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Niecodzienny przebieg miał dzisiejszy poniedziałek dla niektórych uczniów z Zespołu Szkół w
Drobinie i w Łęgu Probostwie. Młodzi ludzie działający w PaTPortach odwiedzili dzisiaj Komendę
Miejska Policji w Płocku a następnie uczestniczyli w warsztatach teatralnych, zorganizowanych w
Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku. W ten sposób młodzież połączyła naukę z rekreacją.
PaTPort, to mała grupa fantastycznej młodzieży, działająca w szkole i chcąca zarażać swoich rówieśników dobrą
energią, realizując swoje zamiłowania i zainteresowania w sposób wolny od uzależnień i przemocy, to młodzież
tworząca rówieśniczą proﬁlaktykę adresowaną do swoich koleżanek i kolegów. Na terenie powiatu płockiego działają
dwa PaTPorty, w Zespole Szkół w Drobinie i w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.
Dzisiaj młodzież zrzeszona w tych PaTPortach odwiedziła Komendę Miejską Policji w Płocku. „PaTPorciaki” zwiedzili
budynek Komendy, dowiedzieli się jak od tzw. kuchni wygląda służba policjantów – zwłaszcza techników kryminalistyki
oraz w jakich warunkach policjanci pracują i się szkolą. Jednym z punktów wizyty była krótka pogadanka na temat
wymogów stawianych kandydatom do służby w Policji oraz na temat przebiegu procesu rekrutacji do tej służby.
Młodzież obejrzała również strzelnicę, gdzie instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego opowiedzieli o ciekawostkach
związanych z prowadzonymi przez siebie szkoleniami.
Po wizycie w Komendzie, grupa przemieściła się do Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku, gdzie
Mazowiecki Lider PaT oraz Liderka Płockiej Grupy PaT przygotowali dla gości warsztaty teatralne.
Dla Programu PaT, a tym samym dla PaTPortów działających w ramach tego programu teatr jest ważnym elementem
działalności młodzieży, która między innymi poprzez przedstawienia teatralne przekazuje treści proﬁlaktyczne swoim
rówieśnikom. Dlatego też dzisiejsze warsztaty były dobrą okazją, aby młodzież z Drobina i Łęgu Probostwa poznała
kilka – być może nowych informacji – na temat poprawnego scenicznego mówienia.
Młodzież działająca w PaTPortach w Drobinie i w Łęgu Probostwie połączyła dzisiaj edukację z rekreacją, gdyż młodzi
ludzie uczestnicząc w wycieczce, nie tylko mieli okazję zwiedzić okazały budynek Komendy, ale także mogli uzyskać
informacje dotyczące m.in. doskonalenia warsztatu aktorskiego, co na pewno zaowocuje w dalszej działalności w
PaTPortach. (K)

