
VII Śląski Regionalny Przystanek PaT!!!
W  ubiegłą  sobotę  21  maja  b.r.szk.  19  uczniów  Gimnazjum  nr  24  im.

H.  Jordana   wzięło  udział   w   VII  Śląskim  Regionalnym  Przystanku  PaT
w Rudzie  Śląskiej.  Jest  to  cykliczna  impreza  dla  młodzieży,  której  leży  na  sercu
zdrowie  i bezpieczeństwo, a przede wszystkim moda na życie bez uzależnień. 

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. Wartością tej inicjatywy
są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka- rówieśnika. Autorem
programu  jest  inspektor  policji Grzegorz  Jach –  pełnomocnik  Komendanta
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego w Warszawie. Inicjatorem
i  koordynatorem akcji  profilaktycznej  w  Rudzie  Śląskiej  jest  nadkom.  Krzysztof
Piechaczek. 

PaT to  program profilaktyczny- moda  na życie  bez  uzależnień,  profilaktyka
rówieśnicza, zaproszenie, a nie wykluczenie. To przede wszystkim odpowiedzialność
za siebie i innych. „Pomaganie innym” i „życie bez używek” to hasła Patowskie.

Tegoroczny przystanek PaT odbył się (jak co roku) w Rudzie Śląskiej, wzięło
w nim udział ponad 420 młodych ludzi z całego województwa, którzy uczestniczyli
w  27  wybranych  przez  siebie  zajęciach  warsztatowych.  Uczyli  się  śpiewu,  tańca
(współczesnego, HIP HOP, ZUMBY, Rock& ROLL,  DANCE HALL itp.), poznawali
tajniki fotografii, sztuki Graffiti, podstaw dziennikarstwa, foto reportażu, beat box-u,
samoobrony,  aikido,  podstaw  krawiectwa,  żonglerki,  wyczarowywania  „coś
z  niczego”,  pracy  z  aktorem  albo  gry  w  szachy.  Opiekunowie  uczestniczyli
w warsztatach  dla  osób  realizujących  profilaktykę.   Następnie  wszyscy  w ramach
Patosfery  przemaszerowali   ulicami  miasta   i  zaprezentowali  część  warsztatów na
Rynku  w  Rudzie  Śląskiej.  Od  godz.  19.30-23.00  wszystkie  warsztaty  i  zdobyte
umiejętności zostały zaprezentowane przed całą śląską społecznością zgromadzoną w
hali  MOSiR  ul.  Hallera  12  w  Rudzie  Śląskiej.  Największym  zainteresowaniem
cieszyła się ZUMBA. Wspólnie (ośmiokrotnie) zatańczona „belgijka”  pokazała jak
wszyscy  wspaniale  się  bawili!   Impreza  trwała  od  8.00  rano  do  godz.  23.00,  ale
wszyscy zgodnie stwierdzili,  że za  rok nie  może ich tam zabraknąć.  Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie: z klasy I „a”- Sorge Laura, I”b”- Weronika Wiśniewska, II
„a”:   Skutnik Łukasz,  Vogel Adam, Jaśkiewicz Emilia,  II  „b”- Orłowska Patrycja,
Liberka Wiktoria,  Kołpacka Marcelina, Stachurzecka Wiktoria,  Adamus Anita, Jeż
Jacek, III ”a”- Frątczak Oliwia, Faderewska Magdalena, Glosz Julia, Jasińska Paulina,
Kudlek  Natalia,  Kudlińska  Daria,  Muszioł  Natalia,   III  „b”-  Jaśkiewicz  Katarzyna
opieką eksperta Pat p. Renaty Aust.

Razem z nami byli również uczniowie z SP Nr 30, SP 16, ZSEU, Zespołu Szkół
Salezjańskich pod opieką swoich pedagogów m.in. p. Elżbiety Baran, Natalii Bednarz,
Iwony  Stachury,  Izabeli  Kopiec-  Białas,  Natalii  Pokrątka,  którym  serdecznie
dziękujemy!

Przejazd  autokarem  został  sfinansowany  przez  Miejską  Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Zabrze.

Zainteresowanych programem odsyłam do strony: pat.policja.gov.pl oraz na facebook
VII Śląski Przystanek Pat Ruda Śląska.


