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  W Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się nadanie barw 6 LDSH. Drużynę harcerską na 

terenie gminy reaktywowano po wielu latach przerwy w marcu bieżącego roku. Ojcem 

przedsięwzięcia był druh Tadeusz Lech – nauczyciel historii w szkołach w Pobłociu i 

Niepoczołowicach. Inicjatywę wspierał jak mógł dyrektor GDK Jan Trofimowicz, który przekazał 

harcerzom z Lini sztandar…., który były hufiec z Lini otrzymał w 1978 roku, czyli przed 35 laty. Przez 

minione miesiące młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna gromadziła się na zbiórkach, poznawała 

podstawowe prawa i obowiązki harcerskie. Miejscem zbiórek był GDK w Lini oraz tereny zielone. 

Oprócz druha Tadeusza czas harcerzom poświęcali instruktorzy harcerscy ze szczepu Luzino, w 

którego skład weszła drużyna harcerska z Lini. 

 2 października przy obelisku śp. Księdza Kanonika Bazylego Olęckiego odbyła się uroczysta 

zbiórka harcerska. Harcerze, rodzicie oraz przybyli goście wraz z pocztem sztandarowym odśpiewali 

hymn harcerski oraz zapalili znicze pamięci przy obelisku.   Następnie wszyscy przybyli przeszli do 

GDK gdzie rozpoczęła się kolejna część uroczystego wieczorku harcerskiego. Organizatorzy Tdeusz 

Lech i Jan Trofimowicz powitali przybyłych gości: harcmistrzynię Zofię Wysocką – Komendantkę Hufca 

ZHP Wejherowo, Przewodników ZHP Bogdana Meyera przedstawiciela Szczepu Luzino i Ryszarda 

Gruba oraz Przewodnika Sławomira Milewskiego z 70 Drużyny Luzińskiej Wodnej Drużyny 

Harcerskiej, gości specjalnych – harcmistrzów seniorów – byłych komendantów hufca ZHP w Pruszczu 

Gdańskim: Teodora Cejrowskiego, Edwarda Pietka oraz Zbigniewa Brągoszewskiego, wójta Łukasza 

Jabłońskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Linia Czesława Hinz, Sekretarz Gminy Linia Mirosławę 

Kuberna, Dyrekcję Zespołu Szkół w Lini Violettę Myszk – Zawadzką, rodziców i samych harcerzy z 

terenu gminy Linia. Druhna komendantka Zofia wręczyła harcerzom chusty harcerskie a wójt oraz 

Przewodniczący Rady Gminy pałatki przeciwdeszczowe ufundowane przez Urząd Gminy Linia. 

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna dokonań 6LDSH. Zebrani z zachwytem 

oglądali relacje z kolejnych zbiórek i uroczystości, w której brali udział harcerze z Lini. Harcerze ze 

sztandarem w pięknych mundurach , które w części sfinansowali dzięki zbiórce radni i sołtysi z terenu 

gminy uczestniczyli m.in. w: obchodach Dnia Zwycięstwa w Strzepczu, uroczystościach Bożego Ciała w 

Lini, nadaniu imienia Żołnierzy Niezłomnych dla Szczepu  z Luzina na ORP Błyskawica w Gdyni. 

Ponadto harcerze brali udział w manewrach obronnych Hufca Wejherowo oraz w obozie wędrownym 

w Bieszczadach. Pomagali także w uroczystościach z okazji wybuchu II Wojny Światowej na 

Westerplatte a także w X Światowym Dniu Sybiraka w Szymbarku. Dorobek i zaangażowanie harcerzy 

jak widać imponujące. Następnie harcmistrze seniorzy zapalili symboliczne ognisko a wszyscy 

zaśpiewali „Płonie ognisko i szumią knieje”. Młodzież przygotowała występ artystyczny. Między 

piosenkami i dźwiękiem aż 6 gitar gawędę harcerską prowadzili byli komendanci z Pruszcza 

Gdańskiego, w którym przez  wiele lat aktywnie działali harcmistrze Zofia i Jan senior 

Trofimowiczowie – rodzice dyrektora GDK. Wspominali liczne zloty i obozy harcerskie w kraju i 

zagranicą, z których chyba najważniejszym był zlot skautów w Londynie!, a drużyną harcerzy z Polski 

kierował właśnie druh Teodor Cejrowski – tym bardziej wyjątkowe wydarzenie, że harcerze z Polski 

mogli wyjechać za „żelazną granicę” i reprezentować w świecie demokrację ludową. Na ręce harcerzy 

przekazali m.in. pamiątkowe proporczyki i słodkości a na ręce druhny komendantki z Wejherowa –

pamiątkowy proporczyk z Obozowej Akcji Letniej Hufca Wejherowo z 1979roku! Druhowie seniorzy 

nie kryli wzruszenia dziękując za zaproszenie na spotkanie ale też nie żałowali słów pochwał dla 



dokonań drużyny ZHP z Lini. Harcerze przygotowali podziękowanie dla druha Tadeusza pseudonim 

„Rzeźnik” za zawiązanie drużyny i wszelkie wydarzenia, które stały się ich udziałem. Podziękowania w 

imieniu samorządowców na ręce druha Tadeusza złożył wójt Łukasz Jabłoński. Wójt dziękował także 

za wspieranie działalności harcerskiej oraz wszelkich inicjatyw kulturalnych dyrektorowi GDK.   

 Na zakończenie wszyscy połączyli się węzłem przyjaźni i popłynęła iskierka między 

zgromadzonymi. Na zakończenie był czas na rodzinną fotografię. Na zakończenie wszyscy zasiedli do 

stołów i zjedli posiłek turystyczny przygotowany przez GDK.  Już w za kilka dni harcerze z Lini 

reprezentować będą pomorskich harcerzy na Rajdzie Ognia w Pieninach i Gorcach 

 

 


