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Uroczyste obchody 75-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

Strzepcz, 1 września 2014 r.  

 

1 września 2014 roku w Strzepczu w Gminie Linia odbyły się uroczyste obchody 
przypominające 75. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się 
Eucharystią w kościele parafialnym w Strzepczu w intencji poległych rodaków i ofiar 
wszystkich frontów II Wojny Światowej. Oprawę muzyczną zapewnili członkowie Chóru 
Pięciolinia oraz Gminnej Orkiestry Dętej. Pełne patosu i powagi Słowo Boże wygłosił ks. 
Proboszcz miejscowej parafii Andrzej Kmiecik. Następnie zgromadzeni w uroczystym 
pochodzie przeszli w asyście OSP Strzepcz na miejscowy cmentarz gdzie dyrektor GDK Jan 
Trofimowicz poprowadził modlitwę za zmarłych, którzy oddali życie w walce na wielu 
frontach oraz za wszystkich, którzy zmarli z wycieńczenia i głodu w obozach 
koncentracyjnych, a także w miejscach zamieszkania. Liczne delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze na mogile zbiorowej Żołnierzy Polskich z lat 1939-1945 oraz Ofiar 
Marszu Śmierci z 1945 roku. Kolejnym punktem obchodów była akademia w Zespole Szkół 
w Strzepczu. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn Polski. Jan 
Trofimowicz powitał przybyłych na uroczystości, a byli wśród nich: grono kombatantów i 
weteranów wojennych z terenu gminy i koła kombatantów z Wejherowa, władze gminy, wójt 
Łukasz Jabłoński, Z-cę wójta Bogusława Engelbrecht, sekretarz Urzędu Gminy Mirosława 
Kuberna, Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz wraz z gronem Radnych i Sołtysów, 
emeryci nauczyciele, oraz delegacje szkół z terenu gminy wraz z dyrektorami, przedstawiciele 
służb mundurowych - policji, straży pożarnej oraz Nadleśnictwa Strzebielino. Wójt Łukasz 
Jabłoński w sposób szczególny powitał poczty sztandarowe z terenu gminy, które wystawiły: 
szkoły z Lini, Strzepcza, Niepoczołowic, Pobłocia, Związek Harcerstwa Polskiego i lińskie 
koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (opiekę nad nim sprawują 
również harcerze), jednostki OSP z Strzepcza, Lewina i Lini, a także Gminne Koło 
Pszczelarzy z Lini i liński oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. W okolicznościowym 
przemówieniu podkreślał powinność przywiązania do wartości patriotycznych. Z krótkim, 
jednak wzruszającym przemówieniem wystąpił także kombatant Kazimierz Bojanowski z 
Pobłocia, który jako dziecko przebywał w Obozie w Potulicach. Przypomniał on m.in. liczby 
dzieci, które zginęły i  zmarły z wycieńczenia w Potulicach. Po wystąpieniach odbył się 
uroczysty koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Ewy Studzińskiej. Młodzi muzycy 
zagrali utwory o charakterze patriotycznym a także marsze i pieśni wojskowe, za które zebrali 
owacje na stojąco od przybyłych na uroczystości. Dla weteranów i seniorów, a także dla 



przedstawicieli oświaty zagrano także gromkie sto lat! Dla wszystkich przybyłych 
organizatorzy przygotowali także ciepły i słodki poczęstunek.  

W ramach obchodów 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej przeprowadzono konkurs 
historyczny o tematyce II Wojny Światowej. W kategorii szkół podstawowych najlepszy 
okazał się zespół z Lini w składzie Agnieszka Kaczykowska i Błażej Wałdowski, a w śród 
gimnazjalistów Dominika Soroko i Natalia Labuda również z Lini. Organizatorami 
wyjątkowych obchodów byli: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Strzepczu, a także Gminny Dom 
Kultury. Koordynatorem przedsięwzięcia był Jan Trofimowicz.  

Obchody zostały współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Organizacja 
uroczystych obchodów z okazji 75-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i zakup 
niezbędnych instrumentów do wykonania utworów i pieśni patriotycznych”. 


