
KOMUNIKAT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WOJEWÓDZTWACH: 
 

 łódzkim i świętokrzyskim 
 

dotyczący 
 

organizacji XIII edycji ogólnopolskiego i VI edycji polsko-litewskiego konkursu 
geologiczno-środowiskowego 

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro 
 

odbywającego się w 2012 roku pod hasłem:  

 
 

PRZEZ OCEAN 

CZASU 
 
 
Zapraszamy  

 

uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym.  

 
Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na siedem regionów. Równolegle konkurs plastyczny 
organizowany jest na Litwie. Półfinały (finały regionalne) rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych 
regionów. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XIII 
EDYCJI KONKURSU. 

 
 

 Dziwne zjawisko – czas… Niewidoczne, niematerialne, a potężne! A gdy z nim igrać – 

niebezpieczne. Dla wszystkich miłośników Ziemi ma on zupełnie inny wymiar, niż dla nazwijmy 

to roboczo – zwykłych obywateli naszego kraju. Sto, tysiąc, czy nawet milion lat, to w liczącej 

4,6 miliarda lat historii naszej planety zaledwie tylko krótkie chwile! Jak więc mamy mówić o 

tym, co działo się w odległej przeszłości w kambrze, dewonie, karbonie, czy też jurze, skoro 

ciężko nam sobie przypomnieć, co robiliśmy trzy tygodnie temu... I tu z pomocą przychodzi nam 

geologia – nauka tak stara, jak świat! 

Żegluga po bezmiernym oceanie czasu nie jest łatwa. Ziemia wielokrotnie zmieniała swoje 

oblicze, zmieniali się też jej władcy. Niektórzy przetrwali do dziś (tzw. żyjące skamieniałości), 

jednak większość z nich woła do nas uwięziona obecnie w twardej masie kamienia. Musimy 

tylko usłyszeć ich głos, a dowiemy się jak wyglądało życie w swoich początkach, jak rozwijało 

się i zdobywało nowe środowiska (ląd, powietrze), jakie procesy formowały powierzchnię Ziemi, 

a w końcu, jakie były efekty globalnych katastrof i czy pozostawiły one po sobie do dziś trwałe 

ślady. 

Usiądźmy więc wygodnie, zamknijmy oczy i... spróbujmy utrwalić na kartce papieru jedno z 

pradawnych wydarzeń w formie obrazka. Każdy pewnie znajdzie dla siebie coś ciekawego. Do 



dyspozycji mamy przecież 4,6 miliarda lat! Przed nami jeszcze tylko ostatnie odliczanie: ...3, 

...2, ...1 i... pierwszy skok w przeszłość! Życzymy miłej podróży i niezapomnianych wrażeń! 

 
 
Konkurs rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w komórkach regionalnych 
Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB): 
Oddziałach: Dolnośląskim (Wrocław), Geologii Morza (Gdańsk), Górnośląskim (Sosnowiec), Karpackim (Kraków), 
Świętokrzyskim (Kielce) oraz w Zakładzie Regionalnym Geologii Pomorza (Szczecin). 

 
Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich 
szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego w Warszawie (adres poniżej) z 
dopiskiem: "KONKURS - ............... " (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS - UKRAINA)  
 
Tegoroczna edycja konkursu dzięki porozumieniu pomiędzy polską i Litewską Służbą Geologiczną po raz kolejny 
będzie miała CHARAKTER  MIĘDZYNARODOWY: część plastyczna przeprowadzona zostanie również na Litwie.  
 
 

I etap konkursu – finał regionalny (półfinał) 
Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej do 

odpowiedniej siedziby organizatora zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej).  
W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone i wyróżnione w regionie łódzkim i świętokrzyskim. 
Uroczystości półfinałowe odbędą się 18 maja 2012 r. o godz. 12 

00  
w Oddziale Świętokrzyskim PIG – PIB  w  

Kielcach. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego. 
 

II etap konkursu – finał ogólnopolski 
Wezmą w nim udział najlepsze prace z każdego z siedmiu regionów (w sumie 7 prac). 
Finał odbędzie się 1 czerwca 2012 r. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie ul. Rakowiecka 4  w trakcie 
3-dniowej wycieczki do Warszawy (w terminie 30 maja - 1 czerwca 2012 r.). Wycieczkę finalistom i opiekunom 
ufunduje NFOŚiGW. 
 

III etap konkursu – finał polsko-litewski 
Polegać będzie na rywalizacji 3 najlepszych prac z Polski i z Litwy. Międzynarodowa Komisja Konkursowa wybierze 
jedną najlepszą pracę. Finał polsko-litewski odbędzie się w tym roku w Wilnie. Wyjazd polskich finalistów z 
opiekunami na Litwę odbędzie się w terminie 2-5 czerwca 2012 r. i będzie ufundowany przez PIG-PIB oraz 
NFOŚiGW. 
  

Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie! 
 
 

Warunki formalne przyjęcia pracy: 
 

 format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna 

 formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany przez 
rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac dołączony do pracy, 

 niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi Formularza zgłoszeniowego należy 
oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej 
integralności (np. przyklejenie, a nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki z danymi z 
formularza). 

 końcowy termin nadsyłania prac: 31 marca 2012 r. – pod uwagę brana jest data stempla pocztowego 
 
 Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu                podczas 
transportu, 
 

prace konkursowe z obszaru woj. łódzkiego i świętokrzyskiego 
nadsyłać należy pod adres: 

Oddział Świętokrzyski  
Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego,  

ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce  
z dopiskiem na kopercie – „KONKURS” 

 
 



Ogłoszenie wyników: 
 

Wyniki półfinału (finału regionalnego) konkursu wraz z listą uczestników zostaną opublikowane w 
oficjalnym serwisie internetowym konkursu http://konkurs.pgi.gov.pl/ najpóźniej do dnia    20kwietnia 
2011 r. Ponadto o laureatach tego etapu konkursu szkoły zostaną powiadomione e-mailowo lub 
telefonicznie oraz listownie. 

 

Nagrody: 
 w półfinałach (finałach regionalnych) przyznane będą nagrody rzeczowe oraz, jako nagroda główna 

– wycieczka do Warszawy dla laureata i opiekuna/nauczyciela na uroczystości finałowe w dniach  
30 maja - 1 czerwca 2012 r., 

 w finale ogólnopolskim konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe: główna oraz dodatkowe  
dla wszystkich uczestników, 

 w finale polsko-litewskim – przyznane zostaną nagrody rzeczowe 

 
Informacje dotyczące konkursu: 
 

Informacje na temat konkursu znajdują się w oficjalnym serwisie internetowym konkursu 
http://konkurs.pgi.gov.pl/, na stronie internetowej  http://kielce.pgi.gov.pl OŚ PIG-PIB oraz udzielają ich 
pracownicy  OŚ PIG-PIB:  
Mieczysław Studencki – tel.: 41 361 25 37 wew. 249, kom. 502 538 557,  e-mail: 
mieczyslaw.studencki@pgi.gov.pl  

 
PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW  
dla uczestników z obszaru woj. łódzkim i świętokrzyskim 
  

 nadsyłanie prac               31 marca 2012 r. 

 ogłoszenie wyników     20 kwietnia 2012 r. 

 półfinał w OŚ PIG-PIB w Kielcach                      18 maja 2012 r.  

 wycieczka finałowa do Warszawy   30 maja - 1 czerwca 2012 r., 

 finał ogólnopolski w Warszawie   1 czerwca 2012 r. 

 finał polsko-litewski w Wilnie    2 - 5  czerwca 2012 r. 

 
 
UWAGA:  

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość 
nieodpłatnego wykorzystania ich w materiałach promocyjnych i wystawach 
(z podaniem autorstwa reprodukowanych prac). 

 Proszę wypełnić poniższy formularz i dołączyć go do przesyłanej 
pracy! 

http://kielce.pgi.gov.pl/
mailto:mieczyslaw.studencki@pgi.gov.pl


Załącznik Nr 1 do Regulaminu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GEOLOGICZNO-

ŚRODOWISKOWEGO "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" (dalej 

„Konkurs”)  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Ja niżej podpisany (-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że 

zapoznałem (-am) się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję. 

Oświadczam, że: 

1) przystępuję do Konkursu dobrowolnie; 

2) złożona w Konkursie praca nie narusza praw osób trzecich , jest mojego autorstwa, a prawo do 

pracy nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom; 

3) wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z Konkursem moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek/klasa, szkoła) ujawnionych poniżej;; 

4) majątkowe prawa autorskie do złożonej pracy wraz z wyłącznym prawem do udzielania 

zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przenoszę nieodpłatnie na 

Organizatora; 

5) przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora wskazanych 

niżej danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu 

wskazanym w Regulaminie Konkursu. Poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem 

świadom (-a) przysługującego mi prawa ich poprawy lub zmiany. 

 

 

 

Miejscowość _______________, data _________________  

 

podpis_______________________1 

 

                                                 
1
 w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na treść oświadczenia w imieniu Uczestnika Konkursu składa 

rodzic/opiekun.  

imię i nazwisko autora  

wiek/ klasa  

adres i telefon/fax. szkoły 
 

e-mail szkoły  

województwo  

imię i nazwisko nauczyciela  
pod kierunkiem którego 
praca została wykonana 

 

e-mail (nauczyciela, 
opiekuna, ucznia) 

 

tytuł pracy 
 


