Szkół w Lini. Młodzież zaprezentowała wzruszającą opowieść o rozbiorach i cieżkiej 

drodze do upragnionej wolności Polski w 1918 roku. Nad przygotowaniem uroczystego 

występu czuwali:……. Pedagogom, którzy poświęcili swój czas i przygotowali występ 

symboliczne róże w geście podziękowania wręczyli wójt Łukasz Jabłoński oraz dyrektor GDK. 

Następnie do zgromadzonych skierował kilka słów włodarz Łukasz jabłoński, który w swym 

przemówieniu podkreślił, iż słowo patriotyzm jest już wówczas aktualne, gdy robimy coś 

więcej dla otoczenia, niż wypada, gdy widzimy nieco dalej niż czubek własnego nosa.  



 Następnie głos zabrał Feliks Langa – Prezes Gminnego Koła Kombatantów  

i podziękował za piękne przygotowanie uroczystości. Wręczył także przyznaną przez władze 

centralne w Warszawie honorową odznakę „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych” dyrektorowi GDK Janowi Trofimowiczowi.  

 Dyrektor ze wzruszeniem podziękował za wyróżnienie, które jest niebywale cenne  

i wartościowe dla osób, które społecznie wspomagają kombatantów. GDK w miarę 

możliwości organizuje spotkania dla Koła Kombatantów oraz wspomaga działalność tej 

organizacji. 

 Na zakończenie wszyscy zgromadzeni już lekko zziębnięci uraczyli się kawą, herbatą  

i ciastem oraz spędzili nieco czasu rozmawiając przy wspólnym stole. Cieszy fakt, iż sporo 

mieszkańców odpowiedziało na zaproszenie GDK i UG i swą obecnością uczciło święto 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 


