ZJAZD LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

23 kwietnia czworo uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem wyjechało na
III Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych w Załęczu Wielkim. W rozwijaniu
swoich umiejętności liderskich przy pięknych okolicznościach przyrody mieli okazję
uczestniczyć: Joanna Czaja, Emilia Żarowska, Paweł Cieślak oraz Szymon
Wieczorek z klasy 2B. Opiekę nad nimi sprawowała wychowawczyni Magdalena
Pałucha.
Po przyjeździe na miejsce gości powitali organizatorzy oraz wolontariusze
z Fundacji Innopolis, którzy sami jeszcze niedawno byli uczestnikami zjazdów.
Odbyły się pierwsze warsztaty integracyjne. Młodzież mogła się lepiej poznać,
przedstawić siebie i posłuchać innych. Nie zabrakło również wesołych gier i zabaw.
Było wiele śmiechu. Po kolacji wszyscy wspólnie oglądali film ,,Najlepszy", po
którym odbyła się rozmowa z panem Markiem Grondasem z Ośrodka
Wychowawczego ,,Monar''.
Kolejny dzień przepełniony był zajęciami. Młodzież podzielona na cztery
grupy kolejno odbywała warsztaty. Zajęcia dotyczyły przeciwdziałania mowie
nienawiści (z policjantem Włodzimierzem Sokołowskim), rówieśniczej interwencji
kryzysowej oraz konfliktów i mediacji rówieśniczej. Rozmowy o tolerancji,
stereotypach, uprzedzeniach, tak samo jak wspólne zajęcia i wcielanie się w różne
role pokazały, że wszyscy jesteśmy różni, ale tak samo wartościowi. Z warsztatów
dotyczących nowych mediów i krytycznego ich odbioru, prowadzonych przez
dziennikarza Adama Owczarka, uczestnicy wynieśli wiele informacji na temat
portali społecznościowych, prywatności i bezpieczeństwa w sieci.
Następnym punktem programu było spotkanie z Witoldem Mackiewiczem
- tatą Tomka Mackiewicza - polskiego himalaisty. Cudowny gość opowiedział
o młodości sportowca, jego problemach z uzależnieniem, o tym, skąd wzięło się
zainteresowanie górami. Starał się odpowiedzieć na pytanie, czy pasja może być
uzależnieniem. Pasja, która w przypadku jego syna skończyła się śmiercią.
Na zakończenie i podsumowanie drugiego dnia odbyła się dyskoteka. Młodzież

bawiła się świetnie!
Środa była kolejnym dniem rozmów, zajęć, wykładów. Wieczorem młodzi
ludzie mieli szansę skorzystać z żywej biblioteki, odbyły się rozmowy z politykiem,
instruktorką fitness, księdzem, pastorem protestanckim, seksuologiem oraz
dogoterapeutą.
Czwartek był dniem inicjatyw młodzieżowych. Rano odbyły się zajęcia
na temat ,,Czym jest dla nas samorządność i obywatelskość?". Po zajęciach
i obiedzie młodzież mogła wziąć udział w przygotowanych wcześniej atrakcjach:
mecz piłki nożnej, pieczenie chleba, wycieczka rowerowa oraz zajęcia fitness
i hip-hop. Wieczorem wszyscy uczestniczyli w integracyjnej kolacji przy ognisku.
Było bardzo klimatycznie.
W piątek przyszedł czas powrotu do domu i przykrych pożegnań z nowo
poznanymi ludźmi.

Przygotowali uczniowie klasy II b

