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W dniu 15 maja 2015 r. ostrowiecka grupa PaT uczestniczy³a w ¦wiêtokrzyskich Dniach Profilaktyki. Z tej okazji
dziesiêciu PaT - owców pod opiek± pani Magdaleny Kalisty - Jasiak i Edyty Bielki pojecha³o do Kielc, by w auli
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wyst±piæ przed uczniami ze ¶wiêtokrzyskich szkó³ gimnazjalnych. Zapraszamy do
Galerii Zdjêæ gdzie znajduje siê fotorelacja.
Byli to wychowankowie M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii: Pawe³ Bella, Rafa³ Kosmala, Kacper Budzisz, Mateusz
Malon, Karol Gajowiak oraz uczennice Liceum Ogólnokszta³c±cego Nr 3: Aleksandra Rozkrut, Dominika Walczyk, Iza
Doch, Klaudia Pastuszka, Joanna Robak. Wystawili¶my spektakl edukacyjno - profilaktyczny A. Zeme³ki pt. "Spisek".
&bdquo;Spisek&rdquo; to sztuka o konsekwencjach za¿ywania narkotyków przez m³odych ludzi. Ukazane s± tu dwie
drogi - pierwsza pokazuje trudne dzieciñstwo, gdzie panowa³a przemoc, agresja, alkohol, ci±g³e awantury. To
spowodowa³o, ¿e dwoje rodzeñstwa: ch³opiec i dziewczyna nie poradzili sobie z ogromem problemów i niestety zaczêli
za¿ywaæ i rozprowadzaæ narkotyki. Po drodze spotykali ludzi takich jak oni - dealerów, narkomanów. Drugi w±tek dziewczyna z tzw. dobrej rodziny, lecz matka by³a zbyt zajêta swoimi sprawami, swoj± karier±, by zauwa¿yæ zmiany,
jakie zachodz± u jej córki.
Akcja spektaklu toczy siê w szpitalu psychiatrycznym, gdzie dwoje bohaterów ³±cz± wspólne do¶wiadczenia - oboje mieli
problem z nadu¿ywaniem ¶rodków odurzaj±cych. Przez ca³y czas trwania spektaklu bohaterka opowiada swojemu
wspó³towarzyszowi o do¶wiadczeniach, o motywach, które doprowadzi³y j± do na³ogu. Bohaterka zwraca uwagê na fakt,
jak narkotyki j± odmieni³y, jak zmieni³y jej ¶wiadomo¶æ, zniekszta³ci³y wspomnienia. Pacjent jest jej wiernym
s³uchaczem, sam za¶ nie mówi nic o swoich do¶wiadczeniach. W sposób tajemniczy natomiast u¶wiadamia bohaterkê o
spisku, jaki wszyscy wokó³ niej knuj±.
¦wiêtokrzyskie Dni Profilaktyki otworzy³a pani profesor UJK, Anna Kieszkowska. Po przywitaniu obecnych na auli
uczniów zapowiedzia³a wystêp naszej grupy. Spektakl umila³y fragmenty koncertu Vivaldiego G - dur w wykonaniu
Aleksandry Rozkrut. Po spektaklu Pawe³ Bella i Kacper Budzisz poprowadzili debatê m³odzie¿ow± na temat
szkodliwo¶ci narkotyków. Ch³opcy spisali siê na medal. By³ to ich debiut w tej roli.
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