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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W MIEŚCIE KATOWICE

W imieniu członków Klubu KONTRA oraz swoim chciałbym przedstawić działanie podejmowane przez 
młodych wolontariuszy, skierowane do lokalnej społeczności województwa śląskiego.

Klub KONTRA
wolontarystyczne działania nieformalnej grupy młodzieży, których celem jest zapobieganie zjawiskom 
patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywizowanie ich do działań artystycznych (m. in. teat-
ralnych  czy  tanecznych)  oraz  sportowych.  Klub  działa  pod  patronatem  Fundacji  Pedagogium
w Warszawie, a swoją siedzibę ma w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Smolenia w Bytomiu.

W czerwcu bieżącego roku przeprowadziliśmy pilotażowy cykl spotkań profilaktycznych 
z młodzieżą szkół gimnazjalnych oraz średnich. Zdaję sobie sprawę, że profilaktyki wokół nas jest 
bardzo wiele. Dlaczego więc my też chcemy się za to zabrać?

Ponieważ naszym celem jest odstąpienie od lekcji, w której nie dzieje się nic, poza godziną wykładu 
na temat szkodliwości alkoholu czy narkotyków. Nie chcemy, aby profilaktyka kojarzyła się tylko z te-
orią, z prezentacją, plakatem czy ulotką. Nie chcemy nużyć odbiorców powielaniem informacji.

„KONTRA – działamy inaczej”
Naszym celem – w ramach autorskiego programu profilaktycznego – jest spotkanie się z każdym 
uczniem gimnazjum oraz szkoły średniej.  Poprzez zaangażowanie młodzieży w warsztaty dramy, 
spektakl  oraz  dyskusję  chcemy  opowiedzieć  historię.  Historię  osoby,  która  piła,  ćpała,  zaszła
w nieplanowaną ciążę. Chcemy, aby uczestnicy spotkań sami ocenili, czy warto sięgać po alkohol czy 
narkotyki.  Podczas  spotkań poruszamy problemy patologii  społecznych.  Przedstawiamy spotkanie
w Klubie AA, zwyczajną (?) wizytę u lekarza, ucieczkę z domu. Przez teatr i dramę chcemy pokazać 
coś,  co  dla  niektórych  jest  niewyobrażalne,  co  może  dziać  się  nawet  w  mieszkaniu  obok.
Nie chcemy potępiać – chcemy zmusić do myślenia.

Bo pewne zachowania można akceptować, coś może być "OK" i "trendy". Oczywiście, każdy ma do 
tego prawo. I z naszej "profilaktyki" może się śmiać. Ale gdyby zamiast Majki ze spektaklu "Pozwólcie 
nam żyć" pojawiła  się  czyjaś córka? Gdyby Dominik z  "Niech jutro nadejdzie"  był  czyimś synem?
A Ania z "Mojej spowiedzi" – najlepszą przyjaciółką?

W  czasie  programu  „Moja  spowiedź” (realizowanego  w  ramach  pomysłu  „KONTRA  – 
działamy  inaczej”)  chcielibyśmy  poruszyć  problem  alkoholu.  Pojedyncze  spotkanie  trwa  około
90 minut i składa się z 3 części: 

1.  Prezentacja Klubu Kontra  oraz Programu Komendy Głównej  Policji  „Profilaktyka  a Teatr”  jako 
różne propozycje profilaktyczne (ok. 15 min.)

2. Warsztaty dramy (ok. 20 min.)
Uczestnicy  spotkania  poznają  Anię.  Nie  robią  tego  jednak  fizycznie,  ale  oglądając  i  omawiając 
rekwizyty wyciągane w dowolnej kolejności z pudełka – pobudzają swoją wyobraźnię. Pudełko to jest 
własnością Ani, która przechowuje tam przedmioty przedstawiające najważniejsze wydarzenia w jej 
życiu.  Metodą  przynęty (pytań  naprowadzających)  uczestnicy  spotkania  tworzą  własną  historię 
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głównej bohaterki spotkania. Tutaj każdy pomysł jest dobry, każde wydarzenie jest prawdopodobne. 
Każdy z uczestników może zobaczyć przedmiot i podać swój sposób interpretacji.

3. Spektakl (ok. 20 min.)
Uczestnicy mają możliwość poznania Ani osobiście. Ponadto dowiadują się, jak naprawdę wyglądało 
jej życie. Poprzez autorski spektakl pt. "Moja spowiedź" istnieje duża szansa na zmianę nastawienia 
młodzieży do alkoholu przede wszystkim przez pokazanie jego negatywnego działania na konkretnym 
przykładzie.  Spektakl  opowiada  bowiem  o  nastoletniej  Ani,  która  rekonstruując  swoją  historię 
jednocześnie  przedstawia  kolejne  etapy  rozwoju  nałogu,  przez  który  straciła  dziecko.  Atmosfera 
spektaklu  przypomina  spotkanie  Anonimowych  Alkoholików.  Ania  -  główna  bohaterka  - 
przedstawiana  jest  przed  dwie  osoby:  uczestniczkę  spotkania  AA  oraz  postać,  która  prezentuje 
historię. W spektaklu ważna jest gra świateł oraz przeplatane monologi dwóch aktorek, które tworzą 
jedną historię.

4. Dyskusja (ok. 25 min.)
Uczestnicy  mają  możliwość  porozmawiania  z  Anią  (gorące  krzesło -  jedna  z  metod  dramy)  oraz 
Grzegorzem. Zadając im pytania odbiorcy mogą dowiedzieć się tego, co jest dla nich niejasne, co ich 
ciekawi, jak wygląda życie bohaterki teraz, kiedy posiada przedstawiony bagaż doświadczeń. Jest to 
czas  konfrontacji  historii  stworzonej  w  drugiej  części  z  tym,  co  opowiedziała  Ania.  To  również 
moment,  kiedy  każdy  może  przedstawić  swoje  przemyślenia.  Ponadto  w  tej  części  uczestnicy 
dowiedzą  się  również,  w  jaki  sposób  pomagać  (odpowiadanie  na  pytania  uczestników  przez 
zastosowanie metody płaszcz eksperta).

5. Ankieta oraz badanie świadomości profilaktycznej (ok. 15 min.)
W ostatniej części poprosimy uczestników o wypełnienie ankiety dot.  programu "Moja spowiedź" 
oraz przeprowadzimy badanie dot.  poziomu świadomości profilaktycznej wśród uczniów miejskich 
szkół  oraz rodziców. Po przeprowadzonej ankiecie będzie możliwość rozmowy na temat badania.
Po zakończeniu tego punktu programu nastąpi zakończenie spotkania.

Kilka lat pracy z młodzieżą przekonało mnie, że profilaktyką można zaciekawić, trzeba tylko to robić 
umiejętnie. I proszę mi wierzyć, że w czasie dyskusji po spotkaniu można usłyszeć „przyszliśmy tutaj  
zblazowani, oczekując godzinnej nudy. Nie wierzyłem, że profilaktyka może mnie aż tak zaciekawić”.

Ocena – wyniki badań
Te  słowa  potwierdzają  wyniki  badań,  jakie  przeprowadziliśmy  na  dwóch  ważnych  grupach 
pilotażowych: pierwsza grupa to uczniowie bytomskich gimnazjów oraz szkół średnich, którzy wzięli 
udział  w spotkaniach w dniach 8-10 czerwca.  Druga grupa to  uczestnicy  IV Przystanku PaT – 
osoby, które przez kilka dni  obcują z profilaktyką, a także niejednokrotnie sami się nią zajmują
w ciągu  roku  szkolnego,  dla  których  znaczenie  ma nie  tylko  strona  artystyczna  i  przygotowanie 
programu,  ale  w  większym  stopniu  również  jego  oryginalność,  odmienność  oraz  merytoryczna 
wartość przedsięwzięcia.

W badaniu wzięło udział łącznie 317 osób, których średnia wieku wyniosła 15,2 lat.  Aż  291 osób 
(92%) uznało, że  program jest potrzebny. Uczestnicy spotkań ocenili cały  program na 9,03
w 10-cio punktowej skali ocen, gdzie średnia ocena dziewcząt wyniosła 9,46, natomiast średnia ocena 
chłopców - 8,48.  Szczegółowe wyniki badań znajdują się na stronie Klubu – www.klub.kontra.prv.pl.

Taka informacja zwrotna pokazuje, że warto zajmować się profilaktyką, bo ona umie zainteresować. 
Jest tylko jeden warunek - znalezienie odpowiedniego narzędzia. Młodzież chce zdobywać informacje 
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o  patologiach,  chce  wiedzieć,  jak  pomagać.  Jednak  w  wieku  natłoku  informacji  muszą  to  mieć 
podane w formie, która zachęci ich do odejścia od komputera.

Jak wynika z ankiet program, jaki realizujemy, doskonale trafia do młodzieży. Chciałbym, aby od 
września  był  on ponownie realizowany w kilku  miastach województwa śląskiego,  w tym również
w Katowicach. Będzie on skierowany nie tylko do gimnazjów oraz szkół średnich, ale także w dużym 
stopniu  do  rodziców.  W  czasie  spotkań  będą  poruszane  tematy,  o  jakich  uczestnicy  pisali
w  ankietach.  Chciałbym  również  przeprowadzić  badania  na  temat  profilaktycznej  świadomości 
uczniów – szkoły, które w tym zakresie wypadłyby najlepiej, otrzymałyby certyfikat świadomej szkoły. 
Ponadto w trakcie roku szkolnego chciałbym zorganizować konkurs literacki na scenariusz teatralny 
(w  dwóch  kategoriach  –  profilaktyka oraz  tematyka  dowolna).  Na  zakończenie  rocznego  cyklu 
spotkań  chciałbym  przygotować  publikację –  poradnik  metodyczny  dla  pedagogów,  nauczycieli, 
instruktorów, który pozwoli im zastosować atrakcyjne dla młodzieży techniki nauczania.

Projekt  pilotażowy  uzyskał  wsparcie  Fundacji  Śląskiego  Teatru  Tańca w  ramach  programu 
rozwojowego  dla  młodzieży  działającej  w  kulturze  "Akademia  Młodego  Lidera"  (właśnie  projekt 
mojego autorstwa jako jeden z najciekawszych otrzymał grant na realizację). Partnerami działania 
pilotażowego  były  Młodzieżowy  Dom  Kultury  nr  1 oraz  I  Liceum  Ogólnokształcące.  Patronat 
medialny  nad  wydarzeniem  objęła  Bytomska  Gazeta  Miejska.  Ponadto  zostałem  uhonorowany 
certyfikatem  „Wspiera  nas  PaT”  Programu  Komendy  Głównej  Policji w  Warszawie  „Profilaktyka
a Teatr”.

Pomysł ten otrzymał poparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bogdana 
Zdrojewskiego. 

Wierzę, że taka propozycja działań w drodze do drugiego człowieka spotka się z uznaniem Władz 
Miasta. 

Nie uda nam się zmienić całego świata. Nie wpłyniemy nawet na całe nasze miasto. Ale może uda 
nam się przemówić chociaż do rozsądku jednej osoby, ratując tym samym rodzinę czy życie. 

Z wyrazami szacunku

Sławosz Marcisz
Lider Klubu KONTRA
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