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I edycja konkursu 

 Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku zorganizowaliśmy 
samodzielnie. Na konkurs wpłynęło 1404 prace wykonanych 
technikami malarskimi ze 176 szkół z terenu całej Polski. 
Do konkursowego jury włączyliśmy przedstawiciel Gminnego 
Ośrodka Kultury w Piotrowicach oraz przedstawiciel Domu 
Kultury w Krzczonowie, miejscowy student wydziału 
plastycznego UMCS oraz doradca metodyczny plastyki 
z Bełżyc.  Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, 
ufundowane przez pracowników naszej szkoły, zaś wszyscy 
nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali 
od nas pisemne podziękowania. 

 Na podsumowanie konkursu zorganizowaliśmy przy pomocy 
rodziców uczniów naszej szkoły uroczysty wernisaż, podczas 
którego odbyła się część artystyczna połączona 
z wręczeniem nagród oraz poczęstunek. Na wernisaż 
wystawy zostali zaproszeni przedstawiciele władz 
i społeczności lokalnej, członkowie Klubu Seniora 
funkcjonującego na terenie naszej szkoły oraz rodzice 
uczniów. 



Prace konkursowe napływają w ogromnych 
ilościach 



II edycja konkursu 

 O objęcie Honorowym Patronatem drugiej edycji naszego konkursu 
we wrześniu 2009 roku poprosiliśmy Pana Wójta i Radę Gminy 
Strzyżewice. Na drugą edycję wpłynęło 687 prac wykonanych 
technikami mieszanymi z 99 szkół z terenu całej Polski. Skład 
ubiegłorocznej komisji konkursowej powiększył się o Członka 
Polskiego Związku Artystów Plastyków. W zakupie nagród 
partycypował Pan Wójt i Rada Gminy. Konkurs zakończył się 
uroczystym wernisażem, na który przybyli niektórzy laureaci, 
Zastępca Wójta i przewodniczący Rady Gminy Strzyżewice, 
reprezentanci społeczności lokalnej, Klubu Seniora i rodziców 
uczniów naszej szkoły. Imprezie towarzyszyły wystawy prac 
lokalnych artystów, m.in. wystawa rzeźby i malarstwa olejnego pana 
Piotra Pizonia z Borkowizny, wystawa litografii pani Iwony Kochaniec 
z Krzczonowa, wystawa prac pań z Kiełczewickiego Klubu Seniora 
oraz wystawa fotografii „Norge” Michała Skałby z Lublina. 
W organizacji uroczystości pomogli nam rodzice uczniów oraz panie 
z Klubu Seniora. 

 



Jury zawsze ma 
trudne zadanie 



III edycja konkursu 

 Trzecia edycja naszego konkursu w 2010 roku została 
objęta Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, Wójta oraz Rady Gminy Strzyżewice. Tym 
razem prace konkursowe zostały wykonane 
z wykorzystaniem papieru kolorowego. Na konkurs 
wpłynęło 427 prac z 91 szkół z terenu całej Polski. 
W zakupie nagród wsparła nas Rada Gminy Strzyżewice. 
Podczas uroczystego wernisażu zorganizowaliśmy 
wystawy towarzyszące rzeźby Piotra Pizonia 
z Borkowizny, metaloplastyki pana Jerzego Trafisza , 
grafiki pani Iwony Kochaniec z Krzczonowa oraz 
rękodzieła pań z Kiełczewickiego Klubu Seniora. 
W wernisażu uczestniczyli przedstawiciele władz 
i instytucji lokalnych, członkowie jury, lokalni artyści, 
laureaci konkursu, przedstawiciele lokalnej społeczności 
oraz rodzice uczniów naszej szkoły. 

 



Wystawy 
towarzyszące  



IV edycja konkursu 

 Jesienią 2011 roku odbyła się czwarta edycja naszego 
konkursu, w której powróciliśmy do techniki malarskiej. 
Konkurs po raz kolejny został objęty Honorowym 
Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wójta i Rady 
Gminy Strzyżewice. Do konkursowego jury włączyliśmy 
doktora Wydziału Plastyki UMCS, po raz pierwszy też 
w obradach komisji wzięli również przedstawiciele 
rodziców uczniów naszej szkoły. Na konkurs wpłynęło    
806  prac ze 101 szkół z terenu całej Polski. 
Zaplanowany przez nas wernisaż wystawy wraz 
z imprezami towarzyszącymi  byliśmy zmuszeni odwołać, 
jednak zorganizowaliśmy wystawę prac. 

 

 



Migawki z wernisażu 



Nasz konkurs w liczbach: 
 3324 – tylu  uczniów z terenu całej Polski nadesłało 

swoje prace 

 467 – z tylu szkół nadesłano prace 

 688 – tylu nauczycieli wykazało zainteresowanie naszym 
konkursem 

 40 – tyle prac wyróżniono 

 50 – wyłoniono tylu laureatów 

 18 – tyle przygotowaliśmy wzorów podziękowań 
i dyplomów 

 8 – tylu jurorów uczestniczyło w pracach naszej komisji 
konkursowej 

 

 



W pracach 
organizacyjnych 
pomagają nam 

nawet przedszkolaki 



Efektami naszego projektu są: 

 integracja pracowników szkoły, uczniów oraz 
społeczności lokalnej na wspólnych działaniach 

 odniesienie efektów pracy naszej szkoły do efektów 
pracy innych szkół z terenu Polski 

 promocja szkoły w środowisku 

 umożliwienie lokalnym twórcom prezentacji swojego 
dorobku 

 umożliwienie mieszkańcom okolic z terenów wiejskich 
obejrzenia dzieł z różnych dziedzin sztuki 

 przybliżenie uczniom naszej szkoły dorobku  
artystycznego przedstawicieli pochodzących z ich 
środowiska 



PRZED NAMI KOLEJNA JUŻ, 
V EDYCJA NASZEGO KONKURSU... 
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