„Przystanek Zawada” - dzień twórczej profilaktyki
w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie.
21 października na pewno nie był zwykłym dniem w Gimnazjum w Zawadzie.
W swoje ręce przejęła szkołę młodzież z grupy profilaktycznej PaT zamieniając ją w miejsce
twórczej profilaktyki. 13 różnorodnych warsztatów, m.in. pierwszej pomocy, samoobrony,
papierowikliny, aerobicu, dziennikarsko - fotograficznych czy tańca nowoczesnego
przygotowanych przez moderatorów, otworzyło przed uczniami możliwość ujawnienia
swoich talentów. To ważne, żeby angażować młodych ludzi w działania, które są dla nich
ciekawe, intrygujące i pozwalają na realizację samych siebie z niesamowitą radością bez
sięgania po „.wspomagacze” dobrego nastroju. I właśnie to zrealizowali moderatorzy
warsztatów: Tomasz Pasieka (ratownik medyczny), Mariusz Oleś (instruktor MMA, Fabryka
Energii), Stefania Jakubiec (instruktor papieroplastyki), Julka Sisman (uczennica naszej
szkoły – klub Tańca Towarzyskiego RYTM w Żorach) i nauczyciele, którzy przy tej okazji
ujawnili swoje niezwykłe umiejętności. A wszystko to zobaczyli goście, którzy odwiedzili
naszą szkołę – pan Burmistrz Andrzej Szafraniec, pani Sonia Janecka (GKRPA w Orzeszu)
pani Beata Helbig (radna z Zawady).
„Przystanek” rozpoczęła prezentacja orzesko - ornontowickiej grupy PaT realizującej zadania
ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Profilaktyka a Ty”. O działalności grupy
opowiedziała uczniom i zaproszonym gościom Marcelina Cyprys – lider naszej grupy. Hymn
PaT-u: „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” Jarosława Chojnackiego był początkiem
aktywności twórczej młodzieży, która intensywnie przez kilka godzin przygotowywała się
do Koncertu Finałowego. W przerwie między warsztatami uczniowie mogli poznać pracę
Grupy Szybkiego Reagowania z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, która również
gościła w naszej szkole.
Koncert Finałowy był kulminacją energii i zaangażowania młodzieży, i oczywiście
prowadzących warsztaty. I czasem aż nie chciało się wierzyć, że tyle można zrobić w tak
krótkim czasie! Popisy taneczne, teatralne, fitness, poetyckie, prezentacja grupy samoobrony,
udzielania pierwszej pomocy, prac plastycznych, haftu, umiejętności kulinarnych, wokalnych,
a nawet scrabble! I na koniec podsumowanie przygotowane przez warsztat dziennikarski!
To wszystko w atmosferze niesamowitego zaangażowania i energetycznej radości! Na koniec
„przystanku” nie mogło zabraknąć „belgijki”, którą niektórzy już znali, a niektórzy dopiero
się jej uczyli. Wspólny taniec do utraty tchu (w bardzo dosłownym znaczeniu) zakończył
ten niecodzienny dzień.
I nieprawdą jest, że młodym ludziom się nie chce. Czasem wystarczy pokazać, że jest się
z nimi całym sercem. Proszę nam uwierzyć – nie można opisać wszystkiego, co się działo,
trzeba to było przeżyć!
W imieniu szkolnej grupy PaT i uczniów dziękuję moderatorom za poświęcony młodzieży
czas i serce; Urzędowi Miasta w Orzeszu, GKRPA, Pani B. Helbig, Komendzie Powiatowej
Policji w Mikołowie za wsparcie i pomoc, a wszystkim za udział i zaangażowanie! I mam
wrażenie, że większość z nas już myśli o kolejnym przystanku w Zawadzie!
Ilona Czardybon

