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 W przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet Gminny Dom Kultury w Lini wraz  

z oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Lini zorganizowały uroczystości dla pań z terenu 

gminy. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 kobiet, które szczelnie wypełniły miejsca przy 

stołach w GDK.  

 Na początku Prezes ZK-P Oddział w Lini były dyr. GDK Edmund Szymikowski przypomniał 

historię obchodów Dnia Kobiet. Pierwsze święto obchodzono 8 marca już w 1910 w USA. Następnie 

przybyłe panie powitał dyr. GDK Jan Trofimowicz. Złożył przybyłym paniom serdeczne życzenia  

i życzył miłych wrażeń podczas występów. 

 Jak pierwsza swe umiejętności zaprezentowała Gminna Orkiestra Dęta ze specjalnie 

przygotowanym dla kobiet programem artystycznym. Wiele przebojów muzyki światowej i polskiej 

panie przy orkiestrze nuciły pod nosem. Kolejnym punktem występów był „łyk muzyki poważnej” 

oraz wspólny śpiew przy instrumentach znanej piosenki Jerzego Połomskiego „Do zakochania jeden 

krok”. Z racji tego, że Pani Ewa Studzińska – kapelmistrz orkiestry obchodziła urodziny wszyscy przy 

zebrani przy dźwiękach orkiestry odśpiewali Pani Ewie gromkie 100 lat. Dyr. GDK wręczył natomiast 

kwiaty wraz z upominkiem.  

 Kolejnym punktem spotkania był występ grupy teatralnej działającej przy GDK – 

Amatorskiego Teatru ProstoLINIjnego. Aktorzy pod opieką Tamary Jabłońskiej przedstawili satyrę 

„Przed pogrzebem’. Panie często wybuchały gromkim śmiechem. Tu warto wspomnieć, że Pani 

Tamara oprócz grupy młodzieżowej założyła grupę teatru dla dorosłych pań i już zaczęły się spotkania 

i przygotowania do wystawienia kolejnej sztuki. To wręcz sukces na skalę wojewódzką, albo 

ogólnopolską, że w tak niewielkiej gminie udało się stworzyć tak dobry klimat dla rozwoju kultury i co 

najważniejsze, że są chętni do udziału, we wszelkich przedsięwzięciach kulturalnych. 

 Następnie życzenia wszystkim Paniom złożył Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński. Drobny 

upominek wręczył najstarszej uczestniczce spotkania 95-letniej Celinie Kreft z Zakrzewa. Następnie 

mikrofon przejął Jan Trofimowicz i zaczęła się wspólna biesiada przy melodiach ludowych  

i rozrywkowych. Pokaz piosenek i śpiew karaoke przygotował Krzysztof Chyła. Swe zdolności śpiewu 

zaprezentowali min: Wójt Łukasz Jabłoński, panie Zofia Brzeska, Barbara Pasternak, Grażyna Ellwart, 

Władysława Gaffke, Bernadeta Jelińska i chórek z Niepoczołowic. Panie wspaniale śpiewały przy 

akompaniamencie muzycznym. Wszytkie solistki otrzymały nagrody niespodzianki.  

 Wieczór upłynął szybko przy słodkościach i kawie, które przygotowali organizatorzy. Cieszy 

fakt, że na zaproszenia GDK, przybywa coraz więcej mieszkańców i gości wypoczywających w naszej 

gminie.  
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