Dzień twórczej
profilaktyki Przystanek Zawada

9 listopada w naszej szkole odbył się Dzień twórczej profilaktyki.
Szkolna grupa profilaktyki rówieśniczej PaT zaproponowała swoim rówieśnikom udział
w 13 warsztatach, podczas których można było rozwijać swoje pasje i zdolności. Zaprosiliśmy również
młodzież ze szkół w Orzeszu, Gardawicach i Ornontowicach.
Przystanek Zawada rozpoczął się od krótkiego przedstawienia zasad działania grupy PaT
i wspólnego śpiewania hymnu społeczności PaT „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” Jarosława
Chojnackiego.
Po dwóch godzinach pracy pod opieką moderatorów, wszyscy uczniowie biorący udział
w zajęciach, zaprezentowali swoje umiejętności i efekty pracy podczas Koncertu Finałowego, którego
gośćmi honorowymi byli przedstawiciel władz miasta oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w
Orzeszu – komendant Anna Musioł i dzielnicowy Dawid Baron.
Koncert stał się okazją do symbolicznego, uroczystego otwarcia naszego nowego boiska szkolnego –
wstęgę przecięli Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca Burmistrza Sylwia Krawczyk, przewodniczący
Rady Miasta Jan Mach oraz Pan Marek Bem oraz Pani dyrektor Ewa Golus.
Z młodzieżą rozmawiała nadkomisarz Anna Musioł poruszając temat zagrożeń związanych z różnego
rodzaju środkami uzależniającymi oraz zwracając uwagę na wspierającą rolę Policji w sytuacjach
niebezpiecznych. Poruszyła również temat odpowiedzialnego podejmowania decyzji przez młodych
ludzi.
A już chwilę potem scenę na własność przejęła młodzież!
Było dynamicznie, energetycznie, radośnie, smacznie, kolorowo i jak tylko jeszcze - trudno opisać
słowami!
Zaprezentowali się wszyscy – warsztaty dance holl, fitness, wokalny, brazylijskie jui jitsu, karate
kyokushin, muay thai, kulinarny, ekowarsztat, florystyczny, haftu matematycznego, pomocy
przedmedycznej, teatralny i dziennikarski, którego prezentacja była podsumowaniem pracy podczas
warsztatów, a to, co wypracowane zostało przez młodzież podczas warsztatów – pocztówki i ozdoby–
stało się niekonwencjonalnym upominkiem dla zaproszonych gości.
Niecodzienny dzień zakończyliśmy jak zwykle radosną belgijką! Było warto!
Dziękujemy moderatorom warsztatów: Agacie Majka (Szkoła tańca Standard Ornontowice),
Aleksandrze Chorowski (Rekpol Śląskie Centrum Florystyczne), Sylwii Wiśniewskiej (Fundacja Szafa
Gra), Tomaszowi Maturskiemu (UKS Karate Kyokushin Orzesz), Danielowi Obrzut i Agnieszce Kaps
(Movement Center w Orzeszu), Piotrowi Rzymanek, Agnieszce Porębskiej, Klaudii Jargiło
(Stowarzyszenie Ratownicze Iskra Żory), Ireneuszowi Pietrasz i Annie Niedzielskiej (Klub sportowy
Ronin), Ewie Głosz, Annie Gazda, Barbarze Kucharewicz, Joannie Golus, Katarzynie Banasiak, Annie
Kamyk
Podziękowania kierujemy również do Pani Dyrektor Ewy Golus i wszystkich nauczycieli, którzy
w tym dniu cały czas wspierali młodzież.
Do zobaczenia za rok!!!
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