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11 listopada w gminie Linia w sposób szczególny świętowano obchody Dnia 
Niepodległości. O 9.50 przed Gminnym Domem Kultury zgromadziły się 
poczty sztandarowe, które za Gminną Orkiestrą Dętą przeszły do miejscowego 
kościoła parafialnego, gdzie księża Wojciech Senger i Grzegorz Sobota 
odprawili Mszę Świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny a także członków 
chóru Pięciolinia z Lini, który uroczyście obchodził swe 25-lecie. Po uroczystej 
Mszy wszyscy zgromadzeni przed kościołem, pod obeliskiem poświęconym 
Ofiarom Marszu Śmierci, odmówili modlitwę w intencji Tych wszystkich, 
którzy  swe życie oddali, by Polska po latach mogła w 1918 roku ponownie 
zaistnieć na mapie Europy. Delegacje władzy gminnej, a także mieszkańcy                 
i delegacje organizacji społecznych złożyli wi ązanki kwiatów i zapalili znicze. 
Przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Ewy Studzińskiej, która 
wykonywała pieśni żołnierskie, patriotyczne i partyzanckie, wszyscy przeszli do 
siedziby GDK. Na uroczystości dotarły wszystkie poczty sztandarowe z terenu 
gminy: Gminne Koło Kombatantów, szkoły z Lini,  Strzepcza, Niepoczołowic, 
Gminne Koło Pszczelarzy, ZK-P Oddział w Lini, a także jednostki OSP z Lini, 
Strzepcza i Lewina.  W GDK wszyscy zgromadzeni odśpiewali przy dźwiękach 
orkiestry hymn państwowy. Następnie dyrektor GDK Jan Trofimowicz powitał 
wszystkich przybyłych na część artystyczną obchodów. Włodarzy gminy, 
radnych, sołtysów, Macieja Kowalczuka Z-cę Dyrektora Departamentu Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Naczelnika wydziału Kultury                            
w starostwie powiatowym w Wejherowie Tomasza Fopkę. Następnie                       
z koncertem wystąpili srebrni jubilaci... Chór Pięciolinia pod kierownictwem 
Jana Szulc i Edmunda Szymikowskiego. Po koncercie wójt gminy Łukasz 
Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Hinz wręczyli 
chórzystom pamiątkowe statuetki i piękne czerwone róże. W repertuarze chóru 
są pieśni kościelne, patriotyczne, ludowe w językach polskim i kaszubskim.  
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez prezesa chóru 
podziękowań tym, którzy wspierają chór finansowo                              
i merytorycznie. Pamiątkowe grawertony otrzymali wójt Łukasz Jabłoński, 
przewodniczący Czesław Hinz, dyrektor GDK Jan Trofimowicz a także artysta 
muzyk, poeta i tworzący układy muzyczne dla Pięciolinii Tomasz Fopke - 
propagator kaszubszczyzny.  Na ręce chóru spłynęło wiele życzeń i gratulacji.    
Z życzeniami przybyli m.in. przedstawiciele Chóru z Rumi oraz chóru Lutnia      
z Luzina.  Następnie wystąpił Prezes Gminnego Koła Kombatantów RP Feliks 
Langa i podziękował za przygotowywanie świąt państwowych i wszelką pomoc 
na rzecz kombatantów w gminie.  Dyplomy przyznane przez Z zarząd 
Powiatowy ZKRPiBWP w Wejherowie otrzymali Łukasz Jabłoński oraz Jan 
Trofimowicz oraz Gerard Czylkowski z Kętrzyna - który jako mały chłopiec 
trafił do obozu w Potulicach. Następnie włodarze gminy wręczyli stypendia 



naukowe 29 najlepszym studentom studiów dziennych z terenu gminy, którzy            
w minionym roku akademickim osiągnęli średnią z ocen minimum 4,0! Byli też      
i tacy, którzy na świadectwie m.in. gdańskich uczelni wyższych mięli 5,0 
średnią! Po całej uroczystości przyszedł czas na słodki poczęstunek. 
 
 
 
 


