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W niedzielę 4 lipca 2010r. na placu gminnym w Luzinie odbył się Festiwal Kultury Kaszubskiej, którego
organizatorem była Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego Jerzy
Reszke, zaś patronat medialny sprawowało Radio Kaszëbë.
Imprezę zapoczątkowało symboliczne zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami członkowskimi LGD
poprzez odciśnięcie na glinianych tabliczkach dłoni każdego z Wójtów oraz pozostawienie wpisów w
księdze pamiątkowej.
Jednym z ciekawszych elementów imprezy były także występy strażackich orkiestr dętych z Bojana,
Gniewina i Luzina. W czasie, gdy ze sceny dobiegały miłe dla ucha odgłosy instrumentów dętych,
rozpoczęła się część konkursowa.
W ramach festiwalu przewidziano konkurs na najsmaczniejsze potrawy regionalne, zorganizowany w kilku
kategoriach. Patronat nad konkursem wyłaniającym najlepsze potrawy mięsne: „Kaszubskie mięsko” objął
wójt gminy Szemud Pan Zbigniew Engelbrecht. Najsmaczniejszą potrawą zdaniem Komisji okazała się
„Karkówka Pieczona” przygotowana przez KGW Strzepcz. Drugie miejsce za potrawę „Pieczeń z szynki”
otrzymało KGW Przetoczyno a miejsce trzecie przypadło KGW Głazica za potrawę p.n. „Golonka w
zasmażanej kapuście kiszonej”.
W kolejnym konkursie, pod patronatem wójta gminy Linia, na najsmaczniejszą potrawę rybną: „Kaszubska
rybka” pierwsze miejsce otrzymało KGW Szemud za potrawę „Szczupak nadziewany masą jajecznokoperkową”. Drugie miejsce przypadło dla KGW Luzino za potrawę „Pstrąg w rzęsie”, a trzecie uzyskała
potrawa „Dorsz opiekany” zaprezentowana przez KGW Strzepcz.
W konkursie: „Kaszubska słodycz”, pod patronatem wójta gminy Wejherowo, zwyciężyło KGW Luzino z
„Tortem czekoladowym (Kaszubka)”. Drugie miejsce za „Rogaliki drożdżowe” i „Kaszkę mannę z sosem
jagodowym” przypadło KGW Przetoczyno, a pierwszą trójkę zamknął „Deser truskawkowy” autorstwa KGW
Strzepcz.
Wszystkie zgłoszone do konkursów potrawy można było degustować przez około godzinę. Ponadto
zgromadzona publiczność mogła posilić się darmową, wojskową, pyszną grochówką.
W konkursie pod patronatem wójta gminy Łęczyce, dotyczącym twórczości ludowej, pierwsze miejsce
uzyskała Pani Ewa Lewandowska z gminy Szemud, prezentująca prace z malarstwa olejnego na drewnie i
płótnie, malarstwa na szkle i malarstwa pastelami. Laureatem drugiej nagrody został Pan Adam Baran z
gminy Łęczyce, trudniący się rzeźbiarstwem. Miejsce trzecie zajął artysta zajmujący się malarstwem
olejnym Pan Henryk Kulawczuk, który reprezentował Gminę Linia.
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Wszyscy zwycięzcy przeprowadzonych konkursów, oprócz nagród rzeczowych, otrzymali ręcznie wykonane
drewniane statuetki Stolema autorstwa Pana Adama Barana.
Pobyt na festiwalu umilali liczni wykonawcy, a wśród nich laureatki Kaszubskiego Idola z lat poprzednich
Ewelina Pobłocka i Ilona Stepanik oraz zespół Manijôcë, któremu doskonale udało się rozśpiewać i rozbawić
publiczność. Zespół zaangażował nawet Panie z KGW do wspólnego odśpiewania „Alfabetu Kaszubskiego”
co spowodowało wielki entuzjazm zgromadzonych uczestników imprezy.
Następnie odbył się koncert „Przeboje Gospody Radia Kaszëbë”. Osobami śpiewającymi największe
radiowe, bieżące przeboje byli ﬁnaliści konkursu KASZUBSKI IDOL 2010. Podczas trwania audycji odbywał
się pod sceną pokaz tworzenia na żywo graﬃti w wykonaniu Marty Hejmowskiej z Bojana.
Na zakończenie imprezy festiwal swym występem uświetnili zespół C.Z.A.D , który w tym dniu obchodził
beneﬁs 5-lecia swojej działalności artystycznej oraz gwiazda wieczoru- Kasia Wilk.
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