
POWIEDZIEĆ „NIE” I ŻYĆ BEZ ŻADNYCH UŻYWEK 

MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ to hasło dobrej zabawy na Przystanku Pat 

 

 

PaT to skrót od Profilaktyka a Ty, jeszcze kilka lat temu – Profilaktyka a Teatr. Jest to 
program wymyślony przez policjanta, a jednocześnie reżysera teatralnego Grzegorza Jacha               
i prowadzony przez niego i policję. Ma pokazać młodym ludziom, że do dobrej zabawy nie 
trzeba narkotyków i alkoholu. Młodzi radomszczanie od czterech lat są jego aktywnymi 
uczestnikami. 
Trzy tysiące uczestników 
Co roku odbywa się duża impreza Przystanek PaT. W tym roku odbyła się w Łodzi między              
9 a 13 lipca, a wzięło w niej udział prawie trzy tysiące ludzi. Wśród nich grupa teatralna „PaT 
Radomsko”.To młodzież z Teatru Bajek Nogajskich działającego przy Muzeum Regionalnym 
im. Stanisława Sankowskiego i grupy teatralnej działającej przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ładzicach. Koordynatorem PaT – u w naszym powiecie jest Anita Pawlak – 
Zygma, a do Łodzi pojechał również dyrektor muzeum Krzysztof Zygma. 
  Program przystanku jest bardzo bogaty. Młodzież wybiera spośród kilkudziesięciu 
propozycji warsztatów teatralnych, plastycznych, sportowych, dziennikarskich. Obowiązkowe 
dla każdego uczestnika są natomiast warsztaty profilaktyczne. 
    Każdego wieczora prezentowane są spektakle i koncerty, a wszystko na bieżąco relacjonują 
PaT – owskie radio, telewizja i gazeta. Nasza młodzież pokazała „Bajki nogajskie” i spektakl 
profilaktyczny. 
- Wspólnie przeżyliśmy cztery szalone, niezapomniane dni – wspomina przystanek dyrektor 
Krzysztof Zygma.  Jest to taki Przystanek Woodstock, ale nastawiony na życie bez 
uzależnień. Bardzo bezpieczna impreza. Już czekamy na przyszły rok – zapowiada.  
Można się dobrze bawić 
A jak udział w przystanku wspomina młodzież? Co im daje pobyt wśród rówieśników z całej 
Polski, którzy tak jak oni chcą się realizować poprzez sztukę, bez używek? 
 - Na Pacie jestem drugi raz – mówi Joanna Strączyńska – PaT jest spotkaniem, poznaniem 
innych ludzi, nauczeniem się różnych rzeczy. Wybierasz sobie warsztaty, na które chcesz 
pojechać i uczysz się, uczysz się tego, czego chciałeś… Koedukujesz się wśród patowskiej 
społeczności. Występowaliśmy w Atlas Arenie, gdzie grają wielkie zespoły, to bardzo miłe… 
   Młodzi ludzie mówią, że można się dobrze bawić bez używek i można taki sposób                     
na zabawę promować. Można nie pić, nie brać, nie palić, trzeba tylko umieć powiedzieć 
„nie”. 
  - My to właśnie pokazujemy – dodaje Joanna. 
   A kiedy ktoś na imprezie zaproponuje na przykład: „napij się ze mną”, co wtedy usłyszy           
od uczestnika przystanku? 
 - Ja bawię się bez alkoholu. Mam swoje cele. Jestem sportowcem – mówi Jakub Włodarczyk, 
a inni dodają, że trzeba umieć powiedzieć „nie”. 
 - Mówię komuś, że nie piję, i nie piję, i nikt nie ma prawa mnie do tego namawiać, a jeśli          
to robi, to już jego problem – dodaje twardo Katarzyna Koćwin. Oni mają swoje życie, a ja 



swoje. Myślę, że każdy ma jakieś swoje postanowienia. To, że nie pijemy, wiąże się z PaT – 
em po części, ale głównie chodzi tu o nasze życie i to, jak je przeżyjemy. 
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