
11.04.2013 r.  – Sukces wągrowieckich gimnazjalistów w konkursie  
„Młodzi wiedzą o Funduszach”

Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu już po raz czwarty 
przeprowadzili  lekcje  europejskie,  w  ramach  konkursu  „Młodzi  wiedzą  o  funduszach” 
organizowanego  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Wielkopolskiego 
w Poznaniu, pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Filipa Kaczmarka.

W  sumie  konsultanci  z  Wągrowca  przeprowadzili  lekcje  w  15  szkołach  gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego tj. w: Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu, 
Gimnazjum  w  Mieścisku,  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Gołańczy,  Gimnazjum 
w Rogoźnie,  Zespole Szkół w Margoninie,  I  Liceum Ogólnokształcącym i  Zespole  Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, Zespole Szkół w Lotyniu, Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Złotowie, Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Gimnazjum w Krajence, Gimnazjum 
w Pile, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
oraz Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance. 

Po przeprowadzonych lekcjach europejskich uczniowie w ramach konkursu przygotowywali 
uproszczony wniosek o dofinansowanie oraz album nt. Jak zmieniała się moja okolica dzięki 
Wielkopolskiemu  Regionalnemu  Programowi  Operacyjnemu  na  lata  2007-2013.  Album 
można było wykonać indywidualnie w formie papierowej lub multimedialnej. Gotowe prace 
szkoły przesyłały do Punktu Informacyjnego w Wągrowcu. Ogółem nadesłano 40 prac. 

Po  wstępnej  ocenie  prac  pracownicy  wągrowieckiego  Punktu  przesłali  najlepsze  z  nich 
do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Poznaniu,  gdzie  wpłynęły  również  prace  z  pozostałych 
Lokalnych  Punktów  Informacyjnych  Funduszy  Europejskich  funkcjonujących  na  terenie 
województwa wielkopolskiego. Łącznie do Poznania nadesłano 187 prac.

Oceniano  przede  wszystkim  merytorykę  prac,  pomysł,  a  także  estetykę,  w  tym  jakość 
wykonania  albumu.  Kapituła  Konkursu  postanowiła  przyznać  trzy  pierwsze  miejsca  (ex 
aequo), jedno drugie miejsce, jedno trzecie miejsce oraz pięć wyróżnień. Aż cztery nagrody, 
trafią do uczniów z wągrowieckiego gimnazjum.

Laureaci:

I miejsce:     Laura Graczyk  , Gimnazjum nr 1, Wągrowiec, tytuł projektu: Rozwój turystyki          
   i  rekreacji w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont   
boiska z bieżnią, praca ręczna

I  miejsce: Wiktoria  Kornaszewska,  Gimnazjum im.  mjr.  Henryka  Sucharskiego,  Giecz, 
tytuł projektu: Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego: Ostrów 
Lednicki, Giecz, Grzybowo, praca ręczna

I  miejsce:  Piotr  Jeziorański,  II  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Władysława  Reymonta, 
Ostrów Wlkp., tytuł pracy: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu- etap 
II, praca multimedialna



II miejsce: Agata Prech  , Gimnazjum nr 1, Wągrowiec, tytuł projektu: Poprawa dostępności i   
jakości  transportu  publicznego  w Wągrowcu  poprzez  zakup  4  nowoczesnych  autobusów, 
praca ręczna

III miejsce:     Angelika Dominikowska  , Gimnazjum nr 1, Wągrowiec, tytuł projektu: Przystań   
Kamienica-II  etap  budowy  Centrum  Rekreacyjno-Turystycznego  w  nadjeziornej 
miejscowości Gminy Wągrowiec, praca ręczna

Wyróżnieni:

1. Arkadiusz  Bilski,  Zespół  Szkół  Przyrodniczo-Biznesowych,  Tarce,  tytuł  projektu: 
Z  Napoleonem  do  Wielkopolski  promocja  walorów  turystycznych  i  kulturowych 
regionu południowo-zachodniej Wielkopolski, praca ręczna

2. Kamil  Zieliński,  Gimnazjum  nr  9,  Leszno,  tytuł  projektu:  Promocja  produktów 
turystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski, praca ręczna

3. Dominika  Kądzielawa  ,  Gimnazjum  nr  1,  Wągrowiec,  tytuł  projektu:  Rozwój   
turystyki i rekreacji w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego 
oraz remont boiska z bieżnią, praca ręczna

4. Julia  Zaręba,  ZS  nr  1  im.  Powstańców  Wlkp.,  Ostrzeszów,  tytuł  projektu: 
Przebudowa drogi gminnej na odcinku: od ulicy Kąpielowa w Ostrzeszowie - Olszyna 
- Rogaszyce do drogi krajowej nr 11, praca ręczna

5. Agata  Mużyło,  ZS  nr  2  im.  Stanisława  Staszica,  Nowy  Tomyśl,  tytuł  projektu: 
Festiwal Polish Guitar Academy, praca ręczna

Laureaci I miejsc pojadą na wycieczkę do Brukseli wraz z opiekunami. Wyjazd ufundowany 
jest przez Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Filipa Kaczmarka. Laureatka II miejsca 
otrzyma w nagrodę czytnik e-book, natomiast laureatka III miejsca otrzyma rower.

Na konkurs najwięcej  prac wpłynęło z    Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu   – 27 albumów.        
W nagrodę szkoła otrzyma tablicę interaktywną.

Oficjalne zaproszenia na uroczyste wręczenie nagród w Poznaniu zostaną przesłane pismem 
przez organizatora.

Ponadto,  aby  docenić  wkład  i  zaangażowanie  uczniów,  których  prace  nie  przeszły 
weryfikacji  w  PIFE  w  Wągrowcu,  władze  Powiatu  Wągrowieckiego  wraz 
z  konsultantami,  którzy  bezpośrednio  przeprowadzili  lekcje  europejskie,  dodatkowo 
uhonorują  autorów  najciekawszych  albumów  drobnymi  upominkami.  Uroczyste 
podsumowanie  konkursu  odbędzie  się  w  Starostwie  Powiatowym  w  Wągrowcu. 
Szczegółowe informacje nt. spotkania zostaną wysłane do szkół oraz zamieszczone na 
stronie internetowej Starostwa.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wągrowcu

Opracowanie: Beata Ślesińska (na podstawie informacji ze strony 
www.wrpo.wielkopolskie.pl)


