
DLA NICH OBCIACHEM  SĄ UŻYWKI 

 

Są dumni, ze mogli tam być. Że przeżyli cztery niezapomniane dni. Że uczestniczyli                   
w wartościowych warsztatach. Wreszcie – że poznali innych młodych ludzi, promujących 
życie bez używek, potrafiących otwartym tekstem powiedzieć: dziękuje – nie biorę, dziękuje – 
nie palę, dziękuje – nie pije. 

Mowa oczywiście o radomszczańskich PAT – owiczach, czyli młodzieży uczestniczącej                
w programie: Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”, która przed kilkunastoma 
dniami powróciła z VIII Przystanku PaT, odbywającego się w tym roku w łódzkiej Atlas 
Arenie. 

To były magiczne, niezapomniane dni. To niesamowite, że wśród tylu ludzi można poczuć 
ducha mody na życie bez uzależnień – podkreśla Joanna Strączyńska, która w imprezie 
uczestniczyła po raz drugi. 
Kasia Koćwin zauważa z kolei, że PaT jest doskonałym uzupełnieniem kierunku, jaki młody 
człowiek, w tym ona, obrał sobie w życiu. 
Dla PaT – owiczów obciachem jest picie piwa, palenie papierosów czy sięganie                      
po jakiekolwiek inne używki. Udział w Przystanku utwierdza nas w tym przekonaniu oraz 
jeszcze bardziej motywuje do tego, aby ideę PaT – u, czyli mody na życie bez uzależnień, 
propagować wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe – zauważa. 
Tegoroczny Przystanek – wzorem poprzednich edycji – to moc przeróżnych warsztatów, 
prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Młodzież mogła wybierać spośród 40 
różnych zajęć. Były n.in. warsztaty zumby, futbolu amerykańskiego, coopery, piosenki 
amerykańskiej, samoobrony, wywiedzione ze słowa i plastyka ruchu, a także obowiązkowe 
warsztaty profilaktyczne, podczas których wyraźnie mówi się o problemach uzależnień. 
Nie można było narzekać na nudę. W ciągu dnia uczestniczyliśmy w warsztatach.                       
Ja  na przykład brałem udział w tych poświęconych samoobronie. Wieczorami, a nawet 
nocami, prezentowane były spektakle oraz odbywały się koncerty – wspomina Jakub 
Włodarczyk. 
Uczestnicy imprezy, w której brało udział ponad 2 tyś. młodych ludzi, w wykonaniu Grupy 
PaT Radomsko, której liderem jest Kamil Suszczyk, zobaczyli spektakl profilaktyczny oraz 
przedstawienia Teatru Bajek Nogajskich. 
Zwieńczeniem imprezy był koncert galowy, podczas którego na jej uczestników czekała 
niespodzianka, przygotowana przez pomysłodawcę i organizatora wydarzenia insp. Grzegorza 
Jacha, pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa 
publicznego. Był nią blisko 20 – minutowy pokaz laserowy. 
Każdy Przystanek PaT jest podsumowaniem całorocznej pracy grup PaT – owskich. 
Radomszczańska grupa, w skład której wchodzi 25 osób, skupiona jest wokół Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ładzicach oraz Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego 
w Radomsku. Jej koordynatorką jest Anita Pawlak – Zygma, którą w działaniach wspiera 
mąż, a zarazem dyrektor muzeum Krzysztof Zygma. 



W działalność Grupy PaT Radomsko mocno zaangażowany jest również nadkom. Krzysztof 
Michalski, komendant Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.  
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