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Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Transplantacja – dar
życia. Jestem na TAK” - wręczenie nagród
Uczniowie ze 189 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w
wojewódzkim konkursie plastycznym. Podczas uroczystości wręczenia nagród
przedstawiono zwycięskie i wyróżnione projekty wybrane spośród 477 nadesłanych
prac. Konkurs zorganizowano z inicjatywy wojewody, mazowieckiego kuratora
oświaty, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz „Poltransplantu” w ramach
programu „Partnerstwo dla transplantacji”.

Uczniowie ze 189 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym. Podczas uroczystości wręczenia nagród
przedstawiono  zwycięskie  i  wyróżnione  projekty  wybrane  spośród  477  nadesłanych  prac.
Konkurs  zorganizowano  z  inicjatywy  wojewody,  mazowieckiego  kuratora  oświaty,
Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego  oraz  „Poltransplantu”  w  ramach  programu
„Partnerstwo  dla  transplantacji”.

Konkurs  „Transplantacja  -  dar  życia.  Jestem na  TAK”  odbywał  się  w  dwóch  kategoriach
wiekowych – dla uczniów gimnazjów oraz dla szkół ponadgimnazjalnych. W kategorii gimnazja
przyznano nagrody (kolejno za I, II i III miejsce) dla: Jakuba Piłki z Gimnazjum im. Jana Pawła II
w  Pilawie,  Natalii  Skrok  z  Europejskiego  Gimnazjum Językowego  im.  Unii  Europejskiej  w
Radomiu i Agnieszki Szabłowskiej z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie. Wśród
prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznano nagrody (kolejno za I, II i III miejsce) dla:
Magdy Filipiak z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różanie, Dominiki Stolarczyk z Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce i Żanety Jasińskiej z Liceum
Ogólnokształcącego  im.  Mjra  Henryka  Sucharskiego  w  Sierpcu.  Ponadto,  wyróżnienia
otrzymało  łącznie  siedmiu  uczestników.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Cieszy mnie tak liczny udział młodzieży w konkursie. To pokazuje, że jest gotowa angażować
się  w  ważne  inicjatywy  społeczne.  Wierzę,  że  jej  entuzjazm  przyczyni  się  do  zmiany
nastawienia społeczeństwa w kwestii transplantacji – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda
mazowiecki. W tytule konkursu znajduje się bardzo ważne stwierdzenie – „jestem na tak”. To
pozytywne przesłanie powinno kształtować postawy i świadomość uczniów zarówno odnośnie
transplantacji jak również codziennego życia – dodał Karol Semik, mazowiecki kurator oświaty.

Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali od organizatorów konkursu tablety. Uczniowie, którzy

zajęli  drugie  i  trzecie  lokaty  zostali  nagrodzeni  czytnikami
elektronicznych  dokumentów  i  książek  (eBook).  Ponadto,  wszyscy  laureaci  oraz  autorzy
wyróżnionych prac otrzymali zestawy upominkowe od centrum „Poltransplant”.

Konkurs zrealizowano w ramach programu „Partnerstwo dla transplantacji w województwie
mazowieckim”,  którego  założeniem  jest  uzyskanie  społecznego  poparcia  dla  dawstwa
narządów pobieranych od osób zmarłych oraz dawców rodzinnych. Istotnym celem jest także
zwiększenie  liczby  przeszczepów  poprzez  utworzenie  stanowisk  koordynatorów
transplantacyjnych  w  szpitalach.  W  ramach  programu  prowadzone  są  również  działania
edukacyjne, w tym m.in. szkolenia dla nauczycieli oraz cykliczne konsultacje organizowane w
mazowieckich  szpitalach.  Nagrody  wręczono  w  Mazowieckim  Urzędzie  Wojewódzkim  w
Warszawie.
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