
Hej Kolęda, Kolęda – Spotkanie Noworoczne Sekcji Działających przy GDK w Lini 

26 stycznia 2012 r. w Gminnym Domu Kultury odbyło się noworoczne spotkanie dla 

wszystkich członków sekcji działających przy GDK oraz ich najbliższych. W spotkaniu wzięli także 

udział Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz,  Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht i Sekretarz 

Gminy Mirosława Kuberna oraz Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia Jadwiga 

Sommer. 

Zebranych powitał dyrektor Jan Trofimowicz życząc przybyłym wszelkiej pomyślności  i siły do 

realizowania swoich pasji w GDK w 2012 roku. Następnie na scenie zaczęły kolejno prezentować swe 

umiejętności i dokonania kulturalne z 2011 roku sekcje GDK. Jako pierwsza wystąpiła Gminna 

Orkiestra Dęta pod batutą Ewy Studzińskiej z wiązanka utworów pod tytułem „Morskie Opowieści”. Z 

koncertem kolęd wystąpiła sekcja gitar pod okiem Marcina Mielewczyka. Następnie prezentowali się 

członkowie sekcji fletów prostych, poprzecznych  oraz klarnetów,  którą prowadzi Beata Sitarz. 

Następnie wystąpił trębacz Waldemar Hinca. Po muzykach na scenie zaprezentował się zespół 

Kaszebsko Rodzezna pod opieką Marii Zalewskiej. Dzieci w barwnych kaszubskich strojach przy 

dźwiękach kapeli zaprezentowały piosenki i tańce kaszubskie wzbudzając zachwyt publiczności. Po 

występie zespołu zabrzmiały piękne kolędy kaszubskie i polskie w wykonaniu Chóru „Pięciolinia”, pod 

kierunkiem Jana Szulc.  

Cieszy fakt, że do poszczególnych sekcji wstępują nowi członkowie w różnym wieku. Gminny Dom 

Kultury może pochwalić się blisko 180 aktywnymi członkami swych sekcji. Którzy spełniają swoje 

pasje. 

 W podsumowaniu Jan Trofimowicz przedstawił dorobek imprez kulturalnych za 2011 rok. 

Artyści brali udział w imprezach gminnych,  

uświetniając swymi występami uroczystości patriotyczne i integracyjne. Oprócz tego promowali 

gminę na festiwalach i koncertach na terenie powiatu i województwa.  

Na zakończenie Jan Trofimowicz wręczył podziękowania i symboliczne prezenty za wkład pracy na 

rzecz GDK. Wśród wyróżnionych znaleźli się:  opiekunowie sekcji Beata Sitarz, Maria Zalewska, 

Tamara Jabłońska, Ewa Studzińska, Marcin Mielewczyk i Jan Szulc . Ponadto dyrektor GDK 

podziękował: Jadwidze Sommer (Prezes Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”), Edmundowi 

Szymikowskiego (Prezes ZKP Oddział w Lini). Specjalne wyróżnienie otrzymali także: Przewodniczący 

Rady Gminy Linia Czesław Hinz, Radna Irena Lewińska, Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, Z-ca Wójta 

Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna, pracownicy Urzędu 

Gminy Linia: Jolanta Warkusch i Astrida Kaczyńska, pracownicy Gminnego Domu  Kultury w Lini: 

Gabriela Syldatk i Franciszek Miotk oraz opiekunowie świetlic w Niepoczołowicach, Osieku, Lewinie i 

Smażynie: Karina Formella i Lidia Klawikowska.   

Warto podkreślić, iż oprócz prowadzenia sekcji GDK zorganizował w 2011 roku ponad 20 

konkursów plastycznych i muzycznych, wystawy i spotkania z artystami, uroczystości patriotyczne, 

spotkania świąteczne, spotkania biesiadne dla mieszkańców.  Ponadto GDK był organizatorem  

imprez masowych różnych miejscowościach gminy. Ponadto w wachlarzu imprez GDK jest cała gama 

zawodów sportowych w kilku kategoriach wiekowych.  GDK to także miejsce spotkań różnych grup 

społecznych i imprez integracyjnych. Na zakończenie Czesław Hinz i Bogusława Engelbrecht 

dziękowali „Ambasadorom Kultury Gminy Linia” za owocną pracę.  

 


