
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. 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 173 uczniów z 9 szkół podstawowych. 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 29 prac. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów i  pięć 
osób wyróżniono.  

       I miejsce-  Aleksandra Domańska ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie  
                      - filii w Rejowcu 
      II miejsce-  Anna Buksakowska z Zespołu Szkół w Gołańczy 
      III miejsce- Paweł Kolat z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu 
Wyróżnienia: 
  Lilianna Marciniak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu 
  Anita Sydow ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie- filii w Lechlinie 
  Izabela Bednarz ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim 
                Klaudia Cieślik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu 
            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 269 uczniów,  
a w etapie powiatowym udział wzięli uczniowie z 10 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 stworzeniu kolażu pt. „Nie zadymiaj otoczenia! 
Nie zadymiaj mnie!”. Uczniowie mieli możliwość wykonania kompozycji artystycznej 
stworzonej z fragmentów różnych przedmiotów i kawałków tworzyw takich jak papier, 
piasek, słoma, tekstylia itp. przyklejonych na papierze lub płótnie, połączonych często  
z rysunkiem lub malarstwem, w której przedstawiali zagrożenia zdrowotne dla osób będących 
biernymi palaczami.  



Komisja konkursowa etapu powiatowego oceniła prace i wyłoniła laureatów: 

       I miejsce- Angelika Michalska ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie 
      II miejsce-  Szymon Mroziński z Zespołu Szkół w Panigrodzu  
      III miejsce- Kacper Tyll ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie    

   
Wyróżnienia: 
  Marcin Wojtecki ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim 
  Urszula Pisarek z Zespołu Szkół w Żelicach  
 
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 100 uczniów z 10 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 12 prac, które spełniały zasady regulaminu. Nagrodzono 
następujące osoby: 

        I miejsce-  Patrycja Uniejewska z Zespołu Szkół w Żelicach  
       II miejsce-  Anna Babrakowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu 
       III miejsce- Anna Francuziak  z Gimnazjum w Wągrowcu   

   
       Wyróżnienia: 
        Paweł Hoffmann z MOS Gimnazjum w Gołańczy 
                              Daria Tyborska z Zespołu Szkół w Gołańczy 
 
 



 

 

 



 

 

 



 


