31 stycznia 2019
Dzień twórczej profilaktyki - Przystanek Zawada.
Dzisiaj w naszej szkole już po raz piąty zorganizowaliśmy „Dzień twórczej profilaktyki Przystanek Zawada”. Tradycją stało się już, że Dzień profilaktyki, to „dzień niecodzienny”. Warsztaty,
spotkania, prezentacje młodych ludzi, aktywność, pozytywna energia i radość – to wyznaczniki tego
dnia, który ma pokazać, że aktywność i radość nie wiążą się w żaden sposób ze środkami odurzającymi.
Działania przygotowane przez moderatorów i młodzież dla młodzieży, pokazanie możliwości
rozwoju drzemiących w najbliższym środowisku, dają szansę nie tylko na rozwiniecie indywidualnego
potencjału, ale dzięki temu - na odroczenie decyzji młodych ludzi o sięgnięciu po środki uzależniające.
Mając do wyboru alternatywne formy aktywności i różnorodne możliwości pozwalające na osiąganie
sukcesów w wielu dziedzinach – od tańca po gotowanie, od sportu po haftowanie, od śpiewu
po umiejętność udzielania pierwszej pomocy i wiele innych, młody człowiek nie musi szukać „środków
zastępczych”, aby dobrze się czuć i dobrze bawić.
Aktywny dzień zakończył się Koncertem finałowym. Najpierw spotkanie z ludźmi „od profilaktyki”
dla wszystkich czyli z sierż. szt. Arturem Ceranem z Komendy Powiatowej Policji, który zwrócił uwagę
na wiele aspektów związanych z przekraczaniem prawa i odpowiedzialnością młodych ludzi, w tym
z niebezpieczeństwami wynikającymi z bezrefleksyjnego korzystania z Internetu, a zaraz potem
prezentacja efektów pracy wszystkich grup warsztatowych. Każdy miał swój czas i miejsce, nie było ani
jednej osoby „niezauważonej”, tutaj nie przedstawiciel reprezentował grupę, tu grupa tworzyła całość.
Ten niecodzienny dzień zakończył sie integracyjną „belgijką”. Nie miało znaczenia czy ktoś znał ten
taniec na początku, bo na końcu już wszyscy potrafili go zatańczyć
Mamy nadzieję, że rozbudzone zainteresowania i odkryte nowe umiejętności, będą rozwijane już poza
szkołą, dając szansę młodym ludziom na zabawę i życie bez używek.
Dziękujemy moderatorom warsztatów:
p. Magdalenie Grzegorzek, instruktorce śpiewu w Stowarzyszeniu Artystyczno-Muzycznym w
Czerwionce-Leszczynach, p. Ewie Wydra, p. Monice Prościńskiej, p. Agnieszce Porębskiej i p. Klaudii
Okuniewicz ze Stowarzyszenia Ratowniczego ISKRA w Żorach, Jarosławowi Klar ze Śląskiego Klubu
Karate GOLIAT, który prowadzi treningi Karate oyama w Orzeszu, naszym uczennicom – Emilii
Prościńskiej i Natali Małeckiej, p. Ewie Głosz, p. Teresie Homańczyk, p. Joli Chorowskiej, p. Barbarze
Kucharewicz i p. Joannie Golus
Dziękujemy WSZYSTKIM uczestnikom!!!
Szkolna grupa profilaktyczna.

