
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W ŚWIDNIKU ul. Jarzębinowa 6 
 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego 

  
 

…Ty  to masz szczęście, że w tym momencie, żyć ci przyszło w kraju nad 

Wisłą. Ty to masz szczęście. Twój kraj szczęśliwy, piękny prawdziwy. 

Ludzie uczynni, w sercach niewinni, twój kraj szczęśliwy… 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym Miejskim Konkursie Plastycznym „Moja Ojczyzna”. 

Motto tegorocznej XVII edycji brzmi: Gdy „żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą”. 

Idea konkursu: 

Szanowni Państwo w tym roku proponujemy, by to właśnie rzeka Wisła stała się dla młodych 

artystów motywem przewodnim konkursu, dając szanse na stworzenie barwnych i ciekawych 

wizji naszego kraju. Mamy nadzieję, że wyzwoli ona w najmłodszym pokoleniu kreatywność, 

rozwinie wyobraźnię i zainteresowania, stworzy możliwość nawiązania do wydarzeń bogatej 

historii Polski czy też jej legend. Pozwoli z radością, z innej perspektywy odkrywać piękno 

naszej Ojczyzny. 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży.     

 Upowszechnianie wiedzy historycznej i geograficznej o Polsce.   

 Kształtowanie postaw promujących polskie wartości i tradycje.   

 Wymiana doświadczeń w zakresie technik plastycznych.   

Kategorie konkursu:   

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych : 

 Przedszkola 

 Szkoły podstawowe kl. I-III 

 Szkoły podstawowe kl. IV-VI 

 Gimnazja 

 Szkoły średnie/ Inne placówki 

Szczegóły konkursu: 

 

Formy realizacji: 

 Technika: dowolna 

 Format pracy: dowolny 

 Prace malarskie i rysunkowe  powinny zostać oprawione. 

 Wszystkie prace powinny zostać podpisane / w widocznym miejscu/: 

Imię i  nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, opiekun-nauczyciel 



Prosimy by placówki po wstępnym etapie wewnętrznym wyłoniły 15 prac. Prace należy 

złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku do dnia 12.04.2017r. z kartą 

zgłoszenia/ lista imienna autorów prac, nazwisko opiekuna-nauczyciela/ 

Jury konkursu wyłoni laureatów miejsc I-III oraz wyróżnień, w  zgłoszonych kategoriach. 

Jedna z prac zostanie dodatkowo wyróżniona - nagrodą Burmistrza Świdnika oraz jedna 

nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół nr 2. 

Osoby obecne na wystawie pokonkursowej będą miały możliwość oddania głosu na, ich 

zdaniem, najładniejszą pracę. Praca która zdobędzie największą ilość głosów zostanie 

nagrodzona nagrodą Publiczności. 

Organizatorzy nie odsyłają prac, należy je odbierać osobiście po zakończeniu wystawy od 

15.05.2017 r. do 19.05.2017 r., nieodebrane prace przechodzą na własność organizatorów. 

Wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu 26.04.2017 r. 

o godz. 16 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Jarzębinowej 6 w Świdniku. 

Nagrody ufundowali: Burmistrza Świdnika Waldemar Jakson 

   Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Tomasz Szydło 

 

Patronat honorowy: 

Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson 

Poseł na Sejm Artur Soboń  

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek  

 

 

 

Koordynatorzy: Urszula Dolecka, Jolanta Smulska  

  



Karta zgłoszenia udziału w XVII edycji konkursu „Moja Ojczyzna”   

   pt. Gdy „żyć ci przyszło w kraju nad Wisłą” 
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