VII Słoneczny Zlot Świetlic Środowiskowych „Promyk Dnia”.
„Tradycja harcerska w Polsce i w Europie”
„Perkoz” 16-21 sierpnia
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich od
ponad 7 lat realizuje specjalny program wychowawczo-zdrowotny dla dzieci ze
środowisk wiejskich, a ukierunkowany on jest na dzieci ze środowisk najuboższych i
patologicznych. Realizują go powoływane w tym celu świetlice środowiskowe,
których obecnie funkcjonuje w całej Polsce ponad 60 i obejmuje opieką ok. 1300
dzieci dziennie w wieku od 6 do 16 lat. Opiekę nad nimi sprawują pracownicy świetlic
i grupa około 200 wolontariuszy. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych
rozwijających umiejętności i talenty, a także korzystają z pomocy w sprawach
codziennych, takich jak choćby odrabianiu zadań domowych. Nasze świetlice wpisały
się na stałe w krajobraz polskiej wsi.
Głównym celem tego programu jest:
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży wiejskiej;
- wyrównywanie szans dzieci wiejskich w stosunku do ich rówieśników z ośrodków
wielkomiejskich.
Głównym sponsorem programu od 2007 roku,który niezłomnie wspiera nasze
działania, jest Glaxo Smith Kline .Misją firmy jest poprawić jakość życia ludzi dając
im możliwość osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej
Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest dzięki zaangażowaniu
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządów oraz wielu ludzi dobrej
woli. Są wśród nich: Maria Niklińska, Jolanta Fajkowska, Stanisław Soyka, Daniel
Wieleba, Maciej Jachowski, Michał Żebrowski i Jasiek Mela, którzy zaangażowali się
w promocję przesłań „Promyka Dnia”.
Nasze coroczne Słoneczne Zloty skupiają kilkuset uczestników ze świetlic z
całej Polski. Odbywają się co roku w innym miejscu i poświęcone są tematowi, do
którego dzieci przygotowują się przez cały rok szkolny, a Zlot jest okazją do
rywalizacji o miano najlepszego w danym temacie (np. Słowianie, Indianie, Wieś
Polska, Wikingowie, bezpieczeństwa i ekologii, tradycja rycerska w Polsce i w
Europie ).
W roku bieżącym VII Słoneczny Zlot odbył się na terenie województwa
Warmińsko – Mazurskiego w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym ZHP w
Perkozie. Jego hasło brzmiało:: „Tradycja harcerska w Polsce i Europie”,. Cała
impreza była organizowana we współpracy i z pomocą Chorągwi Warmińsko
Mazurskiej ZHP.
Honorowy Patronat nad tegorocznym Słonecznym Zlotem objęła Pani Karolina
Kaczorowska żona ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej (harcerz, skazanego
na śmierć przez Sowietów za organizowanie i działalność Szarych Szeregów na
terenach zajętych przez Związek Sowiecki, więźnia łagrów i żołnierza II Korpusu,
który zginął pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku). List do uczestników Pani
Prezydentowej załączamy na naszej poniżej.
Trzeba podkreślić, że nasze Zloty stały się już znaną imprezą w kalendarzu
wydarzeń wakacyjnych. Coraz więcej znanych autorytetów i firm i instytucji wspiera
nas swoim autorytetem i patronatem. Warto w tym miejscu dodać, że poza
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dotychczas wiernymi (KRU i ARR, EFRWP i SSO) dołączyli m.in.: Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Fundacja „Poza Horyzonty” Jasia Meli, Chorągiew
Warmińsko-Mazurska ZHP, która była również naszym partnerem w realizacji
imprezy, Prezydent Miasta Olsztyn, Teatr Lali i Aktora w Wałbrzychu, Muzeum Wsi
Mazowieckie w Sierpcu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i Muzeum
Grunwald. Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego przysłał swojego
przedstawiciela na Wielką Galę.
Podczas 6 dni pobytu młodzież blisko 30 świetlic z terenu całej Polski (ok. 300
osób) wzięła udział w konkursach: „Tradycja harcerska w Polsce i w Europie”,
przedstawiła 3 konkursowe spektakle „Przed bitwą” Odbyła się również inscenizacja
Bitwy pod Grunwaldem. Niestety nie udało się zmienić historii. Mimo dużej siły
Krzyżacy polegli.
Odbyły się również również wycieczki do ciekawych obiektów , m.in.
Skansenu w Olsztynku, Muzeum – Zamku i Planetarium w Olsztynie oraz do
Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.
Młodzież obejrzała film „Akcja pod Arsenałem”. Były również gry i zabawy
harcerskie oraz konkurs piosenki o tematyce harcerskiej. Impreza zakończyła się
tradycyjną Wielką Galą, którą poprowadził Daniel Wieleba.
Podczas Gali zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursów i
bohaterów Bitwy pod Grunwaldem. Było ich bardzo dużo. Pamiątki otrzymał każdy z
blisko 300 uczestników imprezy oraz wymienieni wyżej i wszystkie świetlice. Wielkie
podziękowania za ogromną ilość nagród w postaci gier o tematyce historycznopatriotycznej, należą się w szczególności Instytutowi Pamięci Narodowej, Wręczono
również Złote Promyki, które otrzymały m.in. Chorągiew Warmińsko Mazurska ZHP,
miasto Olsztyn, promykowy KumKum (Sebastian Janek twórca naszych bannerów,
dyplomów i zaproszeń) i kierownik ostatnich Zlotów p. Mirosława Świtalska.
Należy podkreślić solidne przygotowanie uczestników konkursów. Aplauz zdobył
spektakl „Ulryk von Jungingen i jego kamraci”, przedstawiający temat w formie
kabaretowej. Wielkie uznanie należy się również uczestnikom głównego konkursu
wiedzy harcerskiej. Po ciężkim finałowym boju zwyciężyła Katarzyna Prokurat ze
świetlicy w Studzieńcu (2 miejsce przypadło również osobie z tej świetlicy).
Był to ostatni Słoneczny Zlot w tym cyklu projektu. Ale nie ma rozstania z naszymi
świetlicami. Ponieważ dzieci ciągle za nami tęsknią mamy kilka pomysłów na
przyszłość, którymi się już wkrótce z Wami Podzielimy.
Serdecznie pozdrawiam. Wychowawcom życzę samych grzecznych owieczek
przez cały rok (barany prosimy przesyłać do nas na expresowe szkolenie w zakresie
pokory), a dzieciakom zapału do nauki i wielkich osiągnięć na wyboistej drodze
zdobywania wiedzy .
Marek Jarosław Hołubicki
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