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 W sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Lini odbyły się gminne eliminacje 

wojewódzkiego konkursu „Rodno Mowa”. Organizatorami konkursu były: GDK w Lini, 

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Lini oraz miejscowy Urząd Gminy. Do konkursu 

przystąpiło 30 uczestników z ze szkół z terenu gminy. Recytatorzy podzieleni byli  

na 5 kategorii wiekowych: klasy przedszkolne, uczniowie klas I-III, IV-VI , młodzież 

gimnazjalna, oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 Występy recytatorów oceniało niezależne jury w składzie: Alfons Miłosz - wieloletni 

członek jury konkursów kaszubskich w powiecie wejherowskim z Szemuda, Bogumiła 

Labudda – pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie 

oraz Edmund Szymikowski – Prezes ZK-P oddział w Lini. Komisja zwracała uwagę, na dobór 

repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.  

 Jak podkreślało jury w tym dniu królował w GDK piękny język kaszubski.  

W poszczególnych kategoriach wiekowych najwyżej sklasyfikowano: w klasach 

przedszkolnych zwyciężyła Aleksandra Sokół z Pobłocia przed Patrycją Skrzypkowską oraz 

Magdaleną Dettlaff – obie Strzepcz. 

 Wśród uczniów klas I-III zwyciężyła Iwona Furman z Niepoczołowic przed Weroniką 

Wróblewską z Kętrzyna i Alicją Darznik z Miłoszewa. Ponadto wyróżniono Weronikę 

Błaszkowska z Pobłocia. W gronie uczniów klas IV-VI najwyżej oceniono Paulinę Sarnowską  

z Kętrzyna, II miejsce zajęła Faustyna Dosz a III Natalia Lidzbarska – obie z Lini. Ponadto 

przyznano wyróżnienia Beacie Darznik z Pobłocia oraz Klaudii Recław z Niepoczołowic. 

Nagrodę specjalną dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej  

w Wejherowie Radosława Kamińskiego z za najpiękniejszą recytację w rodnej mowie 

otrzymała Monika Wegner z Kętrzyna.  

 Wśród uczniów klas gimnazjalnych zwyciężyła Marzena Barzowska przed Agnieszka 

Klawikowską – obie z gimnazjum w Lini a III lokata przypadła Marii Wieckiej z gimnazjum  

w Strzepczu. W gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych jury pierwszą nagrodę przyznało 

Marcie Browarczyk z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Strzepczu.  

 Wszyscy wymienieni otrzymali piękne nagrody książkowe przygotowane przez 

organizatorów. Wręczenia dyplomów i wyróżnień dokonali Z-ca Wójta Gminy Linia 

Bogusława Engelbrecht, członkowie Jury oraz dyrektor GDK w Lini Jan Trofimowicz.  

Najwyżej sklasyfikowani recytatorzy z poszczególnych kategorii wiekowych będą 

reprezentowali gminę na konkursie rejonowym, który odbędzie się niebawem  

w Wejherowie. 
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