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ŻNIN ZOSTAŁ STOLICĄ PROFILAKTYKI W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM
Data publikacji 10.06.2014

W Żninie odbył się Drugi Regionalny Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT. Przedsięwzięcie,
zainicjowane przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Proﬁlaktyka a Ty”, którego
celem jest propagowanie mody na życie bez uzależnień, przemocy i bez obojętności na drugiego
człowieka, było drugim tego typu działaniem proﬁlaktycznym zorganizowanym na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego na tak wielką skalę.

Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest insp. Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji
Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, doskonale wpisuje się w nurt oddziaływań
zapobiegających różnego rodzaju zjawiskom patologicznym występującym wśród młodych ludzi, które realizuje polska
Policja.
Głównymi Organizatorami Drugiego Regionalnego Przystanku PaT byli poza Komendą Główną Policji:Pani Anna
Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz władze Miasta Żnina. Ponadto w przygotowaniu tego święta
proﬁlaktyki włączyli się: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Komendant
Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, Komendant Powiatowy Policji w Żninie.
W żnińskim przystanku wzięła udział blisko 500-osobowa grupa młodzieży w wieku powyżej 15 lat z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego oraz kilka grup z kraju. Swoich reprezentantów z naszego województwa oprócz
Żnina miały: Barcin, Bydgoszcz, Chełmno, Czernikowo, Dobrzejewice, Inowrocław, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica,
Pakość, Sławęcinek, Świecie, Toruń oraz Więcbork.
Dla młodych uczestników Przystanku zorganizowane zostały 22 warsztaty tematyczne z różnych dziedzin: teatralne,
taneczne, wokalne, dziennikarskie, plastyczne i wiele innych. Jeden z nich – o nazwie ratownictwo taktyczne –
poprowadził nasz kolega podinsp. Tomasz Krajewski z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy – trener laureatów
I miejsca Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych Kwaliﬁkowanej Pierwszej Pomocy.
Wielką niespodzianką tego Przystanku PaT okazał się warsztat kulinarny prowadzony przez Panie: Elżbietę Kuberę oraz
Irenę Chrośniak z Koła Gospodyń Wiejskich z Jadownik Rycerskich, które uczyły młodych adeptów sztuki kulinarnej
przygotowywania regionalnych potraw pałuckich. Wzięło w nim udział ponad 30 uczestników. Wielką atrakcją okazały
się również warsztaty żeglarskie na Jeziorze Małym, które poprowadził Pan Leszek Pawłowski z Międzyszkolnego Klubu
Żeglarskiego w Żninie.
W dbałość o bezpieczeństwo uczestników Przystanku zaangażowanych zostało ponad 60 policjantów z KPP w Żninie.
Funkcjonariusze zabezpieczali również miejsca noclegów, miejsca parkowania autobusów, a także wszystkie odbywające
się imprezy i przemarsze ulicami miasta. Wspierała ich nieoceniona w swym zaangażowaniu młodzież z grupy
wolontariatu Urzędu Miejskiego w Żninie, którym chcemy w tym miejscu gorąco podziękować za okazaną pomoc. Dzięki
wysiłkom policjantów i tych młodych ludzi wszyscy uczestnicy Przystanku mogli czuć się bezpiecznie. Opiekuńcza i
przyjazna postawa funkcjonariuszy sprzyjała budowaniu dobrych relacji z młodzieżą i wzrostowi zaufania młodych ludzi
do naszej formacji.
Wielką pracę w przygotowanie Przystanku włożyli pracownicy szkół, w których zorganizowane zostały główne
przedsięwzięcia oraz baza noclegowa i żywieniowa. Były to: Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. 1-ego Stycznia 17,
Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Wandy Pieniężnej 19 oraz Zespół Szkół Publicznych nr 1 przy ul. Szkolnej 4. Wszyscy
spisali się na medal i dołożyli wszelkich starań o to, aby godnie ugościć wszystkich uczestników.
Przystanek rozpoczęła uroczysta gala, która odbyła się w hali widowisko-sportowej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Żninie przy ul. 1-ego Stycznia 17. Gościli na niej gospodarze Przystanku: Pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty, Pan Leszek Jakubowski Burmistrz Miasta Żnina oraz podinsp. Leszek Krzeszewski Komendant
Powiatowy Policji w Żninie.
Po kolacji młodzi ludzie wzięli udział w przygotowanych dla nich spektaklach, koncertach i pokazach. Tę część wieczoru
wypełniły spektakle teatralne zaprezentowane przez Teatr Zakręt z Kruszwicy, który tego samego dnia wygrał VI edycję
Festiwalu Teatrów Proﬁlaktycznych PoPaTrz w Inowrocławiu, Teatr Drabina ze Żnina, oraz koncert młodzieżowych
zespołów De Szokers i Parassol, występ gitarzysty Mikołaja Bogdańskiego, a także prezentacja programu prewencyjnoproﬁlaktycznego realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy pod nazwą Sztuka Wyboru. Zaraz
potem rozpoczęła się nocna część programu o nazwie PaTulisko, która zakończyła się o drugiej nad ranem.
Po krótkiej nocy młodzież powróciła na warsztaty. Młodzi rozpierzchli się więc po Żninie, a nawet po najbliższej okolicy:
w Bożejewiczkach odbył się warsztat z pokazami indiańskimi na terenie miasteczka westernowego Silverado City, zaś w
Brzyskorzystewku odbył się warsztat fotograﬁi lotniczej z wykorzystaniem latawca.
W tym samym czasie organizatorzy Przystanku przygotowali warsztaty tematyczne dla nauczycieli i liderów PaT:
działania proﬁlaktyczne nauczycieli, poprowadzone przez Panią Izabelę Nowakowską z Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, współpraca placówek oświatowych z Policją w sytuacjach kryzysowych, prowadzone

przez podkom. Marka Kolinskiego z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, Procedura „Niebieskie Karty” w placówkach
oświatowych, które przygotował asp. szt. mgr Sylwester Lewandowski z KMP w Grudziądzu, Cyberprzemoc – czy można
się przed nią ustrzec?, które poprowadzili st. asp. Adam Kumkowski i asp. szt. Tomasz Trybuszewski z Wydziału
Prewencji KWP w Bydgoszczy.
Później, po pysznym obiedzie, uczestnicy Przystanku przeszli w wesołym i kolorowym korowodzie na Rynek Miejski w
Żninie, gdzie odbyła się gala ﬁnałowa. Tam na Przystankowiczów czekała scena ustawiona pod piękna zabytkową
basztą, symbolem Żnina. Na tej scenie odbyła się wielka gala ﬁnałowa poprowadzona przez insp. Jacha. Uświetnił ja
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Młodzież entuzjastycznie powitała znamienitych gości: Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Krzysztofa Gajewskiego, Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Kuratora Oświaty Panią
Annę Łukaszewską, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego oraz Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztofa Zgłobickiego, który na te uroczystości przybył w towarzystwie
Komendantów miejskich i powiatowych Policji z terenu całego województwa oraz wyróżniających się policjantów
zajmujących się działalnością proﬁlaktyczną. Gospodarzy Żnina reprezentowała Wiceburmistrz Pani Aleksandra
Nowakowska.
Podczas tej gali grupy warsztatowe zaprezentowały swoje umiejętności. Oczywiście największy aplauz wzbudziły
występy taneczne i wokalne. Pomimo upału i piekącego słońca wszyscy tańczyli w rytmie zumby, prezentowanej przez
uczestników warsztatu poprowadzonego przez mistrzynię polski w tym stylu – Sylwię Socha. Resztki energii z
uczestników wyssał taniec hip-hop z Branko Bielopotockim, mistrzem świata hip-hopu, który przyjechał do nas ze
Słowacji.
Ale niestety wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Po kilku godzinach zakończyły się występy młodzieży. Na
koniec wszyscy Przystankowicze po raz trzeci zatańczyli „belgijkę” – ich ulubiony taniec. Urokowi tego tańca i jego
pełnej optymizmu atmosferze nie mogli się oprzeć mieszkańcy Żnina, którzy tańczyli z młodzieżą oraz zaproszonymi na
galę gośćmi.
Choć nieco zmęczeni, ale za to pełni pięknych wspomnień, uczestnicy Przystanku PaT pojechali do swoich domów.
(KWP w Bydgoszczy / mg)

