
 5-lecie lińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

2 października 2010 roku. 

 

 2 października liński Odział ZKP obchodził swoje 5-lecie. Uroczystości rozpoczęły się mszą 

świętą dziękczynną   w kościele parafialnym. Eucharystię koncelebrowali księża: Wojciech Senger, Jan 

Perszon i Grzegorz Sobota. Ksiądz profesor Perszon, który głosił Słowo Boże w rodnej mowie, mówił o 

przywiązaniu Kaszubów do Boga, do tradycji ojców, do kościoła. Mówił, iż każdy dzień jest darem od 

Stwórcy i trzeba się nim cieszyć. Jednocześnie podkreślał, iż trzeba coś z siebie „dawać”, a nie być 

tylko biernym zjadaczem chleba. Bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi to droga ku świętości. 

Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił chór „Pięciolinia”.  

Następnie w Gminnym Domu Kultury wszystkich zebranych powitał Prezes Oddziału ZKP  

w Lini Edmund Szymikowski.  Z programem artystycznym wystąpił Kaszubski Duo Artystyczny  

 „We dwa kónie”. Śpiewem w języku kaszubskim raczył zebranych Tomasz Fopke, a podkład  

na akordeonie zapewniał Ryszard Borysionek. Otwarte zostały także dwie wystawy – fotograficzna 

„Kaszuby Północne” Edmunda Kamińskiego oraz poplenerowa - malarska „Życie i przygody Remusa”.  

Następnie Edmund Szymikowski przypomniał historię powstania oddziału ZKP w Lini, którego 

przewodniczącym Komitetu Założycielskiego był  Łukasz Jabłonki – pierwszy prezes oddziału w Lini. 

Przed 5-ciu laty w chwili powstania, liński oddział liczył 20 członków a obecnie ma w swych szeregach 

aż 118 członków. Oddział w Lini aktywnie uczestniczy w życiu Zrzeszenia. Do najważniejszych 

osiągnięć w minionym 5-leciu zaliczyć można: projekcję filmów „Jezus” i „Ziemia Wejherowska”, msze 

kaszubskie w Radio Kaszebe we Władysławowie, na których śpiewał chór „Pięciolinia”. ZKP Oddział  

w Lini organizował także uroczystości poświęcone pamięci Aleksandra Labudy i Aleksandra 

Majkowskiego – zorganizowano m.in. konkursy wiedzy oraz plastyczne. Chór „Pięciolinia” 

występował trzykrotnie w TV TRWAM w Toruniu oraz brał udział w spotkaniach chórów kaszubskich. 

Liński Oddział wraz z Gminnym Domem Kultury każdego roku organizuje festyny kaszubski – 

„Powitanie Lata”, spotkania z okazji Dnia Kobiet i Matki oraz zabawy karnawałowe. W minionym 

czasie zorganizowane zostały także wycieczki krajoznawcze do Szymbarku, Kluk, Lichenia, 

Częstochowy, Krakowa, Zakopanego, na Słowację a także do Krokowej, Żarnowca, Nadola i Gniewina. 

Podano członkowie Zrzeszeniabiorą aktywny udział w Dniach Jedności Kaszubów, Zjazdach Kaszubów 

oraz w uroczystościach z okazji świąt państwowych, gminnych, regionalnych i religijnych.  

Chlubą oddziału jest sztandar, który wręczony został 12 lipca 2009 roku. Od tego czasu 

reprezentuje on liński oddział na ważnych uroczystościach organizowanych na terenie gminy a także 

w wielu innych miejscowościach. 

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu było wręczenie nowych legitymacji członkowskich. 

W szeregi zrzeszeńców wstąpili: Danuta i Mieczysław Potrykus, Andrzej Sarnowski, Mieczysław 

Goldszmidt, Hanna  i Waldemar Walczykowscy, Renata Pozańska, Teresa i Stanisław Hilla, Katarzyna  

i Edmund Toporek, Lidia Klawikowska.  

Następnym punktem obchodów był wieczorek taneczny przy muzyce na żywo. 


