
 

 

7 WRZEŚNIA 2008 R. 

 

JuŜ od wielu lat doŜynki są tradycyjnym świętem, podczas 
którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są teŜ okazją do 
wypoczynku i dobrej zabawy, po pełnej wysiłku pracy na roli. W 
tym roku  w naszej gminie doŜynki odbyły się niedzielę 7 
września na stadionie w Lini.  

Starostami tegorocznych doŜynek byli  Państwo Anita                
i Piotr Gafke. Zamieszkują w Zakrzewie, wychowują troje dzieci, 
prowadzą wspólnie z rodzicami 34 hektarowe gospodarstwo 
rolne. Tradycyjnie prowadzą produkcję roślinną i hodowlaną. 
Uprawiają rośliny zboŜowe i okopowe, hodują trzodę chlewną, 
bydło i drób. Nasi starostowie podtrzymują tradycję nie tylko           
w zakresie prowadzenia gospodarstwa po rodzicach ale                   
i w zakresie upodobań. Pan Piotr tak jak jego ojciec jest 
myśliwym z koła Łowieckiego „Jenot”. Tą pasją Ŝyje cała 
rodzina, która cechuje się gościnnością i pięknym śpiewem . 

Uroczystości doŜynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą 
sprawowaną przez księŜy z naszej parafii tj. Ks. Andrzeja 
Kmiecika – Proboszcza parafii Strzepcz, Ks. Wojciecha Sengera 
– Proboszcza parafii Linia oraz Ks. Marka Labudę – Wikariusza 
parafii w Lini. 
We  mszy świętej aktywnie uczestniczyli rolnicy. Pierwsze 
czytanie przedstawił Kazimierz Labuda z Niepoczołowic, drugie 
czytanie przedstawiła Pani Dorota Miotk z Niepoczołowic, 
modlitwę powszechną przedstawiła rodzina Państwa Marka               
i Katarzyny Grzonkowskich z Zakrzewa. W procesji z darami 
uczestniczyli: Państwo Anita i Piotr Gafke niosąc chleb, Państwo 
Zbigniew i Dorota Miotk z Niepoczołowic niosąc owoce, 
Państwo Teresa i Jerzy Szulcowie z Kętrzyna niosąc ryby, 



Państwo Joanna i Robert Kostrzewa wraz z córką reprezentując 
gminne koło pszczelarzy  nieśli świecę z wosku pszczelego, miód 
i wino. Dzieci z Zespołu Kaszëbskô Rozëzna ofiarowały  kwiaty. 
W czasie mszy świętej zostały pobłogosławione wieńce 
doŜynkowe i chleb. Chór „Pięciolinia” z Lini uświetnił tę 
uroczystość pięknym śpiewem.  Po mszy świętej starostowie 
doŜynek przekazali  Gospodarzowi gminy – Wójtowi Łukaszowi 
Jabłońskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Linia 
Stanisławowi Bigusowi symboliczny i pobłogosławiony chleb 
doŜynkowy słowami:  
„ Gospodarzu naszej Gminy przekazujemy Ci ten  pachnący bochen chleba,  
upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na naszej 
ukochanej kaszubskiej ziemi. Prosimy Cię dziel go mądrze i sprawiedliwie 
aby nie zabrakło go na Ŝadnym stole.” Następnie słowa do rolników  
i zgromadzonych gości skierował Wójt Gminy Pan Łukasz 
Jabłoński. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podziękował 
serdecznie rolnikom za ogromny trud i wysiłek przy trudnych w 
bieŜącym roku Ŝniwach. śyczył rolnikom i wszystkim gościom 
zdrowia i sukcesów. Chleb upieczony z tegorocznej mąki, który 
Wójt otrzymał, został sprawiedliwie podzielony i rozdany wśród 
tak licznie przybyłych gości i uczestników doŜynek. 

Z duŜą wprawą w dzieleniu pomagali Przewodniczący 
Rady, starostowie doŜynek i ich asystenci.  

Nieodłącznym atrybutem doŜynek są wieńce, które zostały  
przygotowane przez sołectwa: Kętrzyno, Zakrzewo, SmaŜyno, 
Strzepcz, Linia i Tłuczewo. 

Wykonane z duŜą starannością i pomysłem wieńce 
doŜynkowe, oceniła komisja konkursowa w składzie: 
 

1. Łukasz Jabłoński – Wójt Gminy Linia 
2. Mirosława Kuberna – Radna Powiatu Wejherowo 
3. Stanisław Bigus – Przewodniczący Rady Gminy Linia 
4. Państwo Anita i Piotr Gafke - Starostowie DoŜynek  



Komisja miała niezwykle trudne zadanie, bowiem wszystkie 
wieńce prezentowały się niezwykle okazale. W ocenie komisji 
konkursowej najpiękniejszym, najbogatszym w elementach 
konstrukcyjnych i wystroju był wieniec z Kętrzyna, II miejsce – 
Linia, III miejsce Tłuczewo. W nagrodę Wójt  wręczył 
przedstawicielom sołectw nagrody pienięŜne; za pierwsze 
miejsce  kwotę 500 zł, za drugie 400 zł i za trzecie 300 zł. 
Pozostałe sołectwa otrzymały takŜe nagrody za udział                     
w konkursie w wysokości 200 zł na sołectwo. 

Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy ogłosili 
wyniki corocznego konkursu na najpiękniejszą wieś Gminy 
Linia. W tym roku I miejsce zdobyło Zakrzewo, II miejsce – 
Strzepcz, III miejsce – Linia. Komisja zwróciła szczególną 
uwagę na zaangaŜowanie mieszkańców w upiększaniu swojej wsi. 
Nagrody finansowe zostaną ujęte w przyszłorocznym budŜecie    
i przeznaczone na estetyzację wsi. 

Dla uczestników DoŜynek przygotowano program 
artystyczny, w którym wystąpiły: 

� Kabaret „Labud” z Tłuczewa, 
� Grupa LIGO 
� Zespół OCTAVA 
� Zespół KUBRYK 
� Andrzej Rybiński – Gwiazda Wieczoru. 

Oprócz występów artystycznych organizatorzy 
przygotowali bardzo duŜo konkursów dla róŜnych  grup 
wiekowych. Nie zawiodły teŜ stoiska sołeckie, które cechuje  
prawdziwy  kunszt kucharski, cukierniczy  i rękodzielniczy. Na 
stoiskach prezentowały się Koło Gospodyń Wiejskich ze 
Strzepcza, Sołectwo Kobylasz – Potęgowo oraz Pan Józef Janca                
z miodem. Oblegane teŜ było stoisko Stowarzyszenia „Bądźmy 
Razem”, które przygotowało loterię fantową – zbierając na 
realizację celów statutowych, głównie pomoc dla dzieci 
niepełnosprawnych. Organizatorzy obawiając się deszczowej 
pogody zadbali o rozstawienie namiotów, ławek i stołów. 



Przepięknie prezentowało się wesołe miasteczko, szczególnie                
w porze wieczornej, a  bawili się tam świetnie nie tylko 
najmłodsi. 

Szczególne podziękowania kierujemy do straŜaków, którzy 
jak zwykle stanęli na wysokości zadania, pilnowali porządku, 
kierowali ruchem, wskazywali miejsca parkingowe. Bez ich 
zaangaŜowania i poświecenia wolnego czasu organizacja tych 
doŜynek nie mogłaby przebiegać bez zakłóceń. 

Dziękujemy teŜ Wam drodzy mieszkańcy i rolnicy, Ŝe 
przyjęliście nasze zaproszenie i mogliśmy tak licznie wspólnie 
obchodzić tegoroczne „Święto Plonów”. Zapraszamy za rok! 

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej nowej stronie 
internetowej www.gminalinia.com.pl 

 


