II Przystanek Zawada
- dzień twórczej profilaktyki
w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie.

Młodzież gimnazjów w Orzeszu i Ornontowicach stworzyła w 2012 roku orzesko –
ornontowicką grupę PaT – Profilaktyka a Ty. Tym samym rozpoczęła się niezwykła przygoda
cudownych młodych ludzi, którzy nie chcą bezczynnie marnować swojego czasu przeglądając
jedynie internetowe fora, ale chcą się spotykać, razem spędzać czas, być ze sobą i tworzyć
niezapomniane rzeczy nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich rówieśników. Swoim
zaangażowaniem i charyzmą przyciągają do grupy swoich znajomych, przyjaciół i razem
propagują ideę życia bez uzależnień i właśnie dlatego życia radosnego, kolorowego, pełnego
kreatywnej energii.
Grupa PaT gimnazjum w Zawadzie już po raz drugi zorganizowała dla całej społeczności
szkolnej Dzień twórczej profilaktyki – Przystanek Zawada. Do udziału w nim młodzież zaprosiła
swoich kolegów z gimnazjów z Orzesza, Gardawic i Ornontowic. Był to dzień niezwykłych działań,
spotkań i niezapomnianych wrażeń dla wszystkich. Cała gama przygotowań pochłonęła mnóstwo
czasu i sił, jednak nie zabrakło ich na prawdziwy finał. Od samego rana szkołę w swoje władanie
przejęli „patowicze” zmieniając sale lekcyjne w miejsca kreatywnych działań warsztatowych.
13 warsztatów – teatralny, gospel, karate, pierwszej pomocy, papierowej wikliny, wokalny,
dziennikarsko – fotograficzny, haftu matematycznego, fitnessu, poetycki, kulinarny, taneczny,
origami, realizowanych było przez niezwykłych moderatorów: Iwonę Woźniak – reżysera; Gabrielę
Gąsior – instruktorkę muzyki gospel, Rafała Lalika – instruktora karate, Łukasza Rzymanka, Piotra
Rzymanka i Michała Kusia - ratowników medycznych, Stefanię Jakubiec – instruktora
papieroplastyki oraz nauczycieli - jak się okazało - o nieodgadnionych zdolnościach - Annę Kamyk,
Barbarę Kucharewicz, Ewę Głosz, Joannę Golus, Urszulę Bukowska, Katarzynę Banasiak
i uczniów przepełnionych fantastycznymi umiejętnościami: Julkę Sisman i Filipa Grzywoka.
Nie było w tym dniu ani jednej osoby w szkole, która nie poddałaby się niezapomnianej
atmosferze tego dnia, kiedy to prawie dwustu młodych ludzi razem ze swoimi opiekunami
zaprezentowało efekty swojej pracy na koncercie finałowym, podczas którego swoją obecnością
zaszczyciła nas Pani Dyrektor MZO Anna Czarnacka.
Przyglądając się popisom zaprezentowanym przez młodych ludzi podczas koncertu, czasem
trudno było uwierzyć, jakie pokłady twórczej energii i kreatywności tkwią w młodzieży wspieranej
przez mądrych dorosłych.
Gośćmi Przystanku byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie mł. asp. Klaudia Kempa, podkom. Mariusz Biniek oraz st.sierż. Magdalena
Wiśniewska, którzy rozmawiali z młodzieżą o zagrożeniach uzależnianiami oraz odpowiedzialności
nieletnich wobec prawa.
Podczas Przystanku nie mogło zabraknąć wspólnie śpiewanej piosenki Jarosława
Chojnackiego „Nie wracajmy jeszcze na ziemię”, która jest hymnem PaT-u oraz nieśmiertelnej
„belgijki”, która wysysa ze wszystkich wszystkie siły!!!, jednak nikt nie pomyślał nawet o tym,
żeby nie zatańczyć! I to kilkukrotnie!
Szkoda, że nie mogliście być z nami, ale być może w przyszłym roku się spotkamy 
W imieniu szkolnej grupy PaT i uczestników dziękujemy moderatorom za poświęcony
młodzieży czas i serce oraz Dyrektor MZO w Orzeszu Pani Annie Czarnackiej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu, Komendzie Powiatowej Policji
w Mikołowie za wsparcie i pomoc, a wszystkim za udział i zaangażowanie!
grupa PaT Gimnazjum w Orzeszu – Zawadzie,
koordynator grupy Ilona Czardybon

