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Gminne uroczystości rozpoczęły się od zgromadzenia pocztów sztandarowych  

i zaproszonych gości przed Gminnym Domem Kultury.  Swe poczty sztandarowe wystawili: 

kombatanci gminy Linia, Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 

Wojennej z Wejherowa, jednostki OSP z Lini i Strzepcza, szkoły z Strzepcza, Lini, 

Niepoczołowic oraz Gminne Koło Pszczelarzy z Lini a także miejscowy Oddział Zrzeszenia 

Kaszubsko Pomorskiego. Defiladowym krokiem za Gminną Orkiestrą Dęta pod batutą Ewy 

Studzińskiej zgromadzeni przeszli do kościoła NSPJ, gdzie odprawiona została uroczysta Msza 

Święta w intencji Ojczyzny Polski. 

Mszę Świętą  odprawili duszpasterze miejscowej wspólnoty księża Wojciech Senger  

i Grzegorz Sobota.  Oprawę muzyczną zapewniły sekcje działające przy GDK mianowicie Chór 

„Pięciolinia” oraz orkiestra dęta. 

Po Eucharystii wszyscy przeszli przed kościół, gdzie złożone zostały wiązanki 

 i zapalone znicze przed obeliskiem Ofiar Marszu Śmierci. Kwiaty złożyły delegacje Urzędu 

Gminy, Rady Gminy i Sołtysów oraz kombatanci i dzieci ze Szkoły Podstawowej  

im. Ks. Kanonika Bazylego Olęckiego. 

Następnie przy dźwiękach orkiestry liczne grono mieszkańców gminy i gości przeszło 

do Gminnego Domu Kultury. Wszystkich przywitał dyrektor GDK. Kolejnym punktem 

uroczystości był ciąg dalszy Sesji Rady Gminy Linia, na której przegłosowana jednogłośnie 

została uchwała, iż język kaszubskim będzie w gminie Linia językiem pomocniczym. 

Było wystąpienie Z-cy Prezesa Zarządu Głównego ZKP Tomasza Fopke, który mówił,  

że uchwała o języku kaszubskim w gminie Linia jest historycznym momentem w życiu 

lokalnej społeczności kaszubskiej.  Zakończenia uroczystej sesji dokonał Przewodniczący 

Czesław Hinz. 

Kolejnym punktem uroczystości było odśpiewanie hymnu państwowego przy 

dźwiękach orkiestry dętej. Następnie z wzruszającą akademię o losach Narodu polskiego 

 i powrocie odrodzonej Polski na mapę Europy przedstawili uczniowie ZS w Lini. Wielu z nich 

żywo uczestniczy w działalności sekcji muzycznych w GDK. 

Następnie koncert pieśni patriotycznych dała orkiestra dęta. Zebrani byli zachwyceni 

grą młodych muzyków z terenu gminy. Warto dodać, iż odmłodzony  i powiększony został 

skład zespołu. 

To dzięki kolejnym sekcjom muzycznym, działającym przy GDK, w których swe pasje spełniać 

mogą dzieci i młodzież z terenu gminy. 



Następnie wystąpił Prezes Oddziału Gminnego w Lini Związku Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych Feliks Langa. Tego dnia oddział liński obchodził 20-lecie swego 

istnienia. Prezes dziękował władzom gminy a w szczególności dyrektorowi GDK za pomoc w 

działalności statutowej kombatantów na terenie gminy.  Wręczył pamiątkowe medale 

najbardziej zasłużonym Członkom Koła oraz osobom wspierającym kombatantów. 

Wyróżnieni zostali kombatanci: Genowefa Ruszkowska, Hubert Barembruch, Paweł Gładki, 

 i Gerard Cylkowski, a także Wójt Łukasz Jabłoński, Z-ca wójta Bogusława Engelbrecht, 

Sekretarz Mirosława Kuberna, Kierownik GOPS-u Ewa Koszałka oraz Dyrektor GDK Jan 

Trofimowicz  

 Wójt gminy Łukasz Jabłoński dziękował kombatantom za obecność na wszelkich 

uroczystościach patriotycznych i gminnych, za obecność pocztu sztandarowego Gminnego 

Koła ZK RPiBWP. Na ręce Prezesa Feliksa Langa złożył dyplom oraz bukiet kwiatów.  

Na zakończenie wszyscy zebrani posilili się słodkościami przygotowanymi przez Urząd Gminy 

oraz miejscowy GDK. 

 

Jan Trofimowicz 


