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Pasja to lekarstwo na na³ogi i uzale¿nienia
Autor: Bo¿ena D±browska

W dniu 8 czerwca 2018r . nasi wychowankowie uczestniczyli w saloniku dyskusyjnym pt. &bdquo;Nie dla na³ogów
&ndash; Tak dla pasji&rdquo;.
W spotkaniu uczestniczyli : Mariusz Szel±g, Kamil Miazga, Mi³osz Wrzoskiewicz, Rados³aw Zbiczak, Mateusz
Hetman, Krystian Kilisiñski, Jakub Kwa¶nicki, Filip Osiñski, Martin Stawicki z wychowawc± Bo¿en± D±browsk±.
Po raz kolejny odby³o siê spotkanie informacyjno &ndash; edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego pod has³em:
&bdquo;NIE dla na³ogów &ndash; TAK dla pasji&rdquo;. Celem spotkania by³a promocja zdrowego stylu ¿ycia, wolnego
od uzale¿nieñ, ale pe³nego w³asnych pasji i samorealizacji.
W pi±tek 8 czerwca jak zawsze m³odzie¿ z ostrowieckich gimnazjów oraz placówek edukacyjnych mia³a okazjê
dowiedzieæ siê wiêcej na temat pu³apek na³ogów oraz tego w jaki sposób kszta³towaæ swoj± drogê ¿yciow± w oparciu o
swoje hobby, zainteresowania i zdolno¶ci.
G³ównym elementem spotkania by³a prezentacja dwojga uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1, którzy przedstawili swoim
rówie¶nikom jak w codziennym ¿yciu realizuj± swoje plany i cele. Oboje zaanga¿owani s± w projekty zwi±zane z kultur±,
mediami oraz promocj± aktywnej &bdquo;pozytywnie zakrêconej&rdquo; m³odzie¿y. Opowiedzieli o pocz±tkach swoich
dzia³añ, o tym co ich inspiruje, gdzie szukaj± tematów dla siebie i w jakie dzia³ania siê anga¿uj±.
Zachêcili tez m³odzie¿ do brania udzia³u w ró¿nych przedsiêwziêciach, które pozwol± im na realizowanie swoich
pomys³ów. M³odzi ludzie bêd± mieli okazje zobaczyæ jak dzia³a lokalna telewizja oraz m³odzie¿owy program .
Koordynatorem zadania w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim jest Stowarzyszenie Kulturotwórcze &bdquo;Nie z Tej Bajki&rdquo;.
W drugiej czê¶ci saloniku krótk± prezentacjê przedstawi³ Pan £ukasz Niewczas &ndash; certyfikowany terapeuta
uzale¿nieñ, pracownik ¦wiêtokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, cz³onek Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie . Przedstawi³ on m³odzie¿y co sk³oni³o go do wyboru takiego zawodu, jak wygl±da³a jego droga zawodowa,
a tak¿e do¶wiadczenia ¿yciowe zwi±zane z uzale¿nieniami, z dramatami z tym zwi±zanymi oraz jak wp³ynê³a na jego
wybór pasja &ndash; chêæ pracy dla innych, pomocy tym, którzy w pewnym momencie wybieraj±c z³± drogê nie potrafili
ju¿ niej siê samodzielnie wypl±taæ. Terapeuta wskaza³ te¿ jak± satysfakcjê stanowi dla niego jego praca.
Spotkanie u¶wietni³ krótkim wystêpem muzycznym uczeñ Publicznego Gimnazjum nr 3, który wykona³ kilka utworów w
stylu rap w³asnego autorstwa.
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