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W dniach 12-13 stycznia 2011 r. odbyły się noworoczne spotkania 

seniorów z terenu gminy Linia. Organizatorami spotkań byli Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Dom Kultury w Lini oraz Zespół 

Szkół w Strzepczu. 

12-ego stycznia najstarsi mieszkańcy naszej gminy spotkali się w 

Gminnym Domu Kultury w Lini. W ramach programu artystycznego 

wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach z 

krótkim przedstawieniem o aniołach, a także rozkrzyczanymi 

kaszubskimi gwiżdżami. Następnie modlitwę z zebranymi seniorami 

odmówił ksiądz Wojciech Senger – proboszcz z Lini. Do przybyłych 

gości przemówił wójt Gminy Łukasz Jabłoński życząc pogody ducha i 

przede wszystkim zdrowia. Pracownicy GOPS przygotowali 

poczęstunek dla przybyłych gości.  Całą imprezę poprowadził dyrektor 

Gminnego Domu Kultury Jan Trofimowicz. 

Mimo sędziwego wieku seniorzy chętnie brali udział we wspólnych 

tańcach i konkursach. Przy piosenkach biesiadnych, które zapewnił 

pan Krzysztof Chyła zapomnieli o wszelkich bólach i dolegliwościach.  

W konkursie na najdłuższy staż małżeński zwyciężyli Państwo 

Bronisława i Bronisław Dawidowscy z Zakrzewa, którzy kroczą przez 

życie wspólnymi drogami od 62 lat. Najstarsi małżonkowie zostali 

ukoronowani koronami za długoletnie pożycie małżeńskie, natomiast 

najstarsi uczestnicy otrzymali piękne kwiaty.  

Najstarszą uczestniczką spotkania była 96 – letnia Pani Cecylia Kreft z 

Zakrzewa, natomiast  uczestnikiem 84-letni Leon Reszka z 

Niepoczołowic. Dla gości przygotowano konkurs na emerycką randkę, 



najbardziej „kochliwymi” okazały się wśród pań : Aniela Szczypior, 

Aniela Formela oraz Małgorzata Kunc. Natomiast wśród panów 

największe serca mieli Franciszek Pipka, Józef Stenka i Edmund Gafke. 

Na koniec zrobiono wspólną fotografię wszystkich uczestników 

spotkania. 

Następnego dnia spotkanie seniorów odbyło się w gościnnych 

progach  Zespołu Szkół w Strzepczu. Czcigodnym gościom życzenia 

złożyli włodarze gminy w osobach przewodniczącego rady gminy 

Czesława Hinz i wójta Łukasza Jabłońskiego. Imprezę integracyjną dla 

seniorów poprowadzili niekonwencjonalnie ucharakteryzowani 

Joanna Gojtowska oraz Jan Trofimowicz. Oprawę muzyczną zapewnił 

Krzysztof Chyła. Spośród przybyłych małżeństwa najdłuższym stażem 

małżeńskim pochwalić się mogli Państwo Jadwiga i Edwin Paczowscy 

z Miłoszewa, którzy przez życie kroczą wspólnie od 52 lat. 

Przygotowano szereg konkursów tanecznych, w których prym wiodła 

Pani Irena Szmuda ze Strzepcza. Na słowa uznania zasługuje pan 

Stanisław Marciński z Pobłocia, który bezbłędnie wykonał zadanie 

polegające na odgadnięciu, które kolano należy do jego żony. 

Pomimo tego, że oczy miał przysłonięte, bez trudu odnalazł swą żonę 

Małgorzatę. Oba spotkania były okazją do wspólnych pląsów, 

śpiewów i tańców, niech żałują tylko ci, którzy mimo zaproszenia 

zabrakło.  

 


