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Cele konkursu: 
Uczczenie 200. rocznicy urodzin i 140. rocznicy śmierci Ignacego 

Łukasiewicza. Zapoznanie się z kolejami życia i dorobkiem naukowym 

zapomnianego dziś wynalazcy, filantropa, idealisty, patrioty, a przede 

wszystkim człowieka szlachetnego. Uświadomienie uczestnikom 

konkursu roli, jaką odegrał Ignacy Łukasiewicz w dziejach naszego 

regionu i  Polski. Rozwijanie talentów plastycznych i literackich. 
 

Zasady uczestnictwa: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z woj. 

podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie 

pracy plastycznej lub literackiej zgodnej z podaną tematyką i formą. 
 

Tematyka prac plastycznych:  
(Format prac bez oprawy A3 lub większy, techniki płaskie dowolne.) 

kl. I – III 

1.  Portret Ignacego Łukasiewicza – dziecięce wyobrażenie na temat  

     pioniera przemysłu naftowego (portret, sceny z życia i praca). 

2.  Medal pamiątkowy z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Ignacego 

    Łukasiewicza.  

kl. IV – VI 

1. Magiczny blask lampy – projekt lampy naftowej stojącej, wiszącej, 

kinkietu.  

2. Tablica pamiątkowa z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego 

Łukasiewicza. 
kl. VII – VIII  

1. Plakat z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza. 

2. Tu mieszkał i pracował – współczesne oblicze miejsc związanych 

z działalnością naukową i społeczną Ignacego Łukasiewicza. 
 

Tematyka i forma prac literackich: 

kl. IV – VI 

1. Wiersz inspirowany biografią lub działalnością naukową Ignacego 

Łukasiewicza. 

2. Świat z lampą naftową – opowiadanie twórcze. 

3. List do Ignacego Łukasiewicza.  

kl. VII – VIII 

1. „Stąpał po tej ziemi człowiek, który czynem stworzył poezję, 

a pieniądze zamienił na ideały…” – czy postawa życiowa Ignacego 

Łukasiewicza może być wzorem dla współczesnej młodzieży? 

2. Spotkanie z Ignacym Łukasiewiczem - opowiadanie twórcze 

z wykorzystaniem wybranych lektur. 

3. Kartka z pamiętnika Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy, który 

zmienił świat. 

Terminy: 
Prace prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Trzebusce  

(tel. 17 77 29 051) do 11 kwietnia 2022 r.  

Uwagi:  

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2022 Konkurs Wiosenne Zmagania 

Artystyczne został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej 

eksponowanie oraz opublikowanie nazwiska i wizerunku autora, w ramach 

realizacji celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 

3. O wynikach konkursu i wręczeniu nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie przez organizatorów. 

4. Prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (imię 

i nazwisko autora, klasa, szkoła, nr tel. szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela-opiekuna).  
       

Organizatorzy: 

  Marta Janiec 

Małgorzata Krupa 

Jolanta Szczygieł 

 


