
ZRZESZENIE KASZUBSKO – POMORSKIE MA SZTANDAR

Uchwałą nr 17/2009 Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2009 r. 
ZK-P o/Linia  uzyskało prawo do posiadania sztandaru.  Od kwietnia br  trwały czynności  zmierzające  do 
zorganizowania uroczystości nadania sztandaru. Czynności te prowadził Komitet Organizacyjny „Sztandar dla 
ZK-P o/Linia” w składzie: Łukasz Jabłoński, Jan Trofimowicz, Małgorzata i Andrzej Labuda, Henryk Kanka, 
Mirosława  Kuberna,  Aleksandra  Furman,  Czesław  Szaradowski,  Jan  Szulc,  Tomasz  Gafke  i  Edmund 
Szymikowski. Dla zrealizowania zadania Komitet wystosował pisma do wielu osób prowadzących działalność 
gospodarczą  na  terenie  naszej  gminy  oraz  członków  Zrzeszenia.  Uzyskane  środki  finansowe  pozwoliły  na 
realizowanie marzenia członków ZK-P o/Linia.
Komitet  organizacyjny  serdecznie  dziękuje  za  pomoc  finansową  i  organizacyjną  wszystkim  tym,  którzy 
pozytywnie  odpowiedzieli  na  prośbę  o  pomoc.  Podziękowania  Komitet  Organizacyjny  składa  niżej 
wymienionym osobom prawnym i fizycznym: Zarządowi Głównemu ZK-P w Gdańsku, Urzędowi Gminy Linia,  
Gminnemu  Domowi  Kultury  w  Lini,  Bankowi  Spółdzielczemu  w  Sierakowicach,  Tamarze  i  Łukaszowi  
Jabłońskim,  Małgorzacie  i  Andrzejowi  Labuda,  Teresie  i  Henrykowi  Kanka,  Olesi  i  Wiesławowi 
Kwieciszewskim,  Marii  i  Czesławowi  Szaradowskim,  Danucie  i  Edmundowi  Szymikowskim,  Janowi  
Trofimowiczowi, Genowefie i Władysławowi Wos, Ludwice i Władysławowi Leyk, Edmundowi Bechter, Joannie  
i Józefowi Puzdrowskim, Józefowi Myszkowskiemu. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 12 lipca br. w 
kościele parafialnym w Lini. Mszę św. w intencji ks. Bazylego Olęckiego w dziesiątą rocznice śmierci odprawił 
Proboszcz  parafii  NSPJ  w Lini  –  Wojciech  Senger.  Teksty  czytań  w języku  kaszubskim odczytała  Iwona 
Olszewska z Zakrzewa a modlitwę powszechną w języku kaszubskim odczytała dziewięcioletnia Iwona Furman 
z  Niepoczołowic.  Pieśni  w języku  kaszubskim śpiewał  chór  „Pięciolinia”  z  Lini.  Podczas  mszy  św.  został 
poświęcony sztandar. 
Po  uroczystości  mszy  św.  odmówiono  modlitwę  przy  grobie  ks.  Bazylego  oraz  poświęcono  nowy  obelisk 
upamiętniający  Marsz  Śmierci  więźniów  obozu  Stutthof.  Na  grobie  ks.  Bazylego  oraz  przed  obeliskiem 
delegacje  i  osoby  prywatne  złożyły  wiązanki  kwiatów.  Po  uroczystościach  kościelnych  zaproszeni  goście, 
poczty sztandarowe, członkowie ZK-P o/Linia i mieszkańcy Lini udali się na plac ks. Bazylego Olęckiego przy 
UG Linia. Do kościoła i z kościoła na plac uczestników uroczystości prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją  Ewy Studzińskiej.  Na placu  ks.  Bazylego  Olęckiego  odbyła  się  ceremonia  przekazania  sztandaru. 
Poczet sztandarowy reprezentujący sponsorów wręczył sztandar prezesowi Zarządu Głównego ZK-P w Gdańsku 
–  Arturowi  Jabłońskiemu.  „To  sukces,  że  Zrzeszenie  w  Lini  w  tak  krótkim  czasie  uzyskało  sztandar”  – 
powiedział  Artur  Jabłoński  i  wręczył  sztandar  prezesowi  Oddziału  ZK-P  w  Lini  –  Edmundowi 
Szymikowskiemu. 
„Sztandar  stanowi  symbol  charakteryzujący  godność  jednocząc  ludzi  we  wspólnym  działaniu  dla  ogólnego 
dobra”  –  powiedział  Edmund Szymikowski  przekazujący  sztandar  pocztowi  sztandarowemu ZK-P o/  Linia 
Kazimierzowi Gafke, Andrzejowi Pipka i Janowi Mach. 
Po  ceremonii  wręczenia  sztandaru  sponsorzy  dokonali  przybijania  gwoździ  umieszczonych  na  drzewcu 
sztandaru. Występy orkiestry, chóru i rodziny Szulc z Lini uatrakcyjniły uroczystość zorganizowaną przez ZK-P 
o/Linia. 

NOWY OBELISK PRZY KOSCIELE W LINI
Z inicjatywy ks. Bazylego Olęckiego w roku 1993 ustawiono niewielki obelisk poświęcony więźniom obozu 
koncentracyjnego Stutthof. Czas zrobił swoje. Postument, na którym umieszczony był  kamień z napisem 
„PAMIĘCE TECH CO W CZAS WOJNË BUDOWALE MIR Ë DOBRO! LËNIO Ë BAZILY, 31.VII.1993” 
uległ zniszczeniu. Zaistniała konieczność dokonania prac naprawczych. Z inicjatywy ks. proboszcza Wojciecha 
Senger,  ZK-P o/Linia i Urzędu Gminy Linia dokonano zmiany usytuowania nowego obelisku. Na nowym 
miejscu, przed parafialnym kościołem ustawiono ponad pięciotonowy głaz, na którym zamocowano tablicę z 
pierwotnego obelisku. Dnia 12 lipca 2009 r. po uroczystej mszy św. z okazji 10 rocznicy śmierci ks. Bazylego, 
Ks. Wojciech Senger dokonał poświęcania nowego okazałego obeliska. Przed obeliskiem złożono wiązanki 
kwiatów oraz zapalono znicze.


