
Grupa „Wyzwoleni z niewoli” w naszym gimnazjum

Wpisany przez Gimnazjum Tomawa

W dniu 11 kwietnia 2018 r. gościliśmy w naszym gimnazjum grupę "Wyrwani z niewoli", która
zaprezentowała spektakl "Ku wolności".  Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się:
Wójt Gminy Łęki Szlacheckie, pan Piotr Łączny, Sekretarz Gminy Łęki Szlacheckie, pełniący
również funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pan Grzegorz Stępień, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Joanna
Marusińska, Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach, podinspektor Grzegorz Sikora,
aspirant sztabowy Waldemar Kozłowski, sierżant sztabowy Karolina Banaszczyk, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich, pani Elżbieta Dawidowicz, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Trzepnicy, pani Barbara Gągorowska oraz uczniowie klas VII ze szkół
podstawowych wraz z wychowawcami, panią Grażyną Pyrzanowską i panią Bożeną Fijołek,
którym bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. Szczególne  podziękowania kierujemy w
stronę pani J. Marusińskiej za zaproszenie grupy "Wyrwani z niewoli" do naszej szkoły. Dzięki
temu uczniowie oraz zaproszeni goście mogli wziąć udział w nowatorskich zajęciach
profilaktycznych. Artyści z grupy wprowadzili widzów w tematykę uzależnień, z punktu widzenia
osoby uzależnionej, zwracając uwagę na motywy i powody dla których ludzie wpadają w sidła
różnych używek. Opowiadali o swoich osobistych przeżyciach, jednocześnie uświadamiając
publiczność, że każdy z nas mógłby znaleźć się w podobnej sytuacji. Wskazywali także
sposoby na pokonanie problemów, zachęcając do rozmów o swoich kłopotach i emocjach.
Bardzo ważnym i cennym aspektem całości spektaklu, było szczególne podkreślenie znaczenia
wartości takich jak miłość, wiara, szacunek, prawda w życiu każdego człowieka. Wszystko to
przekazane było językiem młodzieżowym, z dużą dawką humoru, otwarcia na innych i
wzajemnej sympatii, a także z licznymi akcentami muzycznymi, dzięki czemu szybko zniknęła
bariera między aktorami, a publicznością. Widzowie mieli także poczucie wiarygodności i
szczerości całego przekazu, co w przypadku zajęć profilaktycznych jest niezwykle istotne.
Dlatego mamy nadzieję, że uda się jeszcze zorganizować podobną lekcję profilaktyki
uzależnień w przyszłości.
{gallery}/2018/180413_gRUPA/{/gallery}

 1 / 1


