
Święto Rolników w Gminie Linia 
Dożynki Powiatowo – Gminne w Strzepczu 

 
 14 września 2014 roku w Strzepczu - gmina Linia odbyły się - obchody dziękczynienia za tegoroczne 
plony powiatu wejherowskiego i gminy Linia. Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym kościele parafialnym 
gdzie modlono się w intencji rolników i ich rodzin. Liturgię sprawowali księża Andrzej Kmiecik ze Strzepcza 
oraz Wojciech Senger z Lini. Poświęcono chleb dożynkowy oraz korony żniwne. Po Mszy Świętej uformował 
się długi korowód dożynkowy, w którym kolejno przemieszczali się: orkiestra dęta, poczty sztandarowe 
jednostek OSP z Lini, Lewina i Strzepcza, szkół z Lini, Strzepcza, Niepoczołowic oraz Pobłocia, ZK-P oddział 
Linia, Gminnego Koła Pszczelarzy a także Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych niesiony 
przez druhny z ZHP. Dalej jechały udekorowane pojazdy, traktory i maszyny rolnicze, za nimi bryczki ze 
starostami dożynek i przedstawicielami parlamentu i tłumy mieszkańców gminy oraz gości z powiatu i nie tylko. 
Uroczyste obchody rozpoczęto odśpiewaniem hymnu  państwowego. Starostowie Dożynek państwo Agnieszka i 
Jacek Garscy z Lini przekazali własnoręcznie upieczony bochen chleba na ręce gospodarza gminy - Wójta 
Łukasza Jabłońskiego. Otwarcia dożynek wraz z Wójtem Łukaszem Jabłońskim dokonał  Starosta Wejherowski 
Józef Reszke. Włodarze dziękowali gospodarzom za trud i oddanie pracy wszystkim rolnikom. Na uroczyste 
obchody dziękczynienia za plony do Strzepcza dotarło spore grono parlamentarzystów i samorządowców z 
terenu znanych z telewizyjnych ekranów. Jednak żeby powitania nie zdominowały uroczystości - Wójt Łukasz 
Jabłoński powitał bezimiennie wszystkich przybyłych. Starosta wraz z Wójtem oraz Zastępcą Przewodniczącego 
Rady Powiatu Wejherowskiego Stanisławą Bujanowicz oraz Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Hinz 
wypuścili gołębie na znak otwarcia dożynek. Następnie włodarze przeszli do zgromadzonych i dzielili między 
przybyłych dożynkowy chleb i specjalnie upieczone bułeczki.  
 Po uroczystym rozpoczęciu dożynek przyszedł czas na występy artystyczne - które zapewnili członkowie 
sekcji działających przy Gminnym Domu Kultury - Gminna Orkiestra Dęta, chór Pięciolinia oraz Zespół 
Kaszebsko Rodzezna. Ponadto ogłoszono wyniki na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w gminie Linia. Po raz 
kolejny zwyciężyła korona żniwna Sołectwa Linia, a główną osobą zaangażowaną w pracę była Danuta Potrykus 
z Lini. Kolejne miejsca zajęły - równorzędne 2. drugie- Strzepcz i Miłoszewo a kolejne Tłuczewo. Wyróżniono 
ponadto wieńce sołectw Osiek i Tłuczewo.  
 W konkursie powiatowym wśród wieńców klasycznych również najwyżej oceniono wieniec z Lini. 
Kolejne miejsca przypadły gminom Gniewino (Sołectwo Perlino) oraz Gminie Wejherowo (Sołectwo Orle). 
Wśród wieńców niekonwencjonalnych zwyciężyła Gmina Łęczyce (Sołectwo Dzięcielec) kolejne miejsca zajęły 
Gmina Gniewino (Sołectwo Bychowo) oraz Gmina Luzino (Sołectwo Barłomino).  
 Podsumowano także konkurs powiatowy „Piękna Wieś". Wśród zagród najbardziej estetyczna okazała się 
posiadłość Państwa Janiny i Edwarda Hoppe (gmina Szemud), II miejsce zajęła posesja Państwa Beaty i 
Andrzeja Szymich (gmina Luzino), III miejsce zdobyli Państwo Ewa i Andrzej Glama (gmina Wejherow). 
Ponadto komisja konkursowa przyznała wyróżnienia Państwu Janinie i Henrykowi Malinowskim (gmina 
Choczewo) oraz Elżbiecie i Ryszardowi Miotk (gmina Łęczyce). Wśród miejscowości - najładniejszymi wsiami 
w powiecie wejherowskim w 2014 roku okazały się równorzędnie Orle (gmina Wejherowo) oraz Robakowo 
(Gmina Luzino), II miejsce zajęło Rozłazino (gmina Łęczyce), a III miejsce Bojano (Gmina Szemud).   
 Równocześnie odbywały się warsztaty kulinarne przygotowane przez GDK a także ARiMR. 8. wsi 
sołeckich (Linia, Tłuczewo, Kętrzyno, Smażyno, Niepoczołowice, Strzepcz, Zakrzewo, Pobłocie) przygotowywało 
oraz prowadziło degustację produktów i potraw tradycyjnych. Były zatem m.in. kaszubska drożdżówka, zupa w 
„wreków" czyli zupa z brukwi, ryby z kaszubskich jezior oraz placki ziemniaczane oraz swojski chleb ze 
smalcem.  
O kondycję i dobrą zabawę wśród pań zadbał Jan Trofimowicz - prowadzący całą uroczystość. Poprowadził 
m.in. konkursy ubijania piany na czas. Zwyciężyła Pani Jadwiga Poczobut z Gdyni, a kolejne miejsca zajęły Pani 
Danuta Miotka z Strzepcza oraz Jadwiga Patelczyk z Rozłazina. Najdłuższą łupinę z ziemniaków uzyskała Pani 
Maria Różańska z Linia (86 cm), a kolejne miejsca zajęły Anna Kwiatkowska z Strzebielina (59 cm) oraz 
Longina Myszka z Strzepcza (47 cm). 
 Sebastian Wenta czołowy strongmen świata przeprowadził pokaz siłowy. W konkursach siłowych dla 
publiczności padły następujące wyniki.  
Konkurs „Kto silniejszy” zwyciężył Marcin Sarnowski z Lini, kolejne miejsca zajęli Dariusz Kowalski z 
Zbychowa oraz Tadeusz Bojka z Tępcz. W konkursie „Noga Płaczu” najlepszy okazał się Krystian Dawidowski 
ze Strzepcza, tuż za nim znaleźli się Krzysztof Pranczke z Grabowsca oraz Dariusz Kowalski z Zbychowa. Dla 
Pań Sebastian Wenta przygotował również konkurs – rzut kaloszem. Bezkonkurencyjna okazała się Monika 
Małowiecka z Zbychowa, tuż za nią sklasyfikowane zostały Beata Ojowska z Kętrzyna oraz Maria Pipka z 
Potęgowa. Najbardziej emocjonującą konkurencją było przeciąganie liny. W potyczce Gospodarze – Reszta 
Świata zwyciężyli reprezentanci Gminy Linia.  



Wszyscy biorący udział w konkursach otrzymywali nagrody w postaci książek, sprzętu turystycznego oraz 
dyplomów i pucharów. Ponadto odbyły się także konkursy wiedzy w których najlepsi otrzymali tablety oraz 
MP4. Nagrody ufundowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .Konkurs wiedzy ekologicznej w 
którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego wygrał Sebastian Garski 
z Linia, II miejsce zajął Jarosław Damps z Strzepcz, a III miejsce Michał Patelczyk z Zakrzewa. Konkurs wiedzy 
o produktach tradycyjnych województwa pomorskiego wygrała Pani Małgorzata Wirkus z Pobłocia, a kolejne 
miejsca zajęły Anna Kwiatkowska z Strzebielina oraz Beata Ojowska z Kętrzyna.  
 Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji m.in.: wesołe miasteczko, strzelnicę sportową, dmuchane 
zamki, liczne kramy dożynkowe, stoiska gastronomiczne oraz punkty informacyjne i doradcze dla rolników. 
Stowarzyszenie Bądźmy Razem pod kierunkiem   Jadwigi Sommer tradycyjnie poprowadziło loterię fantową - a 
główna nagrodę - telewizor ufundowany przez wójta gminy wylosował szczęśliwie  Pan Ryszard Grubba z 
Pobłocia. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił jako gwiazda wieczoru - Piotr Nowak - z  
muzyką Disco Polo. Przed zabawą taneczna wystąpili kabareciarze z kaszubskimi kawałami z Pucka, których 
występ rozbawił wszystkich zgromadzonych na placu. A do późnych godzin wieczornych dla setek tańczących 

grał zespół Amigo Band z Pucka. Święto rolników zgromadziło rekordowe tłumy 
jakich od lat nie widziano w gminie Linia.... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


