III Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w roku szkolnym 2008/ 2009 po raz trzeci zaprosił
Gimnazja powiatu Gnieźnieńskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS.
W październiku zostały przesłane zawiadomienia do szkół gimnazjalnych naszego powiatu
oraz regulamin udziału w konkursie. Szkoły przygotowywały uczniów do udziału w etapie
finałowym poprzez prowadzenie zajęć o w/w tematyce oraz przeprowadzenie eliminacji
klasowych i szkolnych. Termin zgłaszania uczniów do finału minął 25 listopada 2008 roku.
Na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie, po dokonaniu ustaleń z Dyrektorem
Szkoły, koordynator wychowania zdrowotnego przeprowadził zajęcia z uczniami wszystkich
klas gimnazjalnych. Zajęcia dotyczyły podstawowej wiedzy na temat zakażenia wirusem HIV,
zasad które zmniejszają ryzyko zakażenia oraz ogólnych informacji
związanych z
epidemiologią . Uczniowie dowiedzieli się również o tym, że wirus jest nadal groźny i do tej
pory nie wynaleziono skutecznego lekarstwa ani szczepionki w walce z tą chorobą.
Równocześnie mogli uświadomić sobie jak uciążliwa jest obecnie prowadzona terapia i jakie
niesie uboczne działania.
Po zajęciach przybliżających elementarną wiedzę we wszystkich klasach uczniowie pisali test
składający się z 14 zadań , by wskazać osoby posiadające największą wiedzę w tym zakresie
do etapu szkolnego.
Każdą z klas gimnazjalnych reprezentowali dwaj lub trzej uczniowie. Tak więc w dniu 21
listopada do etapu szkolnego przystąpiło 17 uczniów. Uczniowie otrzymali do rozwiązania
40 zadań testowych. Na rozwiązanie przewidziano 45 minut. W wyniku pracy Komisji
Konkursowej wyłoniono osobę, która reprezentowała szkołę w etapie finałowym oraz
ustalono miejsca uczestników konkursu. Uczniowie biorący udział otrzymali nagrody w
formie artykułów papierniczych, długopisy, dyplomy oraz materiały z Krajowego Centrum ds.
AIDS.
Równocześnie z działaniami podejmowanymi wobec gimnazjalistów, prowadzone były
działania związane z organizacją Powiatowego Konkursu. Wystąpiliśmy o pomoc materialną
do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Gnieźnie, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rady Rodziców w
Czerniejewie i właściciela apteki NATURA . Działania nasze spotkały się z aprobatą, co
zaowocowało w uwieńczeniu naszych przygotowań.
W listopadzie 2008 roku koordynator wychowania zdrowotnego w ZSP w Czerniejewie- pani
Danuta Kopeć uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS
przy współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”.
Dzięki życzliwości Krajowego Centrum otrzymaliśmy również bezpłatnie materiały, które bez
wątpienia wspierają nasze działanie w kierunku edukowania młodzieży.
W dniu 1 grudnia z okazji Światowego Dnia AIDS miała miejsce audycja w szkolnym
radiowęźle. Uczennice ze Szkolnego Koła PCK przygotowały informacje dotyczące przyczyn
powstania dnia solidarności z ludźmi zakażonymi i chorymi oraz rodzinami po stracie
bliskich. Zapoznano także uczniów z historią czerwonej wstążeczki- symbolu solidarności z
chorymi . W przeddzień została także przygotowana gazetka ścienna. Ponadto w lokalnej
gazecie „Monitor Czerniejewski” ukazał się artykuł dotyczący konkursu i Światowego Dnia
AIDS.
Dzień 12 grudnia 2008 roku został wyznaczony jako dzień finału. Do konkursu przystąpiły
następujące szkoły:
•

Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie im. Zjazdu Gnieźnieńskiego reprezentował
Sławomir Liberski z klasy 3c – pod opieką pani Barbary Lisieckiej- Rydlak
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•

Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie reprezentowała Maja Wilczewska z klasy 3f –
pod opieką pani Wandy Mieszczak
• Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie im. Eugeniusza Piaseckiego reprezentował
Maciej Kasprzyk z klasy 3b- pod opieką pani Danuty Kropaczewskiej
• Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie z oddziałami integracyjnymi im. Polskich Noblistów
reprezentowała Natalia Rajska z klasy 2b – pod opieką pani Kamilli Stróżyk
• Prywatne Gimnazjum PORKOM w Gnieźnie - reprezentował Szymon Gronek
klasy 3- pod opieką pani Gabrieli Wilkosz
• Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Zdziechowie reprezentowała Marcelina Kędzierska
z klasy 1- pod opieką pani Stanisławy Łykowskiej
• Zespół Szkół – Gimnazjum w Trzemesznie reprezentowała Beata Tora z klasy 3dpod opieką pani Elżbiety – Hapońskiej
• Zespół Szkół Publicznych w Żydowie reprezentowała Kinga Trzybińska
pod opieką pani Anny Prusak
• Zespół Szkół Publicznych im. Księdza Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie
reprezentował Kamil Rychlewicz z klasy 1b – pod opieką pani Kingi PlucińskiejZdunek
W dniu 12 grudnia po dokonaniu czynności porządkowych związanych z odnotowaniem
obecności zgłoszonych uczestników i opiekunów odbyła się część oficjalna- dokonanie
otwarcia lokalnych obchodów Światowego dnia HIV/AIDS, połączonych z konkursem- w
obecności Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo-pani Danuty Grychowskiej oraz
Dyrektora Szkół Publicznych w Czerniejewie- pana Henryka Czarneckiego . Gościem naszym
była też pani Ewa Krzyżańska z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
Następnie uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum ZSP w Czerniejewie pod kierunkiem
nauczyciela języka polskiego- pani Romany Świdurskiej
zaprezentowali dla obecnych
inscenizację pt: „Strach nie chroni, nienawiść nie leczy”.
Po przedstawieniu uczniowie zostali zaproszeni do rozwiązania testu. Przygotowanych było
łącznie 50 pytań z czego były pytania typu „prawda- fałsz”-6, pytania wyboru- 11, do
uzupełnienia treści- 5 oraz pytania otwarte- 28. Na zapisanie odpowiedzi przeznaczony był
czas- 60 minut.
Komisja Konkursowa w składzie:
pani Ewa Krzyżańska – pracownik PSSE w Gnieźnie
pani Stanisława Łykowska – nauczyciel ZSG w Zdziechowie
pani Kinga Plucińska- Zdunek- pedagog szkolny ZSP w Czerniejewie
w pracy Komisji uczestniczyła Danuta Kopeć- jako autor pytań konkursowych
Komisja ustaliła, że wszystkie prace uczniów biorących udział w konkursie , będą głośno
odczytywane i wspólnie będą przyznawane punkty za poprawność udzielonych odpowiedzi.
Po wnikliwym zapoznaniu się z odpowiedziami udzielonymi przez uczniów ustalono na
stępujące miejsca:
• 1 miejsce- Sławomir Liberski- Gimnazjum nr 1 Gniezno- 50 punktów/ 69 możliwych
do zdobycia
• 2 miejsce równorzędnie- Maciej Kasprzyk- Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie 49 punktów/
69 możliwych do zdobycia
Kamil Rychlewicz - ZSP w Czerniejewie 49 punktów/ 69 możliwych do zdobycia
• 3 miejsce- Marcelina Kędzierska- ZSG w Zdziechowie 48/69 punktów możliwych do
zdobycia
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•

wyróżnienia- Maja Wilczewska- Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie 46 punktów/ 69
możliwych do zdobycia
Natalia Rajska – Gimnazjum nr 4 – 46 punktów na 69 możliwych do zdobycia
Ponadto pozostali uczestnicy otrzymali następującą ilość punktów:
• Beata Tora- 43 punkty/69
• Szymon Gronek – 30 punktów/ 69
• Kinga Trzybińska – 29punktów/69
Komisja uznała również, że uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się bardzo wysoką
wiedzą, szczególnie biorąc pod uwagę dużą liczbę pytań otwartych. Wskazuje to na ogromną
pracę nauczycieli prowadzących jak i samodzielną pracę uczniów
w poszukiwaniu informacji dotyczących w/w tematyki.
W czasie, gdy Komisja Konkursowa oceniała poprawność odpowiedzi , uczestnicy konkursu
wraz z opiekunami udali się do kościoła parafialnego w Czerniejewie, który bez wątpienia
jest cennym zabytkiem naszej miejscowości Historię kościoła oraz sylwetkę Patrona Szkoły
ks. Onufrego Kopczyńskiego przybliżył wszystkim Gościom pan Krystian Cieśliński. Następnie
wszyscy udali się na obiad do restauracji WOZOWNIA wchodzącej w skład Zespołu
Pałacowego w Czerniejewie.
Po powrocie Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych pan Henryk Czarnecki wręczył nagrody za
zajęcie miejsc w konkursie oraz upominki dla wszystkich uczestników i ich opiekunów.
Sponsorami nagród byli:
• Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo- pani Danuta Grychowska
• Dyrektor ZSP w Czerniejewie- pan Henryk Czarnecki
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- lek. med. Łucjan Kochański
• Rada Rodziców przy ZSP w Czerniejewie
• Właściciel Apteki NATURA- pani Elżbieta Gronowska- Wegner
Uczniowie otrzymali następujące upominki:
1. nagroda- książka „Alfred Hitchcock- życie w ciemności i pełnym świetle”,
pamięć przenośna do komputera, zestaw długopisów, materiały edukacyjne o HIV/AIDS
2. nagroda – książka „Pejzaże wielkopolski”, pamięć przenośna do komputera , zestaw
długopisów, materiały edukacyjne o HIV/AIDS
2. nagroda – książka „Księga przyrody”, zestaw długopisów, pamięć przenośna do
komputera, materiały edukacyjne o HIV/AIDS
3. nagroda- materiały ufundowane przez PSSE w Gnieźnie, kalendarz Krajowego Centrum,
książka „Czerniejewo na starej pocztówce”, materiały edukacyjne o HIV/AIDS, długopis
WYRÓŻNIENIA:
kalendarze i torby ufundowane przez PSSE w Gnieźnie, książka „Czerniejewo na starej
pocztówce”, materiały edukacyjne o HIV/AIDS, długopis
Pozostali uczestnicy:
książka „Czerniejewo na starej pocztówce”, długopis, materiały edukacyjne o HIV/AIDS
Nauczyciele , którzy przygotowali uczniów do etapu finałowego otrzymali od organizatorów:
materiały edukacyjne przesłane przez Krajowe Centrum ds. HIV/AIDS, podziękowania oraz
informację o naszej miejscowości opracowaną przez absolwentkę szkoły- Marię Kopeć.
Opracowała Danuta Kopeć
koordynator promocji zdrowia w ZSP w Czerniejewie
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