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Tabor Świętego Mikołaja ruszy po raz 7! 

03.12.2013 10:26  

Tabor Świętego Mikołaja impreza, na którą co roku czeka kilkaset dzieci, rusza już 5 grudnia. 

Organizatorem akcji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, a honorowy patronat 

nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka. 

-Spotykamy się w najbliższy czwartek o godzinie 16.00 w kinie Wolność –mówi Magdalena 

Niedzielin, koordynatorka Taboru Świętego Mikołaja z PCPR w Szczecinku. –Jak co roku 

czeka na nas mnóstwo atrakcji –dodaje. 

Impreza adresowana jest do dzieci z rodzin zastępczych, dzieci niepełnosprawnych będących 

pod opieką szczecineckiego PCPR i dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej w Szczecinku. 

5 grudnia na scenie kina wystąpi chór „Primo” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. 

Mickiewicza w Szczecinku, zespół „Swojacy” z Sitna razem z zawodowymi rodzinami 

zastępczymi i przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Nutka. Oprócz lokalnych 

wykonawców na scenie pojawi się także Teatr Dziecięcy z Krakowa, który przedstawi 

spektakl „Legenda o świętym Mikołaju”. 

Podczas imprezy zostanie również rozstrzygnięty konkurs na najładniejszego anioła. 

Najładniejsze prace zostaną przekazane na bal charytatywny. 

Wszystkie dzieci, które przyłączą się do Taboru Świętego Mikołaja otrzymają paczki pełne 

słodyczy i upominków, których przygotowanie było możliwe dzięki wsparciu sponsorów, 

którym organizatorzy bardzo dziękują.  

Impreza jest zamknięta. Udział w niej będzie możliwy za okazaniem zaproszenia.  

http://www.gawex.pl/wiadomosci/informacje_wideo/1554/TABOR-SWIETEGO-MIKOLAJA 

http://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/5586/Tabor-Swietego 

Tabor Świętego 

Irek Markanicz, 2013-12-05 20:40:47 

Po raz kolejny szczecineckie PCPR przygotowało niespodziankę dla rodzin zastepczych 
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fot. Irek Markanicz 

Tabor Św. Mikołaja to barwne spotkanie z tymi którzy podjęli się prawdziwego wyzwania. 

Rodzicielstwo zastępcze wbrew obiegowym opiniom to nie biznes tylko misja. Już od wielu 

lat ta forma opieki jest wskazywana jako docelowy sposób zastępowania niewydolnych 

rodzin. Bardzo często w dramatycznych okolicznościach najmłodsi trafiają pod opiekę 

swoich bliskich, dziadków lub starszego rodzeństwa. Czasami dziećmi opiekują 

się profesjonalne rodziny zastępcze. Innym, często najlepszym rozwiązaniem są rodziny 

adopcyjne. 

 Według specjalistów takie formy są zdecydowanie lepsze niż opieka instytucjonalna. To 

właśnie w takich rodzinach można zbudować relacje których próżno szukać w "Domach 

Dziecka". Takich uczuć jak empatia,miłość czy troska nie nauczymy na kursach 

wieczorowych. Rodzicielstwo zastępcze łączy się też z odpowiedzialnością. Wszystkie jasne i 

ciemne strony takiego wyboru omawiane są na obowiązkowych szkoleniach dla przyszłych 

zastępczych rodziców. W Szczecineckim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie duży 

nacisk kładzie się na tę formę sprawowania opieki. 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją odbyło się dziś przedświąteczne spotkanie z rodzinami 

zastępczymi. Tabor Św. Mikołaja to dla nich swoisty prezent. Co roku PCPR stara 

się zaskakiwać swoich gości. Tym razem motywem przewodnim były Smurfy. Na scenie 

wystąpili nie pracownicy centrum tylko właśnie rodziny zastępcze. Dodatkowo mogliśmy 

oklaskiwać uczniów z SP nr 1 i przedszkolaków z "Nutki". Zakończeniem wieczoru były 

paczki od Św. Mikołaja.  

Galeria zdjęć: 
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http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131206/SZCZECINEK/131209592 

Smerfowy tabor świętego Mikołaja [zdjęcia, 

wideo] 

Dodano: 6 grudnia 2013, 21:30 Autor: (r)  

Mikołajkowy tabor w Szczecinku 

W tym roku Mikołaj na spotkanie z dziećmi w Szczecinku przyjechał w towarzystwie smerfów.  

O oprawę muzyczną tegorocznego spotkania z Mikołajem zadbały dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola "Nutka”. (fot. Rajmund Wełnic) 

 

 

 

Galeria: Mikołaj w Szczecinku 

Już po raz siódmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku organizuje 

choinkową imprezę dla dzieci z rodzin zastępczych, wychowanków domu dziecka i dzieci 

niepełnosprawnych.  

Tabor św. Mikołaja – pierwsze zabawy pomagał bowiem organizować lider cygańskiego 

zespołu Terne Roma Bogdan Trojanek – co roku wywołuje więc uśmiech na około 300 

buziach.  

– Dla dzieci, które nie dotarły do kina paczki ze słodkościami i upominkami na pewno 
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dowieziemy – zapewnia Małgorzata Kubiak-Horniatko, szefowa PCPR. Warto dodać, że 

bogate paczki udało się zapełnić bez angażowania funduszy publicznych, wszystko 

sfinansowali sponsorzy, o których organizatorzy taboru zabiegali przez długie miesiące. Było 

warto, bo radości naszych pociech nie sposób wycenić. 

http://www.iszczecinek.pl/artykuly/aktualnosci/smerfy-w-taborze-swietego-mikolaja 

Smerfy w Taborze Świętego Mikołaja 

Marcin 06.12.2013 13:23  

fot. iszczecinek.pl  

Sala kinowa pełna uśmiechniętych dzieci i dorosłych, krzątające się smerfy i Mikołaje, 

wspaniałe występy na scenie nagradzane gromkimi brawami i oczywiście paczki z prezentami 

– tak można opisać VII Tabor Świętego Mikołaja, który odbył się w czwartek (5.12) w kinie 

Wolność w Szczecinku. 

Organizator Taboru, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, stanęło na 

wysokości zadania by dzieci z rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo – wychowawczych 

i dzieci niepełnosprawne będące pod opieką PCPR spędziły w kinie niezapomniane chwile. 

-W tym roku bawimy się trochę inaczej niż w latach poprzednich –mówi Małgorzata Kubiak –

Horniatko, Dyrektor PCPR w Szczecinku. –Jest bardziej smerfowo niż mikołajkowo, ale 

równie świątecznie i na pewno nie zabraknie upominków dla dzieci –dodaje. 

W organizację Taboru zaangażowani byli pracownicy PCPR, a do udziału w akcji przyłączyli 

się także: Zespół „Swojacy”, Chór „Primo” i zespół dziecięcy grający na cymbałkach ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Szczecinku, a także Przedszkole 

Niepubliczne „Nutka”. 
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Hitami tegorocznego taboru były występ Teatru Dziecięcego z Krakowa, który przyjechał ze 

spektaklem „Legenda o świętym Mikołaju” i występ zawodowych rodzin zastępczych, które 

przeobraziły się w prawdziwe smerfowe rodziny. 

Przygotowanie Taboru Świętego Mikołaja wymaga bardzo dużego nakładu pracy 

pracowników PCPR, ale organizacja takiej imprezy nie byłaby możliwa gdyby nie sponsorzy, 

którzy chętnie wspierają akcje, mające przynieść wiele radości dzieciom, ich rodzicom            

i opiekunom.  

 

http://temat.net/aktualnosci/16823/Tabor-swietego-Mikolaja-znow-przyjechal 

Aktualności 

Tabor Świętego Mikołaja znów przyjechał 

2013-12-05 20:07:00 
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Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, szczególnie wyczekiwany i mocno przeżywany przez 

dzieci. To również czas trudny, zwłaszcza dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą wychowywać 

się w szczęśliwych rodzinach. Z myślą o najmłodszych, doświadczonych przez los osobach Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku już po raz siódmy zorganizowało pełną niespodzianek, 

mikołajkową zabawę. Zgodnie z utrwalaną od kilku lat tradycją, 5 grudnia w kinie Wolność zagościł 

radosny i rozśpiewany Tabor Świętego Mikołaja. Honorowy patronat nad imprezą po raz trzeci objął 

Rzecznik Praw Dziecka. 

Przypomnijmy. Tabor Świętego Mikołaja, zainicjowany przez Marcina Kalisiaka, to przedsięwzięcie 

skierowane do dzieci objętych rodzicielstwem zastępczym, dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR oraz podopiecznych Internatu Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku. 

Pierwotna formuła zabawy obejmowała występy wokalno-artystyczne. Rozdawane były również 

mikołajkowe paczki. Wyjątkowa, świąteczna atmosfera, która towarzyszy Taborowi Świętego 

Mikołaja, nie zmienia się od lat. Sam przebieg przedsięwzięcia wzbogacony został natomiast o 

dodatkowe, nowe atrakcje. Dzieci mogą wziąć udział w rozmaitych konkursach. W ramach zabawy na 

scenie kina Wolność można także zobaczyć znane w całej Polsce gwiazdy muzyczne czy teatry 

dziecięce. Ostatnio podczas wystawianych „Jasełek” w role aktorów wcielali się sami pracownicy 

PCPR oraz Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Rozmaitych atrakcji nie zabrakło także w tym roku. 

Podczas wspólnej zabawy w kinie wystąpił m.in. rozśpiewany zespół „Primo” oraz uczniowie grający 

na cymbałkach ze Szkoły Podstawowej nr 1. Zatańczyły i zaśpiewały dzieci z przedszkola „Nutka”. Do 

wspólnej zabawy zaproszony też został zespół Swojacy. 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. 

Podczas tegorocznego Taboru ważnym elementem był też przeznaczony dla najmłodszych 

uczestników zabawy konkurs. W tym roku motywem przewodnim były anioły. Warto nadmienić, że 

najładniejsze anioły wykonane przez dzieci, zostaną przekazane na bal charytatywny, który odbędzie 

się w przyszłym roku. 

- Pamiętam, na pierwszym Taborze występował Bogdan Trojanek. Był też Andrzej Rybiński… Od 

jakiegoś czasu artystami są pracownicy PCPR – powiedział starosta szczecinecki 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 nasz 

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 – dodał starosta. (z) 
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