3 grudnia 2019 Dzień twórczej profilaktyki - Przystanek Zawada.
Dzisiaj w naszej szkole już po raz szósty zorganizowaliśmy „Dzień twórczej profilaktyki Przystanek Zawada”.
Tradycją jest to, że Dzień profilaktyki, to „dzień niecodzienny”. Warsztaty, spotkania,
prezentacje, pozytywna energia i radość – to wyznaczniki tego dnia, który ma pokazać, że młodość,
aktywność i radość zupełnie nie idą w parze ze środkami psychoaktywnymi i uzależnieniami.
Młodzi ludzie - pod opieką moderatorów, którzy poświęcają im swój wolny czas - przekonują
się, że można żyć i funkcjonować inaczej, lepiej, bardziej… bez nudy i sięgania po wspomagacze.
I to jest cudowne!!! Nie ulotka, nie wykład, nie przemowa, tylko działanie, współpraca i bycie razem
A okazji do integracji i bycia razem było wiele – zaprosiliśmy do nas młodzież z SP1 w Orzeszu,
SP4 w Jaśkowicach, SP7 w Gardawicach i ZSP w Ornontowicach.
Chcemy pokazywać, że mając do wyboru różne formy aktywności – od tańca po kulinaria,
od karate po haftowanie, od śpiewu po umiejętność udzielania pierwszej pomocy, od jogi do robotyki
i różnych magicznych plastycznych działań, młody człowiek nie musi szukać „środków zastępczych”,
aby dobrze się czuć i dobrze bawić.
Ten dzień zawsze kończy się Koncertem finałowym. Najpierw krótkie spotkanie z Panem Burmistrzem
Mirosławem Blaskim, który pogratulował młodzieży m.in. zaangażowania i chęci do działania
z rówieśnikami i dla rówieśników, a zaraz potem z ludźmi „od profilaktyki” czyli z sierż. szt. Arturem
Ceranem, st. post. Izabelą Kempką oraz sierż. szt, Ewą Sikorą z Komendy Powiatowej Policji oraz
asp. Dawidem Baronem z Komisariatu Policji w Orzeszu – bo jakżeby profilaktyka bez Policji a potem już 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 była
całością.
Ten niecodzienny dzień zakończył sie integracyjną „belgijką”. Nie miało znaczenia czy ktoś zna kroki,
bo zaraz wszyscy „łapią sens”
Mamy nadzieję, że rozbudzone zainteresowania i odkryte nowe umiejętności, będą inspiracją
do dalszego rozwijania pasji i dobrej zabawy, a przez to wpłyną na odroczenie decyzji sięgnięcia
po środki psychoaktywne.
Dziękujemy moderatorom warsztatów:
p. Joasi Sodzawiczny (Teatr Naumiony), p. Stefanii Jakubiec, p. Jarosławowi Klar (Śląski Klubu Karate
GOLIAT), p. Annie Kurka (Laboratorium robotyki), p. Zuzi Karetta, p. Celinie Sznapka, p. Łukaszowi
Stelmachowi, p. Annie Kamyk, naszym uczennicom – Wiktorii Cebula i Weronice Sznapka, p. Ewie
Głosz, p. Teresie Homańczyk, p. Barbarze Kucharewicz 
Dziękujemy WSZYSTKIM!!!
Szkolna grupa profilaktyczna.

