
http://www.pcpr.szczecinek.pl/pcpr/aktualnosc.php?id=288 

Aktualności 

VII Tabor Św. Mikołaja za nami!!! 

Dodano: wtorek, 10 grudnia 2013 roku 

Na terenie powiatu szczecineckiego nie brakuje dzieci, które z różnych powodów nie mogą 

wychowywać się w swoich naturalnych rodzinach oraz tych, które z uwagi na swoją 

niepełnosprawność nie mogą radośnie spędzać dzieciństwa. Święta Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy, szczególnie wyczekiwany i mocno przeżywany przez dzieci. Z myślą o najmłodszych 

podopiecznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku już po raz siódmy zorganizowało 

pełną niespodzianek, mikołajkową zabawę pn.„Tabor Świętego Mikołaja”. 
Tabor otworzył Starosta Krzysztof Lis, który podkreślił, jak ważne są takie inicjatywy. Od jakiegoś 

czasu artystami są pracownicy PCPR – powiedział Krzysztof Lis. - Chciałbym im bardzo serdecznie 

podziękować, ponieważ jestem niezwykle podbudowany tym, co jest związane z organizacją Taboru 
Świętego Mikołaja. Nigdzie nie jest napisane, że pracownicy PCPR powinni organizować taką 

imprezę. Przez kilka tygodni, a nawet miesięcy, poszukiwali środków, które sfinansowałyby paczki 

przygotowane dla wszystkich obecnych tu fantastycznych dzieci. Wiele słychać głosów, po co ktoś 

coś takiego organizuje. Zawsze łatwiej jest krytykować, niż coś zorganizować. Myślę, że to może być 
dla nas przesłanie na przedświąteczny czas. Starajmy się pomagać, starajmy się wspierać, budować. 

Ale też starajmy się oceniać pozytywne elementy wysiłku, jaki podejmują osoby, które coś organizują. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którym nadal chce się chcieć. 

 

Imprezę Mikołajkową rozpoczął Chór Primo ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku wraz z 

Dziecięcym Zespołem Instrumentalnym pod dyrekcją Pani Teresy Dybowskiej śpiewając i 

grając mix kolęd i pastorałek. Rozśpiewały się również dzieci z Przedszkola Nutka oraz zespół 

„Swojacy” z Sitna. Tym razem w przebraniach można było zobaczyć nie pracowników PCPR, ale 
zawodowe rodziny zastępcze. Wszystkich zastępczych rodziców, jak również ich pociechy, można 

było rozpoznać po strojach małych, niebieskich pomocników Świętego Mikołaja – smerfów. 

Niespodzianką dla uczestników był spektakl przedstawiający historię biskupa Mikołaja, oraz Zjazd 
Świętych Mikołajów. Na Taborze nie zabrakło także Mikołaja, który jak karze tradycja wręczył 

wszystkim dzieciom paczki. Impreza odbyła się dzięki hojności sponsorów, którzy chętnie wspierają 

Tabor i dzielą się z potrzebującymi. Nasi darczyńcy to: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
O/Szczecinek, Schmidt Danuta – Przewozy Pasażerskie ,,DANA” w Czarnem, Salon Fryzjerski 

,,TRENDY” Emilia Kraska w Szczecinku, Salon meblowy BONKOWSCY w Szczecinku, 

Nadleśnictwo Warcino Kępice, P.U.H. Hydro – Bud Janina Chmura w Szczecinku, AUDIOFON 

aparaty słuchowe O/Szczecinek, Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt O/Szczecinek, Centrum 
Kariery Zawodowej Teresa Gocałek – Sosnowska w Szczecinku, Ośrodek Szkolenia Kierowców w 

Szczecinku – Rabuś & Góral – Grzegorz Rabko, Tomasz Górzyński, Karolina i Maciej Batura 

Szczecinek, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, Starostwo Powiatowe w 
Szczecinku, Aqua – TUR Sp. z o.o. w Szczecinku, Spin Sp. z o.o. w Szczecinku, Ewangeliczny 

Związek Braterski w Szczecinku, ,,OPAK” Sp. J. Leopold Pączka w Szczecinku, Nadleśnictwo Borne 

Sulinowo, WZ EuroCopert Sp. z o.o. w Szczecinku, Hurtownia KING Krzysztof Król w Szczecinku, 
Bar Restauracyjny ,,Bacówka” Jerzy Borek w Sitnie, Ala Alicja Janczak – Kłusek, Elżbieta i Wiesław 

Suchowiejko, Adam Wyszomirski – Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 

Nadleśnictwo w Świdwinie, Elton – Aparaty Słuchowe Honorata Brodowska w Koszalinie. 

Serdecznie i z całego serca wszystkim darczyńcom w imieniu dzieciaków dziękujemy. 
Szczególną i wyjątkową chwilą podczas VII Taboru było podpisanie pierwszej w powiecie 

szczecineckim umowy na prowadzenie specjalistycznej rodziny zastępczej. z Państwem Beatą i 

Marcinem Suszka. 
Mamy nadzieję, że impreza pozostawił po sobie niezapomniane wrażenia, które dadzą nam siłę i 

wytrwałość do oczekiwania na VIII Tabor Św. Mikołaja w 2014r.  
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