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PREMIERA PRZEDSTAWIENIA KONIŃSKIEJ GRUPY PAT
Data publikacji 27.03.2014

26 marca w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła
się premiera spektaklu „Sekret”, promującego ideę życia bez uzależnień. Aktorami byli
oczywiście uczniowie konińskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Na widowni oprócz uczniów zasiadło wiele znanych i ważnych osób: Poseł na Sejm RP Tomasz Nowak, Wojewoda
Wielkopolski Piotr Florek, Prezydent miasta Konina Józef Nowicki i Starosta Powiatu Małgorzata Waszak wraz ze swoimi
zastępcami, Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Sławomir Jądrzak z zastępcami, przedstawiciele Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na czele z Naczelnikiem Wydziału Prewencji kom. Maciejem Purolem, a także konińscy
radni, dla których przestawienie było częścią sesji Rady Miejskiej.
Spotkanie rozpoczął oczywiście insp. Grzegorz Jach z Komendy Głównej Policji – „ojciec” idei Przystanku PaT, reżyser
przedstawienia i charyzmatyczny konferansjer. Konińska młodzież, która współpracowała z nim przez niespełna trzy dni
już zdążyła docenić jego wkład i zaangażowanie w działania proﬁlaktyczne, które są skierowane na ratowanie młodych
ludzi przed nałogami. Żywiołowo reagowała na jego słowa.
Sam spektakl był bardzo emocjonujący i wywarł silne wrażenie zarówno na widzach, jak i na aktorach. W wielu oczach
pojawiły się łzy wzruszenia, a dowodem tego wszystkiego były owacje na stojąco. Co ciekawe owe łzy pojawiły się też
w oczach aktorów – tak silne emocje towarzyszyły przekazywaniu treści tego spektaklu.
Po zakończeniu występu przyszedł czas na podziękowania. Insp. Jach dziękował włodarzom miasta, natomiast dorośli
słowa uznania skierowali do młodzieży. Wszyscy zbudowani byli taką postawą młodego pokolenia. Takie przedsięwzięcia
pokazują, jak bardzo na wyrost jest określenie, że dzisiejsza młodzież jest zła. Następnie ogłoszony został lider i
wicelider konińskiej grupy PaT. Liderem została Ola Ciechanowska, a wiceliderem Aurelia Kulesza. Koordynatorem
dalszych prac konińskiej grupa z ramienia Urzędu Miejskiego została Urszula Maciaszek, a z ramienia Komendy Miejskiej
Policji w Koninie asp. szt. Iwona Majkowska.
Teraz pozostaje tylko czekać na lipcowy ﬁnał i działać, działać, działać...
(KWP w Poznaniu / mw)

