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Z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu pracownicy Oświaty Zdrowotnej  
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wągrowcu 31 maja 
zorganizowali konferencję podsumowującą przedsięwzięcia podejmowane w ramach 
profilaktyki antynikotynowej w naszym powiecie. W konferencji udział wzięli: Pan Michał 
Piechocki Starosta Wągrowiecki, Pani Barbara Linetty Kierownik Biura ds. Obywatelskich  
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu i Pan Paweł Gilewski Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. Podczas uroczystości, która odbyła się  
w Miejskim Ośrodku Informacji Europejskiej wyłoniono laureatów konkursów i wręczono 
nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.  

Pierwszy konkurs „Nie pal przy mnie, proszę” skierowany był do uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, w których realizowany jest program o tej samej nazwie, co konkurs.  
W konkursie w etapie szkolnym udział wzięło 410 uczniów z 9 szkół podstawowych, co 
stanowi 90 % szkół realizujących program.  Celem konkursu było uświadomienie dzieciom, 
że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności 
radzenia sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą. Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu zawieszki na drzwi o tematyce antynikotynowej, sugerującej zakaz palenia 
papierosów w obecności dzieci. Wykorzystując jeden z szablonów zawieszki, które zostały 
dołączone do regulaminu konkursu, dzieci miały narysować  na kartonie/papierze tekturowym 
obrys zawieszki, wyciąć ją i wykonać w wersji kolorowej lub czarno-białej, dowolną 
techniką:  kredki, farby, ołówek, itp.,   

Na  konkurs nadesłano 31 prac. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów i  pięć 
osób wyróżniono.  

       I miejsce-  Kamil Szostak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu 
      II miejsce-  Katarzyna Konwińska z Zespołu Szkół w Gołańczy 
      III miejsce- Jarosław Ratajczak z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku 
Wyróżnienia: 
  Maja Nowak ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu 
  Martyna Jung ze Szkoły Podstawowej w Łosińcu  
  Monika Szczepaniak z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku 
                 Maciej Ścibor ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku 
             Patryk Michalak z Zespołu Szkół w Gołańczy 
 

Kolejny konkurs „Palić, nie palić- oto jest pytanie?” wzorem lat ubiegłych 
zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs 
skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych. Obejmował etap szkolny, 
powiatowy i wojewódzki. W etapie szkolnym udział wzięło 166 uczniów,  
a w etapie powiatowym udział wzięli uczniowie z 11 szkół podstawowych. Celem konkursu 
było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie postaw  
i zachowań przeciwtytoniowych, rozwijanie umiejętności dokonywania świadomych   
i przemyślanych decyzji, a także umiejętności wpływania na zachowania prozdrowotne 
innych osób. Tegoroczny konkurs polegał na napisaniu pracy pt. „Gdybym był….” 
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Uczniowie wcielali się w osobę, decydująca w sprawach państwa, województwa, powiatu itp. 
lub słynną osobę stanowiącą autorytet dla innych aby przedstawić swoje propozycje 
dotyczące zmian w zakresie polityki przeciwtytoniowej. Przedstawione zmiany mogły 
dotyczyć życia codziennego zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także 
różnych sfer życia. 

Komisja konkursowa etapu powiatowego oceniła prace i wyłoniła laureatów: 

       I miejsce- Anna Witkowska z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiatrowie,      
                        która w etapie wojewódzkim konkursu zdobyła wyróżnienie 
      II miejsce-  Maciej Sowiński ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku 

       III miejsce- Sylwia Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie   
Wyróżnienia: 

  Agnieszka Antkowiak z Zespołu Szkół w Wapnie 
  Daria Wochal z Zespołu Szkół w Morakowie  
  Anna Babrakowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu  
 

Podsumowano również konkurs „Znajdź właściwe rozwiązanie”, który skierowany 
był do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych,  
w których realizowany jest program o tej samej nazwie, co konkurs. W konkursie w etapie 
szkolnym udział wzięło 106 uczniów z 12 szkół. Celem konkursu było kształtowanie postaw  
i zachowań przeciwtytoniowych wśród młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności określania 
korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Zadanie konkursowe 
polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej zapobiegania paleniu 
tytoniu wśród rówieśników przy wykorzystaniu różnych technik perswazji, styli, dziedzin 
wiedzy, mogła łączyć talenty (plastykę, humor, muzykę, talent pisarski) oraz własne 
zainteresowania ucznia. W prezentacji mogły znaleźć się: informacje na temat szkodliwości 
palenia (nie tylko aspekty zdrowotne), argumenty ukazujące pozytywne aspekty niepalenia 
oraz inne treści. 

Na konkurs nadesłano 15 prac, które spełniały zasady regulaminu. Nagrodzono 
następujące osoby: 

        I miejsce-  Paula Rybarkiewicz z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku 
       II miejsce-  Magdalena Kaźmierczak z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu     
       III miejsce- Julia Wasylewicz ze Szkoły Podstawowej w Skokach            
Wyróżnienia: 
   Artur Piotr z Zespołu Szkół w Żelicach 
                         Magda Eron z MOW w Antoniewie  
   Hanna Chołody z Zespołu Szkół w Gołańczy 
 
Podczas uroczystości odbyła się wystawa zawieszek, odczytano prace „Gdybym 

był…” laureatów konkursu oraz pokazano prezentacje I, II i III miejsca konkursu „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”.  
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Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wągrowcu 
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