
Stary Pilczyn, 24.06.2013 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU  

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI „PROFILAKTYKA A TY”  

PT. „OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI”  

W ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE 

 

„Przestańmy biec, zatrzymajmy się na chwilę, pomyślmy o sobie i innych, o swoim 

zdrowiu i bezpieczeństwie, chociaż przez chwilę”. Taka chwilę refleksji mieli uczniowie oraz 

nauczyciel Zespołu Szkół w Starym Pilczynie, którzy wzięli udział w programie Komendy 

Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” pt. „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”. Łącznie około 200 

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum spotkała się, by uczestniczyć w tym ważnym 

przedsięwzięciu.  

Cały program rozpoczął sie wystąpieniem Dyrektora Szkoły, p. Lucyny 

Domaszczyńskiej, która wprowadziła uczestników spotkania w tematykę. Zasygnalizowała, 

że działania profilaktyczne są bardzo ważnym obszarem, mają na celu propagowanie życia 

wolnego od uzależnień, przemocy oraz obojętności na drugiego człowieka, kierunkują się na 

troskę o zdrowie fizyczne i społeczne, człowieka silnego i pomocnego innym, ludzi, którzy 

mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed 

uzależnieniami. 

 Następnie uczniowie, po napisaniu na kartonach haseł z zakresu profilaktyki, wzięli 

udział w happening pt. „Przestańmy biec!”, który propagował modę na życie bez uzależnień.  

Po happeningu, zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wysłuchali „Odezwy 

Społeczności PaT”, która była zaproszeniem do wspólnego zrywu „Wolnych Serc”.  

Trzymając karton w lewej dłoni, prawą ręka uczestnicy wybijali rytm swojego serca przez 60 

sekund. Rytm „Wolnych serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na 

drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc 

silnych i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać 

wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, 

a znaczyło tak bardzo dużo. 



W trakcie spotkania uczniowie poszerzyli swoja wiedzę na temat nałogów i 

negatywnych konsekwencji wynikających z uzależnień, dzięki projekcji filmu 

profilaktycznego z serii „Nie zamykaj oczu.” pt. „Piłem i brałem.”, który pobudził uczniów 

do refleksji i chwili zastanowienia nad swoim życiem. 

Całą uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod kierownictwem p. Hanny 

Dębek, który zaprezentował utwory z zakresu profilaktyki. 

Ponadto z uwagi na zbliżające się wakacje i mając na względzie bezpieczeństwo 

uczniów podczas wakacji, w ramach profilaktyki zdrowotnej i ochrony przed zagrożeniami, 

społeczności szkoły został zaprezentowany film dotyczący kleszczy i niebezpieczeństw, które 

niosą ze sobą. Na tym zakończyło się spotkanie w ramach „Ogólnopolskiej Nocy 

Profilaktyki”. Młodzież została z cennymi refleksjami nad swoim życiem. 

Uroczystość została zorganizowana przez pedagoga szkolnego, p. Agnieszkę Trzmiel 

oraz psychologa szkolnego, p. Annę Osiak. 

  

 


