
„Ogólnopolski Głos Profilaktyki” – 14 czerwiec 2014 roku - B i a ł y s t o k 
 

I ETAP  
 

PRZY  FONTANNIE NA PLACU MIEJSKIM: 
 
godz. 15:00 – Zbiórka na Placu Miejskim przy fontannie (ul. Rynek Kościuszki) 
 

Równolegle w tym samym czasie obok na scenie rozpocznie się Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, skąd 
przez mikrofon oficjalnie wszyscy zostaną powitani i przedstawiona zostanie idea „Ogólnopolskiego Głosu 
Profilaktyki” 
 

Młodzież ze szkół powinna być różnorodnie ubrana – odróżniając się od pozostałych szkół  
 

Przy fontannie wszyscy, którzy mają kartony z hasłami profilaktycznymi – trzymają je wysoko nad głowami i 
przemieszcza się po Placu Miejskim 
 

Młodzież (posiadająca umiejętności) – przychodzi z rolkami i deskorolkami i przemieszcza się na nich trzymając 
w dłoniach kartony z hasłami 
 

Kilka osób spośród zgromadzonej młodzieży rozdaje przechodniom naklejki „Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 
moda na życie bez uzależnień” 
 
Po Placu chodzą także szczudlarze 
 

godz. 15:20 – Przemarsz do Parku Planty w okolice fontanny  
 

Paradę otwierają szczudlarze, a prowadzi ją wykwalifikowany animator z Zespołu „bdb”, który podczas 
przemarszu wykrzykuje hasła profilaktyczne przez megafon, a młodzież po nim je powtarza 
 

Podczas przemarszu młodzież trzyma hasła profilaktyczne wysoko w dłoniach 
 

PRZY FONTANNIE NA PLANTACH: 
 

godz. 15:45 – hymn Pat „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” – Roberta Chojnackiego 
 

godz. 15:55 – Odczytanie odezwy PaT (lider profilaktyki z ramienia KWP w Białymstoku) 
 

godz. 16:00 – Zryw wolnych serc  
 

To główny punkt programu realizowany w tym samym czasie i w tej samej formie w całym kraju - happening 
trwający 60 sekund, polegający na wspólnym wybijaniu prawą dłonią rytmu serca 
 

Na podwyższeniu przy fontannie w rzędzie ustawiają się wszyscy „Liderzy PROFILAKTYKI” – wytypowani z 
ramienia każdej szkoły, którzy wybijają rytm bicia serca 
(ubrani są na czarno i posiadają czerwone szarfy z czarnym napisem „Lider PROFILAKTYKI)  
 

Pozostali uczestnicy stoją poniżej – bliżej fontanny i także wybijają rytm bicia serca 
 

godz. 16:05 – Wygłoszenie haseł przez „Liderów PROFILAKTYKI”  
(każdy otrzyma od organizatora kartkę z trzema hasłami do odczytania) 
 

godz. 16:15–17:00 – Animacje zumby prowadzone przez instruktorkę Magdalenę Łukasik 
 

godz. 17:00–17:30 – fragmenty z najnowszego musicalu profilaktycznego „W sieci” 
prezentowane przez uczniów z Prywatnej Szkoły Estradowej I i II stopnia im. Anny German 
prowadzonej przez p. Helenę Mieszkuniec   
 

godz. 17:30 – konkurs z nagrodami 
 

godz. 18:00 – hymn Pat „Nie wracajmy jeszcze na ziemię” – Roberta Chojnackiego 



 

II ETAP - TWÓRCZA PROFILAKTYKA: 
 
SPODKI PRZY UL. ŚW. ROCHA (godz. 19:00 – 21:00):  
 
godz. 19:00 
Występ młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku ze spektaklem 
„Skrzydełka”   
(tegoroczni laureaci Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”) 
 
Po spektaklu – debata z młodzieżą  
prowadzona przez p. Annę Kościuk - Suchocką - socjoterapeutkę współpracującą z Poradnią 
Profilaktyczno – Konsultacyjną „Monar” w Białymstoku  
 
W tym czasie pod Spodkami – promocja różnorodnych form profilaktyki  
(stoiska profilaktyczne wystawione przez placówki pomocowe) 

 


