
Konkurs „Warto wiedzieć warto zobaczyć” 

 

6 grudnia 2017r. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie „Warto wiedzieć warto zobaczyć”, którego 

tegoroczna, pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej 

okolicy”.  

 

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie dowolnej formy zajęć edukacyjnych 

(scenariusza lekcji, imprezy, projektu, wystawy), przybliżających młodym ludziom informacje 

i ciekawostki na temat jednego z najbardziej chlubnych wydarzeń w dziejach Polski. 

 

Witając uczestników – nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych z całej 

Wielkopolski, gospodarz uroczystości, Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, podkreśliła wagę spotkania, które stało się okazją do przemyśleń i refleksji 

na temat Powstania Wielkopolskiego - wydarzenia, które miało decydujący wpływ na ustalenie 

zachodniej granicy II Rzeczypospolitej.  

- Dziś spotykamy się, aby uhonorować zwycięzców i wręczyć im nagrody, ale przede 

wszystkim by kultywować chlubną ideę Wielkopolan. Jestem przekonana, że przygotowane 

przez Państwa prace wzbogacą warsztat dydaktyczny i pozwolą na poszukiwanie coraz 

atrakcyjniejszych sposobów nauczania historii. Wszystkim uczestnikom w imieniu Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego składam najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje – 

powiedziała Marzena Wodzińska.   

 

Zgromadzeni w Sali Lubrańskiego goście wysłuchali wystąpienia profesora Zbigniewa 

Pilarczyka z Instytutu Historii UAM, autorytetu w dziedzinie historii wojskowości. Następnie  

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami 

rzeczowymi. Uroczystość uświetnił występ tenorów, Mirosława Zdrojewskiego i Kordiana 

Kacperskiego.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Konkursy „Bądź EKO, działaj EKO!” oraz „Wielkopolska - moja duma” 

 

12 grudnia 2017r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród i wyróżnień w dwóch konkursach: „Bądź EKO, działaj EKO!” oraz 

„Wielkopolska - moja duma”.  

 

I edycja Konkursu „Bądź EKO-działaj EKO!”  przeprowadzona została pod hasłem „Walka ze 

smogiem”. Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych, 

uczniów liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych rożnych typów. Każda grupa 

wiekowa miała inne zadania konkursowe polegające na przygotowaniu rysunku, plakatu lub 

spotu reklamowego. Cel konkursu to edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci                 

i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska            

i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące                      

w otaczającym nas świecie. Do konkursu zgłoszono ponad tysiąc pięćset prac. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego nagrodził 39 z nich. 

 

Konkurs „Wielkopolska – moja duma” adresowany był do osób w wieku 50+. W I edycji 

konkursu odbywającego się pod hasłem „Wielkopolskie pejzaże” złożono 39 prac 

plastycznych. Wszyscy uczestnicy mieli za zadanie wykonanie obrazów dowolną techniką 

malarską lub rysunkową. Przedsięwzięcie miało na celu  rozwijanie wyobraźni i aktywności 

twórczej, kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z regionem, rozbudzenie 

zainteresowań historią, zabytkami i walorami Wielkopolski. 

 

Pani Marszałek Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

witając uczestników konkursu, podziękowała za zaangażowanie i tak liczny udział. Zwróciła 

też uwagę na walory Wielkopolski oraz pokreśliła wagę proekologicznych działań dla 

zachowania piękna naszego regionu. 

 

Zgromadzeni w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu goście mieli okazję 

podziwiać obrazy malowane piaskiem na żywo przez Tatianę Galitsynę, zwyciężczynię                      

VI edycji programu Mam Talent. Miłą niespodzianką były magiczne pokazy w wykonaniu 

iluzjonisty Jędrzeja Bukowskiego. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka 

 

12 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Marek Woźniak, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego wręczył 66 uczniom i studentom jednorazowe stypendia 

naukowe. 

 

"Jestem przekonany, że mając w Wielkopolsce taki potencjał naukowy, możemy mieć aspiracje 

z Nagrodą Nobla włącznie. Gratuluję i życzę wszystkim naszym stypendystom, dla których 

nauka jest celem życia, by nie bali się myśleć o osiągnięciu w światowej rywalizacji 

najwyższego pułapu. Naszą rolą jest – w miarę naszych możliwości i kompetencji - wspierać 

tych najlepszych z najlepszych" - powiedział Marszałek Woźniak.  

 

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego ma charakter 

szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką 

oraz stanowi zachętę i motywację do dalszego rozwoju naukowego. Stypendium przyzwane                   

w kategorii „Uczeń” mieści się w przedziale 1000 - 2000 zł, natomiast „Studenci” mogą liczyć 

na wsparcie od 3000 zł do 5000 zł.  

 

Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim                     

i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach naukowo - badawczych, 

seminariach i konferencjach. Są także autorami prac naukowych i artykułów. 

W roku 2017 Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację jednorazowego 

stypendium naukowego przeznaczył 150 tys. zł. W latach 2007-2017 Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego wydał na ten cel kwotę 748 tys. zł. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Konkurs "Będę biznesmenem - Be-Bi" 

 

Liderem konkursu było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, a partnerami – CDN                

w Koninie, Pile, Poznaniu i Kaliszu. Była to pierwsza edycja tego konkursu. 

 

Do udziału w nim zgłosiło się 50 zespołów uczniowskich, przedstawicieli wielkopolskich szkół 

ponadgimnazjalnych. Zadaniem każdego zespołu było napisanie realnego biznesplanu m.in.                  

z przeliczeniem kosztów czy innowacyjnością pomysłu. Do drugiego etapu, który odbył się                   

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, zakwalifikowało się siedem zespołów. Każdy 

z nich miał 10 minut, by przed komisją przetargową zaprezentować swój pomysł na biznes.                 

W ramach projektu przygotowano również bezpłatne szkolenia dla opiekunów grup z zakresu 

tworzenia biznesplanów.  

 

Ogłoszenie wyników i gala finałowa konkursu odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Wyższej Szkole 

Humanistycznej w Lesznie. Podsumowania konkursu dokonał Pan Piotr Urbaniak, zastępca 

dyrektora Instytutu Ekonomii i Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Lesznie, 

opiekun merytoryczny konkursu, nauczyciel doradca metodyczny do spraw przedmiotów 

ekonomicznych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Wyniki Konkursu ogłosił 

dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie Pan Paweł Borowski. 

Najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława 

Staszica w Koninie. Mikołaj Kazimierczak, Mateusz Stasiak oraz Mateusz Kulterman. W ciągu 

miesiąca wytężonej pracy stworzyli projekt innowacyjnego gniazdka, wyposażonego m.in.                    

w samorozwijającą się rolkę.  

 

Laureaci i wyróżnione zespoły otrzymali atrakcyjne nagrody m. in. laptopy i tablety 

ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Galę uświetniły występy 

uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. 

 



 

    

 

 


