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 Od kilku lat tradycją jest noworoczne spotkanie połączone z kolędowaniem dla 
wszystkich Członków sekcji działających przy GDK w Lini. Wcześniej bo już 20 stycznia 
spotkali się uczniowie Ewy Studzińskiej, którzy uczą się rzemiosła muzycznego, aby w 
przyszłości grać w Gminnej Orkiestrze Dętej. 20 uczestników niedzielnego spotkania grało 
na: fletach poprzecznych, trąbkach, saksofonach i klarnetach kolędy dla swoich bliskich. W 
czwartkowy wieczór dotarli do GDK członkowie poszczególnych sekcji wraz z opiekunami i 
członkowie rodzin członków sekcji. Wszystkich przybyłych powitał gospodarz miejsca Jan 
Trofimowicz. Podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz rozwoju szeroko 
rozumianej kultury w gminie. Dyplomy i róże otrzymali: Maria Zalewska, Teresa Szczypior, 
Grażyna i Zbigniew Kolka, Bernadetta Walkusz i Grażyna Dosz z Zespołu Kaszebsako 
Rodzezna, Tamara Jabłońska – reżyser i opiekun Teatru ProstoLINIjnego, Prezes Chóru 
Pięciolinia Edmund Szymikowski i Dyrygent Jan Szulc, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej 
Ewa Studzińska, kierownik grupy gitar Marcin Mielewczyk. Ponadto podziękowania trafiły 
do osób szczególnie wspierających działalność GDK: Jadwigi Sommer, Ireny Lewińskiej, 
Astridy Kaczyńskiej. Dyrektor dziękował także pracownikom, którzy na co dzień dbają o 
finanse i porządek w GDK: Jolancie Warkusch, Gabrieli Syldatk oraz Franciszkowi Miotk. 
Wyrazy wdzięczności za wsparcie i pomoc w organizacji uroczystości i promocji GDK trafiły 
do Przewodniczącego Rady Gminy Czesława Hinz, Z-cy Wójta Bogusławy Engelbrecht, 
Sekretarz Urzędu Gminy Mirosławy Kuberna i Dyrekcji Zespołu Szkół w Lini Violetty 
Myszk – Zawadzkiej.  
 Po uroczystym powitaniu i wręczeniach przyszedł czas na występy. Jako pierwsi 
zaprezentowali się członkowie zespołu Kaszebsko Rodzezna. Piękne tańce kaszubskie  
członkowie wykonywali z takim poświęceniem, że jeden z tancerzy z poważnym urazem 
kolana trafił do szpitala. Jako kolejne zaprezentowały się gitarzystki podopieczne Marcina 
Mielewczyka, które zagrały kilka kolęd. Następnie na scenie zaprezentował się zespół: 
Slawes of Music, złożony z uczniów na co dzień występujących w poszczególnych sekcjach 
muzycznych. Młodzi muzycy stworzyli 4-ro osobowy zespół i podbili serca publiczności 
wykonując piosenki po polski i angielsku. Specjalny występ solo dał perkusista zespołu Jacek 
Walkusz. 
 Równie głośno i pięknie płynęła muzyka, gdy zaprezentowała się Gminna Orkiestra 
Dęta pod kierunkiem Ewy Studzińskiej. Długo oklaskiwano młodzież z lśniącymi 
instrumentami. Na zakończenie 4 kolędy: 2 w języku polskim i 2 po kaszubsku zaśpiewał 
Chór Pięciolinia. Nad oprawą muzyczną i konsolą muzyczną czuwali ks. Tadeusz Stajkowski 
oraz Marcin Mielewczyk.  
 Po występach artystycznych podziękowania dla wszystkich artystów realizujących 
swe pasje w Gminnym Dom Kultury złożyli Bogusława Engelbrecht oraz Czesław Hinz. 
Burzę oklasków i róże otrzymali w ramach podziękowań Paulina Bigus oraz Jan Trofimowicz 
– etatowi pracownicy GDK. Na zakończenie najbardziej wytrwali artyści pozowali do 
wspólnej fotografii. Cześć najmłodszych muzyków niestety nie została do końca, bowiem 
koncert w sumie trwał blisko 2,5 godziny. Jak wspominał w swoim wystąpieniu 
Przewodniczący Rady Gminy, niewiele jest gmin w województwie, które mogą poszczycić 
się tak bogatym wachlarzem zorganizowanych zespołów artystycznych działających na 
terenach wiejskich. Dla wszystkich przybyłych stoły były w obfitości zastawione 
słodkościami i napojami. Wieczór upłynął radośnie i głośno jak przy tylu muzykach wypada! 


