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„Masz tylko jedno życie"

   Pod takim hasłem, w dniu 26 listopada w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu, w ramach realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbył się program słowno – muzyczny, w
wykonaniu zespołu „Bluesmobile”.
  Występ  miał  charakter  profilaktyki  uzależnień,  a  jego  głównym celem było  promowanie  zdrowego stylu  życia  wolnego  od  nałogów,
ukształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata oraz określenie systemu wartości w kształtowaniu własnej osobowości. Program
profilaktyczny w powiązaniu z muzyką miał na celu uruchomić wyobraźnię młodych ludzi, skłonić ich do refleksji nad życiem i słusznością
wyborów, których dokonują każdego dnia.
   Profesjonalnie przygotowane widowisko, skierowane był głównie do młodzieży szkolnej, najbardziej dziś narażonej na zagrożenia związane z
uzależnieniami, ale także do nauczycieli i wychowawców. Podczas spotkania z młodymi ludźmi Jacek Chruściński – lider zespołu przedstawił
problematykę uzależnień, w sposób niezwykle sugestywny, szczery. Umiejętne łączenie treści dydaktycznych przeplatane wspaniałą muzyką
dawały efekt niezwykle bezpośredniego przekazu w stronę uczestników.
   Podczas występu była muzyka, było również kilka niezmiernie sugestywnie opowiedzianych historii, o znajomych, przyjaciołach, którzy w
bezmyślny sposób odeszli, bądź też zniszczyli swoje życie, ponieważ zawładnął nimi alkohol albo narkotyki.
  Artyści czołowego polskiego zespołu blues – rockowego – „Bluesmobile”, których występ obejrzeliśmy w Siewierzu, występowali na trzech
kontynentach, brali udział w największych festiwalach i koncertach plenerowych. Nagrali kilka programów telewizyjnych i wydali 3 płyty CD, od
lat współpracują z krakowską telewizją, aktywnie propagując idee zdrowego, wolnego od narkotyków i wszelkich używek życia, ucząc przy tym
szacunku dla wartości najcenniejszych, takich jak rodzina czy praca.
   We współczesnych czasach dzieci i młodzież narażeni są na mnóstwo pokus. Środki masowego przekazu kreują atrakcyjny, chodź często
jednak fałszywy wizerunek świata. Świat ten często jest pełen przemocy, agresji,  wulgaryzmów, wskazówek jak odreagować trudy życia
codziennego uciekając się do różnego rodzaju używek. Narkotyki, alkohol, przemoc coraz bardziej bezkarnie wkraczają w życie młodych ludzi.
Zagrożenia są niestety bardzo często bagatelizowane i akceptowane przez otoczenie, a rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele, często
bywają bezradni wobec tych problemów. Sposobem, aby ustrzec młodych ludzi od zgubnej mody na zażywanie różnego rodzaju środków
odurzających, jest prowadzenie profilaktycznych działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy.
   Na koncert grupy „Bluesmobile”, przybyło ponad 300 uczniów ze wszystkich szkół Gminy Siewierz, zaproszonych przez Pełnomocnika
Burmistrza ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkomanii – Agnieszkę Surmę.
   Spotkanie z artystami sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


