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W ostatni weekend Sieradz gościł liczną grupę młodzieży z terenu województwa łódzkiego w
ramach III Przeglądu Grup Pat-u.W dniach 6-7 października 2017r. Sieradz odwiedziło około 80
młodych ludzi związanych z działalnością programu „Proﬁlaktyka a Ty”. W Sieradzu miała
miejsce jego trzecia edycja. Poprzednia odbyła się dwa lata temu w Działoszynie. Wydarzenie
miało charakter dwudniowy. W piątek w godzinach popołudniowych po zakwaterowaniu w Szkole
Podstawowej nr 1 w Sieradzu, młodzież z terenu S
Młodzi ludzie podzieleni na grupy uczestniczyli w przygotowanych dla nich warsztatach w tym między innymi:
- teatralnym
- radiowym
- capoeiry
- techniki kryminalistycznej
- ﬁtness
Tam pod okiem specjalistów zapoznawali się z podstawami danego zajęcia i zbierali pierwsze doświadczenia. Reszta
wieczoru upłynęła pod znakiem wymiany doświadczeń teatralnych związanych z występami w ramach programu Pat jak
i również zabawy. Następnego dnia od rana wszystkie grupy wraz z opiekunami przeniosły się do Sieradzkiego Centrum
Kultury gdzie miały próby przed wielką galą sceniczną. Tuż przed godziną 10.30 sala zapełniła się zaproszonymi gośćmi
wśród których nie zabrakło łódzkiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli samorządu, władz miasta, jak i policjantów z
garnizonu łódzkiego w tym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Oczywiście na widowni nie mogło również
zabraknąć młodzieży jak i nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich. W ciągu następnych godzin zebrani obejrzeli
wystawione przez poszczególne grupy spektakle teatralne. Każdy z nich miał swój niepowtarzalny swoisty klimat.
Jednak wszystkie łączył przekaz związany głównie z życiem bez uzależnień jak i z duża dozą tolerancji i humanizmu dla
drugiego człowieka. Z uwagi na formę gali nie przewidziano przeprowadzenia konkursu tym bardziej, że potencjalne
jury miałoby spory problem z wyborem. Bowiem, wszystkie pokazy były na wysokim, bez mała profesjonalnym
poziomie.
Po zakończeniu gali zmęczona ale zadowolona młodzież wróciła do miejsca zakwaterowania gdzie po wymianie wrażeń
udała się do domu.

