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Grupy PaTowiczy z czterech miejscowo¶ci województwa ¶wiêtokrzyskiego (Kielce, Ostrowiec ¦wiêtokrzyski, Busko Zdrój, M±chocice Kapitulne) spotka³o siê 2 i 3 czerwca 2014 roku na I ¦wiêtokrzyskim PaTulisku w Centrum
Edukacyjnym &bdquo;Szklany Dom&rdquo; w Ciekotach.
Zapraszamy do Galerii Zdjêæ gdzie znajduje siê fotorelacja.
Ostrowiec ¦wiêtokrzyski reprezentowali: Jakub Pobiega, Mateusz Malon, Mateusz Jankowski, Dominik Misiak,
Karolina G³azek, Dominika Walczyk, Ola Grela, Rafa³ Kosmala, Pawe³ Bella, £ukasz Gêbusia, Krystian Pañczuk,
Aleksandra Rozkrut, Dominika Zasada, Natalia Soboñ, Bartek Niedu¿ak, Artur Zió³kowski. Opiekunami naszej grupy byli:
Magdalena Kalista - Jasiak i Micha³ Kwiatkowski. O godzinie 16.00 nast±pi³o uroczyste otwarcie PaTuliska z udzia³em
autora i szefa programu PaT, Grzegorza Jacha i zaproszonych go¶ci. W¶ród go¶ci byli m.in.: wójt gminy Mas³ów Ryszard
Pazera, ¶wiêtokrzyski kurator o¶wiaty Ma³gorzata Muzo³, wizytator Teresa Kmiecik, zastêpca komendanta
wojewódzkiego w Kielcach Rafa³ Kochañczyk, koordynator wojewódzki programu PaT, Ma³gorzata Sa³apa - Bazak i inni
przedstawiciele o¶wiaty i policji.Galê otwarcia zakoñczy³ hymn spo³eczno¶ci PaT i taniec PaTu
&bdquo;Belgijka&rdquo;, któr± wspólnie z panem Grzegorzem Jachem zatañczyli¶my. Nastêpnie grupy PaTowskie
zaprezentowa³y przygotowane przez siebie spektakle teatralne o tematyce edukacyjno - profilaktycznej. Tê czê¶æ
PaTuliska rozpoczê³a m³odzie¿ z M±chocic Kapitulnych spektaklem &bdquo;Lustro&rdquo;, nastêpnie wyst±pi³a
grupa z Ostrowca ¦wiêtokrzyskiego w przedstawieniu &bdquo;Moje ¿ycie, mój wybór&rdquo; oraz m³odzie¿ z Kielc, która
zaprezentowa³a &bdquo;Wy¶cig szczurów&rdquo;. Publiczno¶æ mia³a tak¿e okazjê pos³uchaæ kilku znanych utworów tj.
&bdquo;Castle of glass&rdquo; grupy Linkin Park, &bdquo;Hallelujah&rdquo; Leonarda Cohena oraz &bdquo;Can't help
falling in love&rdquo; Elvisa Presleya w wykonaniu Bartka Rokity z Buska - Zdroju. Nasz spektakl to sztuka o
dokonywaniu wyborów przez m³odych ludzi i ich konsekwencjach. Czworo m³odych bohaterów nie zawsze s³usznie
wybra³o swoj± drogê ¿yciow±. Marek by³ kibicem, czêsto wdawa³ siê w bójki z innymi kibicami. Jego kumple
odsiaduj± wiêzienie za narkotyki, bójki. On w pewnym momencie skoñczy³ z takim ¿yciem i zosta³ policjantem. Ewa to
córka prawników, rodzice pok³adaj± w niej nadzieje na to, ¿e przejmie po nich kancelariê, ale czy ona tego chce, czy kto¶
z ni± rozmawia³, o tym, czego ona pragnie? Pieni±dze, które przesy³aj± jej rodzice, dziewczyna przeznacza na imprezy.
Ostatecznie nie skoñczy studiów, a rodzina wyprze siê jej. Bartek chce ukoñczyæ studia, zrobiæ doktorat, lecz to wszystko
wymaga czasu, wysi³ku, wiêc idzie na skróty, za¿ywaj±c narkotyki i dopalacze. Z jego planów nie pozosta³o nic. Zosia to
dziewczyna z domu, w którym jest alkohol, awantury. Próbowa³a pope³niæ samobójstwo, lecz w szpitalu zosta³a
odratowana. Teraz sama pomaga innym jako lekarz. Po naszym spektaklu na scenie pojawi³ siê sam pan Grzegorz
Jach , który nam pogratulowa³, nie kryj±c wzruszenia wspania³ym wystêpem. Pan Jach oficjalnie mianowa³ Jakuba
Pobiegê liderem ostrowieckiej grupy PaT. Ta czê¶æ zakoñczy³a siê o godzinie 18.00. Pó¼niej udali¶my siê na
kolacjê. Po kolacji nasi PaTowicze mieli mo¿liwo¶æ uczestniczenia w warsztatach: teatralnych, kuglarskich,
bêbniarskich, zumby oraz pierwszej pomocy przedmedycznej . Oko³o godziny 22.00 udali¶my siê do M±chocic, gdzie
mimo deszczu ¶piewali¶my i tañczyli¶my przy ognisku do ¶witu.
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