
DOROCZNE SPOTKANIE PSZCZELARZY 

 

6 grudnia w przeddzień święta patronalnego pszczelarzy odbyło się doroczne spotkanie 

członków zrzeszonych w Gminnym Kole Pszczelarzy w Lini  i ich rodzin. Spotkanie rozpoczęło się 

uroczystą mszą świętą w intencji dziękczynnej członków koła oraz za zmarłych byłych pszczelarzy. 

Liturgię sprawował ksiądz Tadeusz Stajkowski. W mszy świętej uczestniczył poczet sztandarowy 

lińskich pszczelarzy. Hodowcy  przekazali w darach ofiarnych owoc pracy pszczelich rodzin. 

Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni przeszli do miejsca spoczynku księdza Bazylego 

Olęckiego – byłego aktywnego pszczelarza, jednego z założycieli koła w Lini, które powstało w roku 

1981, a oficjalna rejestracja nastąpiła w 1984 roku. Odmówiono modlitwę i zapalono znicze na jego 

mogile.  

 Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Gminnego Domu Kultury. Przybyłych powitał 

Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Lini Ludwik Gaffke. Dziękował za zaangażowanie wszystkim 

członkom koła. Głos zabrał dyrektor Gminnego Domu Kultury, który podziękował pszczelarzom za 

aktywny udział w uroczystościach patriotycznych i świętach regionalnych wraz z pocztem 

sztandarowym. Wójt Gminy Lini Bogusława Engelbrecht wręczyła upominki książkowe ufundowane 

pszczelarzom przez GDK i Urząd Gminy. Zadeklarowała także dalszą współpracę z pszczelarzami.  

W sali, w której odbywało się spotkanie przechowywane są w gablotach sztandary Związku 

Harcerstwa Polskiego, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz lińskiego 

oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Pani wójt zadeklarowała, iż Urząd Gminy w Lini 

sfinansuje zakup gablotę na sztandar pszczelarski. Oświadczenie zostało przyjęte gromkimi oklaskami.  

 Prezes koła Ludwik Gaffke wraz z wieloletnią sekretarz Władysławą Wałdowską wręczyli 

legitymacje członkowskie nowym członkom koła:  Piotrowi Walkuszowi z Lini, Wiktorowi Dargacz z 

Niepoczołowic, Franciszkowi Formela ze Staniszewa oraz Piotrowi Gafke z Zakrzewa. Warto dodać, że 

także w 2013 roku do koła wstąpiło dwóch nowych członków z Luzina Kazimierz Sielaff i Leszek 

Konkel. Obecnie lińskie Koło Pszczelarzy zrzesza 28 członków z gmin: Linia, Luzino, Sierakowice, 

Łęczyce, Cewice i Kartuzy.  

Władze koła pszczelarskiego wręczyły także słodkie paczki dziękując za wszelką współpracę, licząc że 

będzie tak owocna jak za czasów rządów wójta Łukasza Jabłońskiego. Pani wójt Bogusława 

Engelbrecht wręczyła w imieniu byłego wójta Jabłońskiego dyplom z podziękowaniami za aktywny 

udział w życiu gminy wszystkich pszczelarzy.  


