
Harcerstwo wróci na mapę gminy Linia? 
26 marca 2013 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyła się zbiórka Próbnej Lińskiej 

Drużyny Starszo Harcerskiej. Organizatorami spotkania byli: pwd. Tadeusz Lech – Harcerz Orli oraz 
dyrektor GDK w Lini Jan Trofimowicz. Od dłuższego czasu planowano spotkanie z młodzieżą, która 
chciałaby wstąpić do drużyny harcerskiej. Na zbiórkę dotarło ponad 30 uczniów z obu gimnazjów              
z całej gminy. Na początku zawiązano krąg harcerski. Wszystkich przybyłych powitał Tadeusz Lech, 
który nakreślił istotę spotkania i plany działalności drużyny harcerskiej w Lini oraz drużyn zuchowych 
ZHP w Niepoczołowicach i Pobłociu.  

Następnie Jan Trofimowicz zapalił jedną zapałką 4 świeczki biało-czerwone, które 
symbolizowały ognisko i patriotyzm, który ma łączyć młodzież z ojczyzną. Wspomniał też, że sam 
przed laty był zuchem a rodzice zdobyli najwyższe stopnie harcerskie i współorganizowali liczne 
obozy harcerskie i kolonie zuchowe oraz zimowiska.  

Był czas na pląs ze śpiewem przy gitarach, który poprowadził pwd. Sławomir Milewski – 
Harcerz Orli – Przyboczny 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej. Historię harcerstwa natomiast 
przedstawił phm. Mariusz Kryża – Z-ca Komendanta Hufca Wejherowo. Mówił do młodzieży m.in.                  
o sprawnościach harcerskich, formach spędzania wolnego czasu, rejsach morskich i innych atrakcjach, 
które na swej drodze mogą spotkać właśnie harcerze. Była też mowa o ideałach harcerskich,                  
o umiłowaniu ojczyzny, o służbie Polsce oraz drugiemu człowiekowi. Swe wspomnienia z lat 
młodzieńczych, kiedy istniało jeszcze harcerstwo w gminie Linia – przedstawiła krótko druhna Kamila 
Soroko.  

Jan Trofimowicz wraz z druhem Tadeuszem pokazali przybyłej młodzieży bezcenną pamiątkę 
– sztandar byłego hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lini. Sztandar hufiec otrzymał                                    
7 maja 1978 r. a zatem dokładnie przed 35 laty. Niewiele hufców o zasięgu gminnym może się 
pochwalić posiadaniem sztandaru. 

Następnie przyszedł czas na zorganizowanie apelu dla przybyłych. Młodzież miała możliwość 
sprawdzić swe umiejętności pracy w zespole i podgrupach.  

Widać, że jest zapotrzebowanie na pracę z młodzieżą, która chce by przed nimi stawiać 
wysokie wymagania. Jednak czy „porwie” młodych ludzi wir harcerski to się okaże? Młodzi ludzie już 
na pierwszej zbiórce pytali o możliwość zakupu mundurów. Czy wytrwają kiedy przyjdą zadania i 
obowiązki wynikające z przynależności do harcerstwa? Liczmy na to, że tak… 


