
KONKURS  „Skarby Przestrzeni i Krajobrazu.” 

 

- Czy znasz ciekawe i ważne miejsca w swojej okolicy? 

- Co uważasz za skarb/perłę swojej miejscowości? 

- Czy są jakieś mało znane miejsca, które powinny znaleźć się na mapie naszych krajobrazowych 

skarbów? 

- A może są miejsca, które dawniej były ważne i znane w okolicy, ale dziś uległy zapomnieniu i warto 

sobie o nich na nowo przypomnieć? 

- Miejsca, które były kiedyś pełne ładu przestrzennego lub po prostu ładne, ale dziś uległy 

zaśmieceniu lub zostały oszpecone i warto na nie zwrócić uwagę? 

 

Zasady konkursu: 

Poszukaj Skarbów Przestrzeni i Krajobrazu w swojej okolicy. Zrób im zdjęcie, krótko je opisz  

by uzasadnić swój wybór. Zdjęcie z opisem, oraz dane zawierające informacje: imię i nazwisko, klasa  

i nazwa szkoły, którą reprezentujesz, imię i nazwisko opiekuna, prześlij do Koła Młodych Architektów 

Krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, najlepiej elektronicznie na adres: 

zst.lesko@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ZSTiA, Al. Jana Pawła II 18 a, 38-600 Lesko; 

koniecznie z dopiskiem „KONKURS – SKARBY PRZESTRZENI I KRAJOBRAZU”.  

Wybrane zdjęcia opublikujemy na naszej stronie zstia.lesko.pl oraz profilu: 

www.facebook.com/Technikum.Architektury.Krajobrazu.Lesko. Autorów trzech najciekawszych 

prac nagrodzimy dyplomami i upominkami. Wyróżnimy też absolwentów gimnazjum i VIII klasy szkoły 

podstawowej, uczestniczących w rekrutacji do naszej szkoły, zapewniając im pierwszeństwo na liście 

kandydatów do Technikum Architektury Krajobrazu w Lesku. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na 

stronie szkoły: zstia.lesko.pl. 

Na nadsyłane zdjęcia SKARBÓW z opisem czekamy do 30 kwietnia 2019 r.  

O wynikach konkursu poinformujemy Was już 6 maja 2019 r. 

 

Konkurs skierowany jest przede wszystkim dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej  

oraz uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz nauczycieli plastyki i biologii. Celem konkursu jest 

zwrócenie uwagi na miejsca i krajobraz, które nas otaczają, na ład przestrzenny, ochronę walorów 

architektonicznych i krajobrazowych. Otaczający nas krajobraz stanowi dziedzictwo społeczności, 

która w nim żyje i jednocześnie świadczy o jakości życia ludności go zamieszkującej. W związku z tym 

powinien być przedmiotem naszej szczególnej dbałości. Krajobraz świadczy o nas samych. Chcemy 

uwrażliwiać młodych ludzi, by umieli dostrzegać wartości otaczającego nas krajobrazu,  

by odnajdywali i cenili skarby naszej przestrzeni. 

 

     Koło Młodych Architektów Krajobrazu 
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