Premiera spektaklu SEKRET
orzesko – ornontowickiej grupy PaT.
Połowa kwietnia była dla młodzieży i opiekunów orzesko – ornontowickiej grupy PaT
niezwykle pracowitym czasem. Intensywne przygotowania do premiery spektaklu SEKRET,
pod kierunkiem inspektora Grzegorza Jacha z Komendy Głównej w Warszawie – inicjatora
programu twórczej profilaktyki „Profilaktyka a Ty”, rozpoczęły się 14 kwietnia,
a zakończyły czterokrotną prezentacją spektaklu na scenach MOK w Orzeszu, Arteria
w Ornontowicach i MDK w Mikołowie. Młodzież zaangażowana w działania PaT pracowała
z niesamowitą energią przez cztery dni od rana do późnych godzin wieczornych,
przygotowując spektakl profilaktyczny razem z pedagogami – Celiną Chmiel, Magdą
Maciejczyk, Anną Wiechaj i policjantami - sierż. szt. Klaudią Kempa, st. asp. Dariuszem
Kasperkiem oraz sierż. szt. Krystianem Niegiel, którzy również zostali aktorami. Był to czas
warsztatów i prób, ale też wzajemnego poznawania się, oswajania ze sceną i własnymi
możliwościami.
„Sekret” to niesamowity w swoim przekazie spektakl pokazujący w dojmujący sposób
zagubienie młodych ludzi w szalonym „wyścigu szczurów” naszych czasów, który
doprowadza do podejmowania niebezpiecznych decyzji związanych z sięganiem po środki
uzależniające. Młodzi aktorzy pokazali, jak przez wygórowane oczekiwania i brak
odpowiedzialności można stracić marzenia, bliskich i kontrolę nad swoim życiem. Spektakl
kończy się jednak pozytywnym przesłaniem, że to od nas samych zależy droga, którą
ostatecznie wybierzemy. Premierowe przedstawienie obejrzeli uczniowie gimnazjów z
Orzesza, Ornontowic, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego
oraz rodzice, dla których to spotkanie było niezwykle przejmujące, pełne emocji i wzruszeń
młodzieży i dorosłych.
Każde spotkanie prowadzone było przez insp. Grzegorza Jacha i nie kończyło się jedynie
na prezentacji spektaklu. Szalenie ważna była rozmowa z młodzieżą, poszukiwanie
wspólnych, pozytywnych doświadczeń, obalanie mitów związanych z uzależnieniami, jak
chociażby stwierdzenia, że przecież „wszyscy tak robią”.
Gospodarzami premiery w Orzeszu byli opiekunowie orzesko - ornontowieckiej grupy PaT–
Monika Świerczek Fic, Celina Chmiel, Bożena Kołodziej, Ilona Czardybon, a gośćmi władze
oświatowe – dyrektor MZO Anna Czarnacka, dyrektor ZS1 Gabriela Kret, wicedyrektor
Regina Bujar, dyrektor G2 Ewa Golus, dyrektor G3 Justyna Kret, przedstawiciele UM –
Sonia Janecka, władz samorządowych – przewodniczący RM Jan Mach, radny Eugeniusz
Szala, przewodnicząca GKRPA Kinga Szala nauczyciele, ksiądz Henryk Centner, osoby
związane z życiem publicznym miasta i powiatu, przedstawiciele ośrodków kultury, jak
również Policji, która jest partnerem realizowanego w Orzeszu i Ornontowicach programu
PaT - Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie podinsp. Andrzej Wystalski, Zastępca
Komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu podkom. Dariusz Widuch, pełniąca obowiązki
Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Anna Musioł, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie - st. sierż. Magdalena Wiśniewska, jak również Komendant
Powiatowy Policji w Raciborzu insp. dr Paweł Zając oraz sierż. sztab. Edyta Mazur.
Gospodarzem premiery w Mikołowie był Komendant Powiatowy Policji podinsp. Andrzej
Wystalski. Zaszczycili nas swoją obecnością niecodzienni goście, m.in.: Komendant Główny
Policji w stanie spoczynku, nadinsp. Tadeusz Budzik, Zastępca Śląskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji insp. Roman Rabsztyn, Zastępca Komendanta Szkoły Policji
w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Dawid
Kaszuba, Zastępca Komendanta Powiatowego w Lublińcu podinsp. Piotr Sikorski,
mundurowi

z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, słuchacze
Szkoły Policji w Katowicach, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Obecni
byli samorządowcy na czele z Burmistrzem Miasta Mikołów Stanisławem Piechulą, Zastępca
Burmistrza Miasta Łaziska Górne Jan Ratka, Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz
Adamczyk, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski Henryk Zawiszowski.
Wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w realizację tego przedsięwzięcia
i były nam przychylne, serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam wiemy, że działania realizowane
przez orzesko – ornontowicką grupę PaT mają sens. Wiele ciepłych słów, podziękowań
i pozytywnych relacji skierowanych w stronę młodzieży utwierdza nas w przekonaniu,
że twórcza profilaktyka w powiecie mikołowskim ma „zielone światło”.
Ilona Czardybon

