MY w PaT

Orzesko - ornontowicka grupa PaT coraz aktywniej realizuje zadania programu PaT,
promującego życie bez uzależnień i przemocy. Częścią tych działań jest uczestnictwo
w imprezach organizowanych przez grupy PaT działające w różnych regionach.
23 maja pojechaliśmy do Opola, gdzie odbywał się I Opolski Przystanek PaT. W piątek
wieczorem wzięliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez Grzegorza Jacha,
przygotowujących nas do wystawienia spektaklu SEKRET.
W sobotę 24 maja odbywały się główne imprezy Przystanku: warsztaty, PaTosfera - barwny
korowód młodych ludzi demonstrujących swoje pasje, pokazujących, że można świetnie się
bawić bez używek przeszedł ulicami Opola. Zwieńczeniem Przystanku był oczywiście
koncert finałowy, gdzie możliwość zaprezentowania swoich umiejętności mieli wszyscy
uczestnicy warsztatów!
31 maja byliśmy na V Śląskim Przystanku PaT w Rudzie Śląskiej.
Impreza rozpoczęła się przywitaniem przez nadkomisarza Krzysztofa Piechaczka,
propagatora programu PaT i PaS na Śląsku, ponad 300 młodych ludzi, moderatorów i gości.
Przystanek oficjalnie otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk.
PaTowicze mieli do wyboru wiele warsztatów, m.in. dziewięć warsztatów tanecznych, trzy
wokalne, profilaktyczne, rękodzieła, beat-box'u, aktorskie, szachowe! czy sztuk walki.
Podczas Patosfery barwny korowód uczestników tego wielkiego przedsięwzięcia
przemaszerował z Czarnego Lasu na Rynek. Tam zaprezentowała się m.in. Wrocławska
Orkiestra Policyjna, klasa policyjna z Katowic w pokazie musztry, uczestnicy warsztatów.
Powitaliśmy również twórcę i pomysłodawcę PaT-u Grzegorza Jacha z Komendy Głównej
Policji w Warszawie. I oczywiście nic w „Pacie” nie odbyłoby się bez odtańczenia szalonej
belgijki!
Największą atrakcją Śląskiego Przystanku był koncert Jarosława Chojnackiego, którego
piosenka „Nie wracajmy jeszcze na ziemię„ jest oficjalnym hymnem Pat-u.
Prosto z Rynku wróciliśmy do SP 4, gdzie odbywała się większość warsztatów i tam całość
imprezy zwieńczył koncert finałowy, podczas którego wszyscy uczestnicy prezentowali swoje
umiejętności zdobyte na 6 godzinnych warsztatach.
A niespodzianką było pojawienie się około północy Jarosława Chojnackiego, z którym raz
jeszcze mieliśmy możliwość zaśpiewania hymnu PaT-u.
Teraz przygotowujemy się do 14 czerwca, kiedy to na orzeskim rynku 14 czerwca o godzinie
15.00 rozbrzmi Ogólnopolski Głos Profilaktyki!
Za wsparcie naszych działań dziękujemy pedagogom i Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Malwina Kontowska

