
KOMUNIKAT O CZĘŚCI PLASTYCZNEJ KONKURSU  
DLA WOJEWÓDZTW 

 

MAZOWIECKIEGO, PODLASKIEGO I LUBELSKIEGO 

                                           

dotyczący  przebiegu 

XXIV edycji Ogólnopolskiego  
Konkursu Geologiczno - Środowiskowego 
Nasza Ziemia -  środowisko przyrodnicze  

wczoraj, dziś i jutro 
 

odbywającego się w 2023 roku pod hasłem: 

Geologiczna różnorodność Ziemi 

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

 

 
Georóżnorodność – to trudne i tajemnicze słowo. Z czym może się 
kojarzyć? Z widzianym podczas wakacji górskim krajobrazem, piaszczystą 
wydmą albo łagodnymi zielonymi pagórkami, pomiędzy którymi błyszczą 
błękitne wody jeziora. Skałkami, które odwiedzasz podczas rodzinnych 
wędrówek, jaskiniami uzbrojonymi w zęby stalaktytów, górskim 
wodospadem czy głazem narzutowym, który mijasz jadąc na rowerze. 
Georóżnorodność można obserwować z daleka, ale też z bliska. Podczas 
spaceru brzegiem morza zobaczyć ją można w otoczaku na plaży, poczuć  
w dłoni, gdy trzymamy gładki i przezroczysty kryształ górski, usłyszeć  
w szumie mijanego strumienia, ujrzeć w zwojach muszli amonita. 
Georóżnorodność jest ciekawa i piękna. Bywa monumentalna jak góry lub 
sekretnie schowana pod powierzchnią Ziemi jak jaskinie, a czasem 
maleńka i niepozorna niczym ziarenko piasku. Pokaż nam jak Ty widzisz 
georóżnorodność, co Tobie się w niej podoba, jaki przykład 
georóżnorodności zapadł Ci w pamięci. Z niecierpliwością czekamy  
na wykonaną przez Ciebie pracę plastyczną. 
 

 
 



Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: I - półfinał i II - finał ogólnopolski.  
 

I etap - półfinał 

I etap polega na przygotowaniu przez uczestnika konkursu pracy plastycznej zgodnie  
z wymogami:  

• Udział w konkursie należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy w formie online 
zamieszczony pod adresem: 
https://www.pgi.gov.pl/Konkurs-Nasza-Ziemia-Formularz-2023, 

• Po poprawnej rejestracji, na podane adresy e-mail, zostanie automatycznie przesłane 
potwierdzenie zawierające indywidualny numer rejestracji; 

• Numer rejestracji oraz imię, nazwisko, nazwę szkoły należy umieścić na odwrocie pracy; 
• Praca musi być zgodna z tematem i samodzielnie wykonana; 
• Praca ma być wykonana w formacie A4; 
• Pracę należy przesłać do siedziby organizatora – Muzeum Geologicznego PIG-PIB; 
• Jeden uczeń może zgłosić wyłącznie jedną pracę; 
• Termin nadsyłania prac plastycznych: do 31 marca 2023 r. (pod uwagę brana jest data 

stempla pocztowego). 
 

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – 
Środowiskowego Nasza Ziemia na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl w zakładce 
Regulamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszone prace oceniane będą przez Komisje Konkursowe, które przyznają I, II i III miejsce  
oraz wyróżnienia. Zdobywca I miejsca w każdym regionie awansuje do finału ogólnopolskiego. 
 

Ogłoszenie wyników: 

Listy laureatów I etapu - półfinału, podane w kolejności alfabetycznej zostaną umieszczone na 
stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl w zakładce Wyniki do 30 kwietnia 2023 r. 
Laureaci I etapu konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mail. 
Zdobyte przez laureata miejsce zostanie ujawnione dopiero podczas półfinałowej uroczystości 
wręczenia nagród 2 czerwca 2023 r. w Muzeum Geologicznym w Warszawie.  
 

II etap - finał ogólnopolski 

Do finału ogólnopolskiego awansują zdobywcy I miejsc I etapu (półfinałowego) konkursu  
z każdego regionu konkursowego. Polega on na ocenie przez Komisję Konkursową zwycięskich 
prac półfinałowych i przyznanie im miejsc od I do VII.  
Finał ogólnopolski odbędzie się w czerwcu 2023 r. (dokładna data i forma przebiegu zostanie 
podana w późniejszym terminie).  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy sukcesu w konkursie! 

Prace konkursowe z obszaru województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego 
nadsyłać należy pod adres: 

Muzeum Geologiczne 
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, 

ul. Rakowiecka 4, 00 - 975 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie - „KONKURS NASZA ZIEMIA” 

 



     PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH TERMINÓW   
dla uczestników z obszaru województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego 

• Końcowy termin nadsyłania prac: 31 marca 2023 r.  
• Ogłoszenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej: do 30 kwietnia 2023 r. 
• Półfinał w Muzeum Geologicznym PIG-PIB: 2 czerwca 2023 r.    
• Finał ogólnopolski: czerwiec 2023 r. (dokładna data i forma przebiegu zostanie podana  

w późniejszym terminie).  

  
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego Nasza Ziemia znajduje się 
na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl w zakładce Regulamin. 

 

Informacje dotyczące konkursu:  

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie konkursowej http://konkurs.pgi.gov.pl.  
 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: konkurs.geologiczny@pgi.gov.pl  
lub do sekretariatu Muzeum Geologicznego PIG-PIB na numer telefonu: 22 45 92 348. 

 

 


