
    

 

 
 
 

Uchwała Nr III/35/2018 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

 
w sprawie nadania Pani Magdalenie Kubickiej-Netka Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.               
z 2018 r. poz. 994) oraz § 5 uchwały Nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                          
27 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznania medalu PRO DOMO 
TRSOVIENSI” – po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje stałe oraz Kapitułę 
Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI”, Rada Miejska w Tczewie 
 

uchwala, co  następuje: 

 

§ 1 
 

Na wniosek Harcerskiej Orkiestry Dętej w Tczewie wraz z komendantem Szczepu im. Stanisława 
Moniuszki  dh Norbertem Jatkowskim, po uzyskaniu pozytywnych opinii  przez wszystkie komisje 
stałe Rady Miejskiej w Tczewie  i Kapituły Medalu, nadaje się Pani Magdalenie Kubickiej-Netka 

Medal ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” za szczególne zasługi dla promocji miasta Tczewa na arenie 
międzynarodowej, promowanie kultury wśród mieszkańców Tczewa i okolic oraz wychowywanie 
kolejnych pokoleń muzyków.  
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
  Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

 
    Zenon Drewa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej w Tczewie  pozytywnie zaopiniowały wniosek Harcerskiej 
Orkiestry Dętej w Tczewie wraz z komendantem Szczepu im. Stanisława Moniuszki  dh Norbertem 
Jatkowskim,  o nadanie Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI” Pani Magdalenie Kubickiej-

Netka, za szczególne zasługi dla promocji miasta Tczewa na arenie międzynarodowej, promowanie 
kultury wśród mieszkańców Tczewa i okolic oraz wychowywanie kolejnych pokoleń muzyków.  
Kapituła Medalu również pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek, argumentując swoją decyzję                
w następujący sposób. 
Pani Magdalena Kubicka-Netka urodziła się w Tczewie. Od najwcześniejszych swoich lat 
uczestniczyła w życiu Harcerskiej Orkiestry Dętej.  
W 1987 roku rozpoczęła naukę gry na flecie poprzecznym i jako czynny orkiestrant przypatrywała 
się pracy swojego ojca, ówczesnego kapelmistrza – Jerzego Kubickiego. W ciągu kolejnych lat 
kontynuowała naukę gry na flecie w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w 
Gdańsku. Swoje dorosłe życie wiązała z dyrygenturą, gdyż rozpoczęła studia na Wydziale 
Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.  
W 2002 roku ukończyła studia koncertem dyplomowym, w którym grali muzycy Harcerskiej 
Orkiestry Dętej. Ponadto w celu poszerzenia horyzontów, Pani Magdalena ukończyła studia                         
z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw na Uniwersytecie Gdańskim w 2004 roku.  
Od najmłodszych lat była czynnym członkiem Harcerskiej Orkiestry Dętej. Z biegiem lat pięła się 
po szczeblach harcerskich stopni instruktorskich, by w 2002 roku w trakcie obozu szkoleniowo–
wypoczynkowego nieoficjalnie podjęła batutę po ojcu, a w trakcie jubileuszowego koncertu,                      
w grudniu 2002 roku podjęła ja oficjalnie.  
To też od 16 lat pani Magdalena Kubicka –Netka prowadzi zespół około 50 młodych muzyków. 
Dba o ich umiejętności muzyczne oraz wychowanie w duchu harcerskich ideałów.                            
Jest zasłużonym instruktorem Chorągwi Gdańskiej. Ponadto od 2011 roku pracuje w Zespole Szkół 
Katolickich, gdzie naucza muzyki oraz podstaw przedsiębiorczości.  
W trakcie minionych 16 lat prowadzenia Orkiestry, zespół wielokrotnie reprezentował miasto 
Tczew w Polsce i poza granicami kraju. Swoją działalność pod skrzydłami Pani Magdaleny, 
orkiestra zapisała na dwóch płytach: w 2005 roku Chorał i Rock oraz Kręć się kręć …. 
Zespół promował Tczew w miastach partnerskich : w 2006 r. w Werder (Niemcy), w 2007 roku                   
w Aizkraukle (Łotwa), w 2017 r. w Beauvais (Francja) i w 2018 roku w Witten (Niemcy).  
Pani Magdalena Kubicka-Netka wielokrotnie poprowadziła zespół do zwycięstw na festiwalach                   
o zasięgu rejonowym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.  
Dzięki Pani Magdalenie Kubickiej-Netka zespół młodych muzyków reprezentował miasto m. in. na 
Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu ( tylko w 2018 r. III 
miejsce w konkursie  Estradowym i nagroda indywidualna dla trębacza), Międzynarodowym 
Festiwali Orkiestr Dętych w Świeciu (wielokrotne wyróżnienia oraz kolejne miejsca na podium), 
Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych w Lipuszu ( w 2012 r. i 2017 r. I miejsce).  
Ponadto Orkiestra uświetnia obchody świąt państwowych i kościelnych niemalże od początku 
swojego istnienia, a pani Magdalena Kubicka-Netka kontynuuje dzieło, będąc zawsze na 
posterunku. 
Magdalena Kubicka-Netka całym swoim  życiem służy Harcerskiej Orkiestrze Dętej i młodym 
ludziom, którzy w niej muzykują. Bardzo często poświęca prywatny czas aby doskonalić warsztat 
dyrygencki. Ponadto realizuje się jako pedagog, co również wiąże się z ustawicznym 
dokształcaniem się.  
Od 16 lat swoje codzienne plany układa według kalendarza orkiestry, aby jak najgodniej 
przedstawiać talent i pracę zespołu, dbać o kształcenie młodego pokolenia oraz umożliwienie 
starszemu pokoleniu obcować z muzyką na żywo.  
Podsumowując, działalność Pani Magdalena Kubicka-Netka ze wszech miar zasługuje na nadanie 
Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI.                       

  Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Tczewie  

 

                                                                                                 Zenon Drewa   


