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BEZPIECZEŃSTWO ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Wczoraj (6.12.2016) o godz. 14:00 w Hali Widowiskowo–Sportowej Łuczniczka w Bydgoszczy
odbyła się VIII. edycja akcji proﬁlaktycznej pt. „Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem”,
organizowanej przez Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.
Ideą tego przedsięwzięcia jest aktywizacja dzieci dotkniętych ubóstwem i różnego rodzaju dysfunkcjami oraz
zapewnienie im niecodziennej rozrywk, a także zabawy, połączonych z edukacją na temat bezpieczeństwa i pozytywnych
form spędzania czasu wolnego. W akcji wzięło udział około 4 tys. dzieci z całego województwa kujawsko–pomorskiego.
Imprezę poprowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Organizatorzy zapewnili ciekawy program artystyczny. Tym razem było to przedstawienie proﬁlaktyczne, przygotowane
przez naszych przyjaciół – uczniów z Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorskich policjantów, którzy
wcielając się w bajkowe postacie rodziny „Upominków” oraz czarnych charakterów: czarownicy, wilka i lisa
zaprezentowali zagrożenia związane z Internetem oraz kontaktem z osobami obcymi, a także handlu ludźmi.
Występy artystyczne uświetnili znani z turniejów w kraju i za granicą tancerze grupy „Prototyps” z Nakła nad Notecią
pod opieką Pana Fabiana Toﬁla oraz studentki z Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy.
Za oprawę muzyczną przedstawienia odpowiadał zaprzyjaźniony bydgoski „DJ-Marian”.
Na koniec wszystkie dzieci uczestniczące w naszej akcji bawiły się w rytmie zumby z energetyczną instruktorką Panią
Martą Ciesielską z bydgoskiej „Zumboteki”.
Przyjazd Świętego Mikołaja, w specjalnie przygotowanym do tego celu samochodzie, zapewniła ﬁrma „Kapral-Car” z
Mamlicza.
Ponadto, naszymi partnerami w przygotowaniu tego przedsięwzięcia byli: Fundacja „Wielka Rodzina”, grupa „Sławek &
Przyjaciele”, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy oraz Nadleśnictwo w Żołędowie, dzięki któremu hala
„Łuczniczka” była przystrojona pięknymi choinkami.
Podczas wydarzenia promowana była akcja Caritas pod hasłem "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom".
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Jego Ekscelencja Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Ksiądz Biskup Jan Tyrawa,
Dyrektor CARITAS Diecezji Bydgoskiej Ks. Prałat Wojciech Przybyła, Z–ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy mł. insp. Krzysztof Stefaniak,
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy Pan Adam Dudziak oraz Dyrektor Gimnazjum nr
23 w Bydgoszczy Pani Grażyna Zielińska.
Składamy serdeczne podziękowania i życzenia świąteczne wszystkim tym, którzy wspomogli naszą akcję.
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