Festiwal Artystyczny Młodzieży OHP
250 osób związanych z Ochotniczymi Hufcami Pracy
przyjedzie w czerwcu do Brodnicy, by wziąć udział w
trzydniowym IV Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym
Młodzieży OHP.
Podopieczni jednostek OHP wraz z opiekunami z całego kraju
będą nocować w ośrodkach wypoczynkowych na terenie
Pojezierza Brodnickiego, zaplanowane jest też zwiedzanie
miasta i okolic. Występy półfinałowe odbędą się na scenach w
zaprzyjaźnionych z miejscowym hufcem szkołach, zaś gala finałowa odbędzie się w
Brodnickim Domu Kultury. Młodzież zaprezentuje różne formy prezentacji
scenicznych.
Organizatorami festiwalu są Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP wraz
ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Brodnicy. W przedsięwzięciu organizatorów
wspomagają Brodnicki Dom Kultury, Zespół Szkół Zawodowych, I Liceum
Ogólnokształcące, ZHP Hufiec Brodnica oraz Regionalne Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Honorowy patronat nad imprezą objęli
m.in. Burmistrz Radosław Radacz, Starosta Piotr Boiński, Wojewoda Ewa Mes oraz
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Festiwal ogólnopolski poprzedzony był eliminacjami na poziomie wojewódzkim. W
tym roku swoich sił próbowali także uczestnicy brodnickiego hufca, będący
jednocześnie uczniami Gimnazjum dla Dorosłych przy Regionalnym Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Sześcioosobowa grupa w składzie Natalia
Piotrowska, Katarzyna Chruściel, Mateusz Kleinowski, Daniel Napiórkowski, Mateusz
Suchocki oraz Dariusz Redziński przygotowała montaż słowno-muzyczny „Przyjaźń i
nadzieja”. Widowni spodobał się zwłaszcza „Rap o przyjaźni” w wykonaniu Dariusza,
który sam ułożył do niej tekst i stworzył podkład muzyczny.
- Zachęcamy młodych ludzi do zapisywania się w nasze szeregi - mówi Dariusz
Malinowski, Komendant ŚHP w Brodnicy. - Umożliwiamy naszym uczestnikom
rozwijanie talentów i zainteresowań, proponujemy udział w licznych konkursach i
zawodach, a także w wycieczkach. Obejmujemy ich także działaniami opiekuńczowychowawczymi. Hufiec to również wiele imprez sportowych. Nie tak dawno
gościliśmy w hali MOSiR reprezentacje z sześciu jednostek OHP z naszego
województwa i wówczas brodnicka ekipa okazała się najlepsza w turniej piłki nożnej.
Wkrótce czekają nas m. in. zawody lekkoatletyczne w Bydgoszczy i siatkówka we
Włocławku.
Do Środowiskowego Hufca Pracy może zapisać się każdy niepełnoletni uczeń szkoły
zawodowej, prowadzony jest też nabór do wszystkich klas gimnazjum (warunek:
ukończone 15 lat). Więcej informacji na temat oferty uzyskać można w siedzibie ŚHP,
ul. Przykop 57/2 w Brodnicy, tel. 56 49 40 163, pon.-pt w godz. 8:00-16:00.
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