
„Ziemia planeta życia” – wyniki wiosennych konkursów dla uczniów klas I-VI SP 

W-MODN w Elblągu ECEE informuje, że zostały rozstrzygnięte wiosenne konkursy                      

o tematyce ekologicznej adresowane do uczniów SP z województwa warmińsko-

mazurskiego. Tegoroczny konkurs ilustracji i konkurs poetycki przebiegał pod hasłem: 

„Ziemia – planeta życia”.  

Na konkurs poetycki każdy uczeń mógł przedstawić jeden wiersz wyrażający w sposób 

artystyczny swoją fascynację Ziemią – planetą życia, a także troskę o nią - szczególnie                    

w kontekście swojej Małej Ojczyzny. 

Prawie wszystkie nadesłane wiersze spełniły warunki regulaminowe i choć różniły się nieco 

pod względem artystycznym, to wszystkim autorom serdecznie gratulujemy inwencji 

twórczej i zaakcentowania troski o nasza Ziemię. Wśród wielu nadesłanych wierszy znalazły 

się prawdziwe perełki i za nie ich autorom przyznano nagrody i wyróżnienia. 

Konkurs poetycki 
 

Kategoria: SP klasy I-III 

I miejsce 
Karolina Puszko, klasa III b, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach – wiersz 
„Las i woda” 
II miejsce  
Julia Orłowska, klasa II a, Szkoła Podstawowa w Młynarach – wiersz „Prośba o pomoc” 
III miejsce  
Maxim Borowski, klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – wiersz 
„Ziemia” 

Wyróżnienia:  

 Gaja Raczkowska, klasa III b, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach – 

wiersz „Czysta Planeta” 

 Aurelia Zajchowska, klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – 

wiersz „Ziemia” 

 Julia Zajączkowska, klasa III, Szkoła Podstawowa w Węzinie – wiersz „Ziemia – 

planeta życia” 

 
Kategoria: SP klasy IV-VI 

I miejsce  
Weronika Mazur, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu – wiersz „Chrońmy, to co 
ważne” 
I miejsce Aleksandra Grześ, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Turzy Wielkiej – wiersz 
„Moja ojczyzna” 
II miejsce  
Joanna Przesław, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu – wiersz „Dąb” 
III miejsce 
Marcin Mazurowski, klasa IV, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym – 
wiersz – „To moje miejsce” 



Wyróżnienia:  

 Karol Nehring, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim – wiersz „Ludzie” 

 Aleksandra Chruszczyk, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu– wiersz 

„Za oknem” 

 Mateusz Stawiński, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ornecie – wiersz „Młody Ekolog” 

 

Kategoria : Konkurs poetycki dla nauczycieli 

I miejsce  
Katarzyna Kołsut-Boratyn, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku 
Warmińskim – wiersz „Tu” 
II miejsce  
Anna Łakis, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu – wiersz „Ziemianin” 
III miejsce  
Elżbieta Wysokińska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku – wiersz „Pytała się 
chmurka” 
III miejsce 
Małgorzata Hamernik, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu – wiersz „Tylko 

tu” 

Wyróżnienie:  

 Monika Hinc, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jurkach – wiersz „Moja natura” 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie plastycznym było wykonanie jednej kolorowej 

ilustracji uwzględniającej reprezentatywne elementy ziemskiego życia, inspirowanej 

własnymi obserwacjami, popartymi podstawową wiedzą przyrodniczą. W pracy należało 

uwzględnić stan naszej planety w XXI wieku – jej życiowy potencjał i zagrożenia. Liczne 

artystyczne wizje naszej planety uwzględniające zagrożenia wynikające m.in. z dynamiki 

zmian klimatycznych oceniła komisja, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch 

kategoriach wiekowych. 

Konkurs ilustracji 

Kategoria: SP klasy I-III 

I miejsce 

Natan Adamek, klasa III e, Szkoła Podstawowa nr 6 w Braniewie 

II miejsce  

Maja Szyrwińska, klasa III a, Szkoła Podstawowa we Fromborku 

III miejsce 

Nikola Soćko, klasa I, Szkoła Podstawowa w Płoskini 

Wyróżnienia 

 Patrycja Stec, klasa I, Szkoła Podstawowa w Chruścielu 

 Antoni Grzelak, klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku Warmińskim 

 Konstancja Kołakowska, klasa II, Szkoła Podstawowa w Lechowie 

Kategoria: SP klasy IV -VI 



I miejsce 

Adrian Bagdziun, klasa IV d, Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu 

II miejsce 

Wiktoria Adamczyk, klasa IV d, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie 

III miejsce 

Jakub Wasik, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Chruścielu 

Wyróżnienia 

 Amelia Rycharska, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Gałdowie 

 Filip Rosochacki, klasa V c, Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim 

 Karina Ignaciuk, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Grzędzie 

 Igor Paździorko, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie 

 Weronika Maciuszonek, klasa V a, Szkoła Podstawowa w Młynarach 

 Jakub Kwiatkowski, klasa VI a, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie 

 Aleksandra Kusio, klasa V a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach  

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu 

poetyckiego i konkursu ilustracji. Gratulujemy Nauczycielom, którzy uczniów przygotowali 

oraz szkołom, w których stwarza się atmosferę i motywację do rozwoju talentów. Mamy 

nadzieję, że troska o Ziemię obecna w edukacji od najmłodszych lat,  uchroni naszą 

wyjątkową planetę przed dramatyczną degradacją a nam jej mieszkańcom pozwoli długo 

cieszyć się wspólnym życiem. 

Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów zapraszamy na Forum 

Ekologiczne „Klimatyczno-ekologiczne dylematy XXI wieku”, które odbędzie się 11 maja w 

Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, sala 125. Dokładne informacje dostarczone zostaną pocztą. 

 

W imieniu Organizatorów 

Janina Meller – konsultant ds. biologii i edukacji ekologicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


