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Przestępczość wśród nieletnich wciąż stanowi po-
ważny problem. Skutkuje to zmniejszeniem poczucia 
bezpieczeństwa przez przeciętnych obywateli. Charak-
terystyczną cechą przestępczości nieletnich jest nie-
jednokrotnie jawność, a wręcz chęć zamanifestowania 
swojej brawury, odwagi czy zuchwałości przed grupą 
rówieśniczą, bądź też szerzej – lokalną społecznością. 
Przestępczość nieletnich nacechowana jest zarówno 
agresją fizyczną, jak i  psychiczną. Co zatem robić, 
aby dać młodym ludziom inną, ciekawszą propozy-
cję zaistnienia w  grupie rówieśniczej? Może zaprosić 
przedstawicieli pokolenia millenijnego do współtwo-
rzenia interesujących rozwiązań, alternatywnych form 
aktywności. Z pewnością interesująca jest propozycja 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Sztuka Wyboru to program o  charakterze pre-
wencyjnym organizowany przez Komendę Woje-
wódzką Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  Toruniu 
i  Fundację Tumult. Partnerem projektu jest Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycie-
li w  Bydgoszczy. Sztuka Wyboru realizowana jest 
cyklicznie od 2011 roku. Adresatem są uczniowie 
gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych. Ideą pro-
jektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorakie 
problemy i  zagrożenia czyhające na młodych ludzi, 
a  będące wielokrotnie podłożem przestępstw. Cel 
wieloaspektowych działań koncentruje się wokół 
zwiększenia świadomości, a co za tym idzie przeciw-
działania przestępstwom lub wykroczeniom. Co roku 
tematyka dotyczy jednego problemu. 

2011 – Kręcimy filmy, a nie jointy! 

2013 – Kręcimy filmy, a nie zadymy!
2014 – Nie kliknij w przestępstwo!
2015 – Kręcę na trzeźwo!
Uczniowie razem z  nauczycielami przygotowu-

ją krótki materiał filmowy (spot, film) dotyczący 
problematyki tematu przewodniego. Odbywa się 
też konkurs graficzny na projekt koszulki. Wszyscy 
uczestnicy przygotowują scenariusz zajęć edukacyj-
no-profilaktycznych, podczas których wykorzystany 
zostanie materiał filmowy nakręcony przez uczniów. 
Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w  Bydgoszczy od 
2011 roku wspierają działania Komendy Wojewódz-
kiej Policji przy realizacji tego projektu. Krystyna 
Karpińska i  Iwona Rostankowska prowadzą zajęcia 
dydaktyczne na temat przygotowania projektu scena-
riusza zajęć. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami 
analizują strukturę lekcji, wskazują jej mocne i słabe 
strony, planują swoje zajęcia tak, by umieścić w nich 
film. Opracowane lekcje z  filmem są publikowane 
i  upowszechniane w  szkołach gimnazjalnych i  po-
nadgimnazjalnych. Ponadto nauczyciele konsultanci 
uczestniczą w pracach jury konkursu. Oceniają filmy 
i projekty graficzne. Uroczyste wręczenie nagród od-
bywa się podczas Festiwalu CAMERIMAGE.

Tegoroczna edycja zatytułowana Kręcę na trzeź-
wo odbyła się w czerwcu. Do dwóch tur warsztatów 
w ramach Sztuki wyboru zakwalifikowały się 24 szko-
ły z  województwa kujawsko-pomorskiego. Kwestią 
niezmierne ważną i wciąż aktualną jest problem nad-
używania przez młodzież środków psychoaktywnych. 
Ta sprawa zdominowała tegoroczne warsztaty. 


