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Odrodzić harcerstwo w rejonie solecznickim

Przy ognisku w bazie harcerskiej Hufca ZHP Białystok im.
hm. Stanisława Moniuszki w Borkach, fot. B. Mockienė

Pierwsze drużyny harcerskie w rejonie solecznickim
powstały w latach dziewięćdziesiątych, po odzyskaniu
przez Litwę niepodległości, na fali odrodzenia polskości i
polskich organizacji społecznych. W pierwszym
dziesięcioleciu istnienia harcerstwa w rejonie solecznickim
powstało wiele drużyn próbnych, jednak z braku
wyszkolonych liderów i fachowej pomocy, jak i podstaw
prawnych do prowadzenia tego rodzaju działalności
wychowawczej, ich działania zostały zawieszone. Próby
odrodzenia harcerstwa w rejonie solecznickim podjęło się Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Na
zaproszenie nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród, Tadeusza Wilczyńskiego, od 23 lipca do 3 sierpnia grupa
dzieci z gimnazjum wzięła udział w obozie harcerskim w bazie harcerskiej Borkach koło Białegostoku.

15-osobową grupą dzieci z Solecznik zaopiekował się Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Białystok im. hm.
Stanisława Moniuszki. Kilkanaście dni spędzonych w namiotach w bazie harcerskiej upłynęło pod
znakiem harcerskich nauk, gier terenowych i zabawy. Niektóre z zajęć były prawdziwą szkołą przetrwania.
Mottem obozu był utwór "Akademia Pana Kleksa" Jana Brzechwy. Urywki z filmu i książki wykorzystano do
edukacji i zabaw podczas zajęć plenerowych. Czworo najstarszych dzieci pod opieką dh. Macieja
Radziszewskiego miała możliwość przeżycia prawdziwej harcerskiej przygody, zostając na noc w namiocie poza
bazą harcerską.

"Młodzież od dawna wyrażała chęć założenia drużyny, więc propozycja nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki
Bród, Tadeusza Wilczyńskiego, była nie do odrzucenia. Jest to człowiek, który ma swój ogromny wkład w
odrodzenie harcerstwa w Solecznikach. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę oraz za fantastyczny czas spędzony na
nauce, zabawie, wypoczynku i pracy nad sobą" - powiedziała w rozmowie z Wilnoteką zastępca dyrektora
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Beata Mockienė.

Pytana o dalsze plany, Beata Mockienė powiedziała, że od 20 do 25 sierpnia w Solecznikach planowany jest
biwak harcerski z udziałem 5 harcerzy z Hufca ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki. "Do udziału
zaprosiliśmy też dzieci z Turgiel i Dziewieniszek. Jeśli uda nam się stworzyć trzy gromady, we wrześniu
moglibyśmy się zwrócić do Związku Harcerstwa na Litwie z prośbą o założenie szczepu w rejonie solecznickim" -
dodała.

Na podstawie: salcininkai.lt, inf.wł.
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