
IV Podkarpacki Konkursu Rękodzieła Artystycznego pod hasłem 
"Uchwyćmy piękno świata, nie pozwólmy mu przeminąć" 

 

Komunikat 

W bieŜącym roku szkolnym odbyła się IV edycja Podkarpackiego Konkursu Rękodzieła 

Artystycznego, którego organizatorem jest nasza szkoła. Obecna edycja przebiegła pod 

hasłem:  

"Uchwyćmy piękno świata, nie pozwólmy mu przeminąć" 

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I - VI i wychowanków 
świetlic z miasta Rzeszowa i najbliŜszych okolic. Regulamin konkursowy nie formułował 

ograniczeń tematycznych i technologicznych. Jedynym zadaniem uczestników konkursu 

miało być stworzenie pięknego przedmiotu dekoracyjnego lub uŜytkowego. Tematem 

najchętniej realizowanym była zabawka i sprzęty uŜywane do codziennych czynności, 

wykonane w róŜnych technikach. Od wieków wyrób zabawek i przyozdabianie sprzętów 
uŜytkowych było pierwszym i najprostszym przejawem poszukiwania piękna. NajbliŜsze 

otoczenie człowieka, wypełnione znanymi od dzieciństwa motywami stawało się w jego 

odczuciu bezpieczniejsze, milsze, lepsze. Kolejne pokolenia uczyły młodszych, pokazując 
proces tworzenia rzeczy artystycznych i uŜytkowych, które samy nauczyły się wytwarzać od 

swoich ojców. Naśladownictwo pozwalało na zachowanie ciągłości kulturowej. 
Dzięki temu zjawisku moŜliwa jest identyfikacja poszczególnych kultur, datowanie obiektów, 

analizowanie wzajemnych wpływów. Identyfikowanie się z rodzimą tradycją poprzednich 

pokoleń bazowanie na doświadczeniach jest niezwykle waŜne w dzisiejszych czasach, kiedy 

tak trudno znaleźć odpowiedź na pytanie - dokąd zmierzamy? 

ZaangaŜowanie organizatorów Konkursu Rękodzieła Artystycznego zaprocentowało duŜą 

liczbą nadesłanych prac. Dzięki temu konkursowi została stworzona dla młodzieŜy kolejna 

moŜliwość samorealizacji i uzyskania satysfakcji z wykonania rzeczy pięknej. 
Umiejętność wykonywania rzeczy "małych", prezentowanych na wystawie pozwoli  
w przyszłości swym :małym" młodym twórcom na kontynuację twórczego działania w Ŝyciu 

dorosłym. Pozwoli na dostrzeganie ładnego przedmiotu w swoim otoczeniu, na przeŜycie 

przygody ze sztuką i uwraŜliwi na piękno świata. Zobaczyć piękno to równocześnie zobaczyć 

brzydotę, ale bez jej akceptacji. Tego braku akceptacji dla brzydoty w swoim środowisku 

Ŝyczymy młodzieŜy i nam samym! 

Organizatorzy przygotowali katalog prac nagrodzonych i wyróŜnionych. Na uroczystym 
podsumowaniu konkursu, które odbyło się 9 czerwca 2006 r. wręczono laureatom dyplomy  
i nagrody rzeczowe oraz podziękowania dla wszystkich opiekujących się uczestnikami 

konkursu. 
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Podkarpacki Wicekurator Oświaty Jerzy Cypryś.  


