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Straż Graniczna w przyszłości

A.M.
17.05.2017

We wtorek 16 maja wyłoniono zwycięzców konkursu plastycznego „Straż Graniczna w
przyszłości” zorganizowanego z okazji święta Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej.

Organizatorami konkursu byli: Bieszczadzki Oddział SG oraz dyrekcja szkół patronackich:
Zespołu Szkół im. Straży Granicznej w Łazach oraz Zespołu Szkół im. Wojsk Ochrony
Pogranicza w Duńkowicach.

Uczniowie obu szkół mieli przedstawić jak wyobrażają sobie Straż Graniczną i ochronę
granic w przyszłości. W skład jury oprócz przedstawicieli Bieszczadzkiego OSG,
dyrektorów obu szkół: Pana Stanisława Kojdera oraz Pana Aleksandra Marciaka wchodzili
również: wójt gminy Radymno Pan Bogdan Szylar oraz emerytowany funkcjonariusz
Straży Granicznej Pan Zdzisław Welszyng. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż dzieci
przygotowując prace oprócz talentu plastycznego użyły również swojej bogatej wyobraźni
a przedstawili nie tylko jak będzie wyglądała w przyszłości  Straż Graniczna ale również
cały świat. Dlatego też na pracach konkursowych można było zobaczyć roboty
odprawiające podróżnych w przyszłości, strażników granicznych patrolujących granicę z
obiektów latających czy ochronę granicy ... polsko - egipskiej - bo tam według dzieci mają
sięgać granice naszego kraju. Nie zabrakło tez pesymistycznych wizji - jedna z uczennic
narysowała świat po zagładzie naszej cywilizacji ale pomimo takiej katastrofy Straż
Graniczna będzie istnieć aczkolwiek granice będzie patrolowała przy pomocy
prymitywnych metod sprzed kilkuset lat.

Po burzliwych obradach w każdej ze szkół wybrano najlepsze prace w trzech kategoriach
wiekowych. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom a zwycięzcy
zostaną zaproszeni na uroczyste obchody święta BiOSG, które odbędą się na przemyskim
rynku, podczas których otrzymają nagrody upominki.

 

Nagrodzone prace do obejrzenia w zakładce Multimedia. Zapraszamy do obejrzenia :)

 

Lista zwycięzców:

http://bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/multimedia/22318,Straz-Graniczna-w-przyszlosci-konkurs-plastyczny-maj-2017.html


                             Zespół Szkół w Duńkowicach                        Zespól
Szkół w Łazach

 

                  kategoria klasy I – III

 

1 miejsce                                                           Karol Wojnarowski                                        
Julia Kołodziej

2 miejsce                                                           Anna Rabczak                                                
Klaudia Kobylarz

3 miejsce                                                           Olimpia Marciak
                                             Ania Kaczmarz

 

                kategoria klasy IV – VI

 

1 miejsce                                                           Michał Rabczak
                                               Estera Osetek

2 miejsce                                                           Jakub Kokoszka
                                              Michał Wojciechowski

3 miejsce                                                           Adrian Gdyk
                                                      Sara Kiwacka

 

         gimnazjum

 

1 miejsce                                                           Sara Błonarowicz
                                            Katarzyna Liszka

2 miejsce                                                           Bernadetta Gońciarz                                     
Aleksandra Posłuszna

3 miejsce                                                           Wiktor Siemiński
                                            Weronika Kozdra
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