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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskie-

go w Kobylnicy już od 2013 roku jest organizatorem 
Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, któremu 
niezmiennie patronuje Wójt Gminy Kobylnica. Naj-
ważniejsze cele tego przedsięwzięcia to: promocja 
Światowego Dnia Ziemi; propagowanie wśród dzieci 
i ich rodziców działań proekologicznych; rozwijanie 
ekspresji twórczej uczniów poprzez działalność pla-

styczną i literacką; promowanie twórczych dokonań 
młodych artystów oraz rozbudzanie zainteresowań 
tematyką przyrodniczą. Konkurs jest skierowany do 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III.

Pierwsza edycja przebiegła pod hasłem „Cza-

rodziejskie drzewa”, druga: „Ptaki-cudaki”, trzecia: 
„Kwiaty polskie”. Tematem czwartej edycji były 
„Owady, owadziki, owadziska”, piątej: „A teraz ryby 
mają głos”, szóstej: „Te, co skaczą i pełzają, a w siód-

mej królowały koty. Tegoroczna, VIII edycja odby-

ła się pod hasłem „Oto nasze słodziaki – małe i duże 
psiaki”. Temat intrygujący i zarazem stwarzający duże 
możliwości twórczej inwencji miłośnikom zwierząt,  
a w szczególności tym, którzy kochają psy. Zadaniem 
uczestników konkursu było przygotowanie prac w ka-

tegoriach: I – praca plastyczna, II – praca przestrzenna, 
III – wiersz.

Na konkurs nadesłano 107 prac, wykonanych różną 
techniką, których poziom był bardzo wysoki. Uczest-
nicy wykazali się pomysłowością i dużym zaangażo-

waniem oraz pokazali, jak bardzo kreatywnie można 
ponownie użyć śmieci. Wykorzystanie odpadów, jako 

twórczego tworzywa plastycznego i stworzenie czegoś 
zupełnie nowego (np. z kawałka używanego papieru, 
plastikowej butelki, kawałka zardzewiałego drutu), 
dało im nowe życie w procesie przetwórstwa artystycz-

nego i zostało podniesione do rangi dziecięcej sztuki. 
Mniejsze i większe pupile, patrzące na świat ufnymi 
oczami, te o krótkiej i te o długiej sierści są efektem 
dziecięcej wyobraźni oraz umiejętności dokonywania 
wnikliwej obserwacji zwierzęcych zachowań. Dziecię-

ca wrażliwość została także zaprezentowana w krót-
kich, rymowanych strofach, często zabawnych i bardzo 
osobistych. Treść utworów wskazywała na przywiąza-

nie uczestników konkursu do swoich domowych psia-

ków i troskę o nie.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria – praca plastyczna:
•	 I miejsce: Kaja Lellek – SP Przywidz i Adrianna Ko-

zak – przedszkole „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy,
•	 II miejsce: Hanna Curyło – Przedszkole „Pluszo-

wy Zakątek” w Kobylnicy i Lilia Kaczmarczyk  

– SP Kończewo,
•	 III miejsce: Hanna Tomasiewicz – SP Kończewo  

i Oliwier Dacka – SP Przywidz,
•	 wyróżnienia: Filip Jurczyk – SP Przywidz, Alek-

sandra Kuźniar – Przedszkole „Pluszowy Zakątek” 
w Kobylnicy, Szymon Pacucha – SP Kończewo, 
Oliwia Grzybowska – SP Kwakowo, Hanna Tata-
rzycka – SP Kończewo, Nikodem Drabik-Miszuk 

– SP nr 1 Słupsk.
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Kategoria – praca przestrzenna:
•	 I miejsce: Mikołaj Olszewski i Antonina Kalinow-

ska – SP Przywidz,
•	 II miejsce: Stanisław Suchocki i Aleksandra Kuź-

niar – Przedszkole „Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy, 
•	 III miejsce: Amelia Walukiewicz – SP Kończewo, 

Jakub Szachraj – SP Przywidz,
•	 wyróżnienia: Liliana Dacka – SP Przywidz, Nadia 

Ciszczoń – SP Kobylnica, Maria Mondrezjewska 

– SP Kobylnica, Adrianna Kozak – Przedszkole 
„Pluszowy Zakątek” w Kobylnicy, Filip Jurczyk – 
SP Przywidz, Alex Herbasz – SP Przywidz.

Kategoria – wiersz:
•	 I miejsce: Nikola Halman – SP Przywidz,
•	 II miejsce: Piotr Kłobuch – SP Kończewo,
•	 III miejsce: Amelia Imiłkowska – SP Kobylnica  

i Aleksandra Kuźniar – Przedszkole „Pluszowy 
Zakątek” w Kobylnicy,

•	 wyróżnienia: Magdalena Simonowicz – SP Koń-

czewo, Adrianna Kozak – Przedszkole „Pluszowy 
Zakątek” w Kobylnicy, Nikodem Drabik-Miszuk – 
SP nr 1 Słupsk.

Laureaci konkursu zostali obdarowani nagrodami 
zakupionymi ze środków przekazanych przez sponso-

rów, którzy towarzyszą nam od pierwszej edycji. Nale-

żą do nich: Urząd Gminy w Kobylnicy, Zarząd Banku 
Spółdzielczego w Sławnie, Park Krajobrazowy „Doli-
na Słupi”, Zarząd PGK w Słupsku, Nadleśnictwo Le-

śny Dwór, Wodociągi w Słupsku, Wydawnictwo MAC, 
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. 
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i dziś już za-

praszamy do udziału w kolejnej edycji, która będzie 
przebiegała pod hasłem „Sekrety sowy, mądrej głowy”.

Małgorzata Chudzińska
Nauczyciel dyplomowany o specjalizacji edukacja wcze-

snoszkolna i przedszkolna, bibliotekarz. Absolwentka 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Jest długolet-
nim pracownikiem w Szkole Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kobylnicy. Organizując konkursy eko-

logiczne realizuje swoje pasje.

Danuta Grzechnik
Nauczyciel dyplomowany o specjalności edukacja wcze-

snoszkolna i przedszkolna, absolwentka Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Słupsku, ukończyła studia podyplomo-

we w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna. Pracuje 
w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kobyl-
nicy. Jej pasją jest grafika komputerowa.


