Premiera spektaklu „Sekret”

w ramach działań profilaktycznych programu PaT – PaT/M

i PaT/R

W 2012 roku w naszym mieście GKRPA rozpoczęła starania o wdrożenie w życie na terenie
szkół gimnazjalnych programu profilaktycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie „Profilaktyka
a Ty – PaT” (http://pat.policja.gov.pl).
PaT rekomendowany jest poprzez programy MSW "Razem bezpieczniej" i MEN "Bezpieczna
i przyjazna szkoła", Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Strategicznym partnerem programu są instytucje
samorządowe, oświatowe, kulturalne i jednostki organizacyjne Policji.
Spotkanie włodarzy Miasta Orzesze oraz Gminy Ornontowice z twórcą programu inspektorem
Grzegorzem Jachem z KGP w Warszawie, zaowocowało podjęciem decyzji o wdrożeniu programu
wśród młodzieży gmin Orzesze i Ornontowice, i wspieraniu jego idei. Program PaT został objęty
patronatem Burmistrza Miasta Orzesze i Wójta Gminy Ornontowice, jak również jest wspierany przez
Komendę Powiatową Policji w Mikołowie. Odbyło się szkolenie młodzieżowego lidera PaT-u.
Podczas VIII Ogólnopolskiego Przystanku PaT w Łodzi powołana została do życia OrzeskoOrnontowicka Grupa PaT, z liderem Marceliną Cyprys i koordynatorami – Moniką Świerczek-Fic oraz
Iloną Czardybon. Grupa się rozrasta i cały czas prężnie działa wśród młodzieży, wspierana również
przez pedagogów – Bożenę Kołodziej, Celinę Chmiel. Aktualnie rozpoczynamy przygotowania
do oficjalnej inauguracji - wielkiej gali towarzyszącej każdej PaT-owskiej grupie – czyli premiery
spektaklu profilaktycznego „Sekret”, która zrealizowana będzie dzięki wsparciu merytorycznemu
Impresariatu PaT z Warszawy

Działania zaplanowane w dniach 14 -17 kwietnia 2015 r.:
 14.04 – od ok. godz. 14.00 – Sala widowiskowa w Jaśkowicach – próba do spektaklu „Sekret”,
 15.04 – od ok. godz.10.00 – próby do spektaklu „Sekret”, Sala Centrum Kultury i Promocji Arteria
w Ornontowicach,
 16.04 –

godz. 10.00 – 11.30 - PaT/ M – spektakl dla młodzieży w Orzeszu Jaśkowicach

i spotkanie z włodarzami miasta,
 16.04 – godz.13.00 – 14.30 – PaT/M – premiera spektaklu dla młodzieży Ornontowicach
i spotkanie z włodarzami gminy,
 16.04. - godz. 17.00 – PaT/ R – premiera spektaklu dla rodziców w sali MOK w Orzeszu
Jaśkowicach,
 17.04 – godz. 11.00 - PaT/ M – MOK Mikołów – premiera spektaklu dla uczniów szkół powiatu
mikołowskiego oraz spotkanie z włodarzami powiatu.
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