
Konkurs plastyczny na projekt breloczka o tematyce antynarkotykowej. 

 

12 maja br. w Galerii Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbyło się uroczyste 

podsumowanie konkursu plastycznego na projekt breloczka o tematyce antynarkotykowej.  

Celem konkursu było nakłonienie do refleksji młodych ludzi na temat narkomanii. 

Stanowić on miał również próbę uświadomienia młodzieży wszystkich konsekwencji 

wynikających z brania narkotyków. 

 W podsumowaniu udział wzięli: Barbara Linetty - Kierownik Biura Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Jerzy Springer                        

- Przewodniczący Komisji Konkursowej na projekt breloczka o tematyce antynarkotykowej, 

Iwona Tyll - Członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy Rady Powiatu 

Wągrowieckiego oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami i dyrektorami szkół. 

Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego                        

w Wągrowcu Barbara Linetty dokonała podsumowania konkursu, a następnie odczytała 

protokół z posiedzenia Jury Konkursu, które obradowało w składzie: 

- Jerzy Springer – Przewodniczący Komisji, 

- Tadeusz Synoracki – Członek Komisji, 

- Alicja Żabska-Szymańska – Członek Komisji. 

 Jury stwierdziło, że do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęło 45 prac 

plastycznych, w następujących kategoriach wiekowych: 

- młodzież szkół gimnazjalnych – 42 

- młodzież szkół ponadgimnazjalnych – 3 

w tym 4 prace plastyczne ze szkół gimnazjalnych nie podlegały ocenie, ze względu na 

niezgodność pracy z regulaminem tj. brak zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku, 

gdy uczestnik nie ukończył 18 roku życia (pkt 4 regulaminu). 

 Powołując się na regulamin Konkursu Jury postanowiło ocenić prace plastyczne                       

i przyznać następujące miejsca w kategoriach wiekowych: 
 

młodzież szkół gimnazjalnych 
 

I miejsce Michał Brzeziński – Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej 

II miejsce Adrian Zych – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie  

III miejsce Dominika Hermann – Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii 

Konopnickiej 

 



Wyróżnienia: 

• Aleksandra Górska - Gimnazjum  nr 1 w Wągrowcu 

• Oliwia Rożnowska - Gimnazjum  nr 1 w Wągrowcu   

• Julia Wojciechowska - Gimnazjum Publiczne w Morakowie 

• Karol Andrzejewski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 

• Dawid Kalembryk - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 

• Daria Bartkowiak - Gimnazjum nr 3 w Rąbczynie 
 

młodzież szkół ponadgimnazjalnych 
 

I miejsce Dorota Napieralska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu 

II miejsce Patrycja Polcyn - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu 

III miejsce Alicja Maciejewska - Zespół  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu 
 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe – sprzęt elektroniczny, który został 

ufundowany przez Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego                        

w Wągrowcu, ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii.  

Następnie uczniowie Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej                 

w Wągrowcu pod opieką Lidii Hermann zaprezentowali część artystyczną o tematyce 

antynarkotykowej.  

Gościliśmy również Teatr „Kurtyna” z Krakowa, którego aktorzy przedstawili 

spektakl w ramach programu profilaktyczno-teatralnego pt. „Układ zamknięty”. Scenariusz 

widowiska z bezwzględną precyzją opisywał rzeczywistość, która może stać się realnością dla 

każdego młodego człowieka, który szukając odpowiedzi na rodzące się w sposób naturalny 

pytania o sens życia i egzystencji straci poczucie swojej podmiotowości i wyjątkowości,                   

a w konsekwencji da się uwieść złudnej sile narkotyków. 

Na zakończenie spotkania Pani Barbara Linetty poinformowała, że nagrodzona praca 

Michała Brzezińskiego z Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec zostanie wykonana w terminie 

późniejszym i wykorzystana jako element propagujący walkę z narkotykami. Breloczki będą 

rozdawane podczas różnych imprez, spotkań, wykładów w których uczestniczyć będzie 

młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz inni mieszkańcy naszego powiatu.  
 

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 


