
PAT: GŁOS MŁODZIEŻY W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ 
    

  Policjanci i młodzież z Radomska zachęcają do angażowania się              
w akcję „Profilaktyka a TY”. Z jej ideą oraz przebiegiem zapoznali    
m.in. mieszkańców Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie, gdzie zostali 
wysłani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.  

         PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”, którego 
autorem jest Grzegorz Jach, inspektor Policji ds. promocji 
bezpieczeństwa publicznego. W programie znajdzie miejsce każdy, 
komu bliskie jest życie bez uzależnień, branie odpowiedzialności               
za siebie i innych. Innymi słowy, wartością PaT są ludzie, którzy chcą 
działać dla drugiego człowieka.  

         W województwie łódzkim działają cztery grupy. Ich członkowie 
poprzez przygotowane przez siebie spektakle, etiudy filmowe oraz 
warsztaty zachęcają do życia bez używek. Anita Pawlak-Zygma, 
opiekunka radomszczańskiej grupy PaT, mówi, że najważniejsze                 
w akcji jest to, iż o szkodliwości nałogów mówią młodzieży                      
jej rówieśnicy.  

         - Wartościowe jest to, że młodzi ludzie mają odwagę rozmawiać 
z młodymi ludźmi, mówić głośno, że istnieją problemy uzależnień. 
Godne naśladowania jest to, że ci młodzi ludzie zastanawiają się, 
dlaczego istnieją patologie, dlaczego świat wygląda tak jak wygląda. 
Jeżeli oni mają odwagę mówić o tym głośno, bez żadnych zahamowań 
swoim rówieśnikom, ale nie tylko, to przesłanie PaT jest tym 
mocniejsze i ma sens – podkreśla Anita Pawlak-Zygma.  

         W naszym lokalnym środowisku odważnych młodych ludzi nie 
brakuje. Szczerze, bez zakłamania, za to z przekonaniem mówią,               
że bez alkoholu, papierosów i narkotyków można dorastać i dobrze 
się bawić. Lider radomszczańskiej grupy PaT Kamil Suszczyk zauważa, 



że angażowanie się w akcję to doskonała zabawa, ale też ogromna 
odpowiedzialność.  

         - PaT to jest miejsce zupełnie niesamowite, miejsce radości, a co 
najważniejsze: zabawa bez nałogów. PaT to jednak nie tylko radość, 
to przede wszystkim odpowiedzialność za innych, uświadamianie im, 
że życie bez używek, nałogów jest możliwe, że można doskonale się 
bawić, nie pijąc, nie biorąc narkotyków. W tym programie zawarta 
jest wielka idea, idea bardzo trudna, ale możliwa do zrealizowania.            
Ja wierzę w powodzenie programu „Profilaktyka a Ty” – podkreśla 
Kamil Suszczyk, na co dzień uczeń II Liceum Ogólnokształcącego                
w Radomsku. 

         Szczytne idee programu są propagowane nie tylko na terenie 
naszego kraju, ale i poza jego granicami. Od 14 do 17 maja, decyzją 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, osoby zrzeszone                   
w radomszczańskim PaT-cie przebywały na Ukrainie, konkretnie                
w Obwodzie Chmielnickim.  

          - Zaczną od tego, że garnizon łódzkiej policji współpracuje                  
z milicją ukraińską Obwodu Chmielnickiego od 2010 roku.                     
Kilka miesięcy temu, dzięki pomysłowi komendanta wojewódzkiego 
policji w Łodzi insp. Dariusza Banachowicza, narodził się pomysł, aby 
tę współpracę rozszerzyć na obszar profilaktyki wśród młodzieży. 
Stąd też nasza wizyta na Ukrainie – wyjaśnia Joanna Kośka, 
koordynator współpracy ze Wschodem wydziału komunikacji 
społecznej KWP w Łodzi.  

           - Partnerom ukraińskim przedstawiliśmy sposób działania 
polskiej policji w obszarze profilaktyki, promowania życia bez 
nałogów, głównie bez narkotyków – wyjaśnia Krzysztof Michalski, 
komendant KPP w Radomsku.  



          Zasady funkcjonowania PaT zastały przedstawione ukraińskim 
partnerom w przystępnej formie. Grupa młodzieży zrzeszona                    
w Teatrze Bajek Nogajskich przy Muzeum Regionalnym w Radomsku 
wystawiła m.in. bajki nogajskie.  

        Radomszczańskie muzeum propaguje szczytne zasady PaT                
od niedawna. Zdecydowanie dłużej robi to Miejski Dom Kultury                 
w Radomsku oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach.  

        - Namawiałbym inne placówki pracujące z młodzieżą, aby 
włączyły się w tę wspaniałą inicjatywę, jaką jest PaT – apeluje 
dyrektor muzeum Krzysztof Zygma.  

        - Zależy nam bardzo, aby działalność w ramach tego programu 
nie ograniczała się do funkcjonowania tylko jednej grupy, żeby nie 
było to środowisko hermetyczne. To ma być coś co będzie się 
rozrastało i rozwijało. Najlepiej gdyby w to przedsięwzięcie włączyły 
się szkoły – dopowiada komendant Krzysztof Michalski.  

        Nagrodą dla osób zrzeszonych w PaT jest obóz artystyczno-
edukacyjny, czyli Ogólnopolski Przystanek PaT. W tym roku odbędzie 
się on od 9 do 14 lipca w Łodzi.  
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