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Od 15 lat Zarząd Głów-
ny Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
organizuje Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny pod 
hasłem „Zapobiegajmy 
pożarom”. Konkurs jest 
skierowany do osób, 
które są obdarzone 
talentem artystycznym i 
interesują się tematyką 
pożarniczą. 

Większość uczestników kon-
kursu to młodzież, której talent 
warto rozwijać i stwarzać moż-
liwości, aby go ujawnić. Można 
to czynić w różnorodny sposób 
i mogą się w to zaangażować 
różne osoby lub organizacje 
społeczne. Zorganizowaniem 
takiego konkursu mogą zająć 
się na terenie gminy np. mło-
dzieżowe drużyny pożarnicze.

Na jednym ze spotkań MDP 
opiekun może zaproponować 
swoim podopiecznym wykona-
nie prac plastycznych na kon-
kurs. Działalność artystyczna 
wykształca u dzieci i młodzie-
ży postawę twórczą, wyzwala 
przeżycia i emocje, które bu-
dzą estetyczną wrażliwość. 
Dzięki wyobraźni, a nawet fan-
tazji pojawiają się nowe, zaska-
kujące i oryginalne pomysły, 
tak istotne przy realizacji kon-
kursu plastycznego. Młodzież 
uczestnicząca w zajęciach pla-
stycznych wycisza negatywne 
emocje i aktywnie angażuje się 
w swoje dzieło. Jest to miły i 
lubiany przerywnik w trudnych 
i wyczerpujących fizycznie ćwi-
czeniach sprawnościowych.

Co zrobić, aby prawidłowo 
przeprowadzić konkurs pla-

styczny? 
Po pierwsze trzeba zapo-

znać członków MDP z regu-
laminem konkursu plastycz-
nego, przedstawić cel, omówić 
tematykę konkursu oraz wa-
runki uczestnictwa. Młodzież 
zrzeszona w MDP ma sporą 
wiedzę i wyobrażenie o pracy 
strażaków, warto ten potencjał 
skrzętnie wykorzystać. 

Poprzez członków MDP 
można zrobić rozeznanie w 
środowisku i zachęcić twórców 
amatorów do wzięcia udziału w 

konkursie. Mogą to być osoby, 
które nie mają możliwości po-
chwalenia się swoim talentem 
malarskim, bądź innymi zdol-
nościami artystycznymi. W tym 
celu młodzież może wykonać 
plakaty informujące o konkur-
sie i zachęcające do wzięcia w 
nim udziału, które rozwiesi w 
swoim środowisku. Taką infor-
mację należy zamieścić rów-
nież na stronie internetowej 
miejscowej OSP.

Wiadomo, że im ciekawsza 
praca, tym ma większe szan-
se na zdobycie nagrody. Istot-

ne jest to, jaką techniką będzie 
wykonana. Można zapropono-
wać, aby wykonano prace z 
dziedziny malarstwa, rysunku, 
grafiki, tkactwa, rzeźby, me-
taloplastyki. Warto nawiązać 
współpracę z nauczycielem 
plastyki, który posłuży radą w 
doborze techniki i pomoże w 
przeprowadzeniu konkursu. 
Należy wspomnieć, że komisja 
konkursowa oceniając prace, 
weźmie pod uwagę następują-
ce kryteria: zgodność tematy-
ki pracy z regulaminem; orygi-
nalność ujęcia tematu; estety-
kę wykonania; pomysłowość. 
Uczestnik ma prawo wykonać 
od jednej do pięciu prac. Nie 
zaleca się wykonywania prac 
przestrzennych, które podczas 
transportu mogą ulec znisz-
czeniu i tracą swoje walory 
estetyczne.

Kiedy wykonywać prace na 
konkurs plastyczny? 

Malować można przy każdej 
nadarzającej się okazji, kiedy 
dzieciom towarzyszą emocje 

i chcą je przelać na papier. W 
czasie wakacji młodzież prze-
bywa na obozach MDP, moż-
na wówczas wygospodarować 
trochę czasu i wykonać prace 
plastyczne na konkurs. 

Od 2009 roku obowiązu-
je znowelizowany regulamin 
konkursu, który rozpoczyna 
się i kończy w tym samym roku 
szkolnym. Istotną zmianą są 
terminy nadsyłania prac na po-
szczególne etapy. Etap I – eli-
minacje środowiskowe, szkol-
ne powinny być zakończone 
do 31 października. Wyłonie-

ni są wówczas kandydaci, któ-
rzy reprezentują środowisko, 
szkołę na szczeblu gminnym. 
Etap II – gminny powinien za-
kończyć się do 30 listopa-
da. Organizacją konkursu na 
szczeblu gminnym zajmują się 
zarządy oddziałów gminnych 
ZOSP RP, które powołują ko-
misje konkursowe. Zaleca się, 
aby składały się one z osób z 
wykształceniem plastycznym, 
zwłaszcza nauczycieli. W ra-
mach prac związanych z orga-
nizacją konkursu należy opra-
cować informację o konkursie i 
rozprowadzić ją we wszystkich 
szkołach w gminie. 

Zazwyczaj jest tak, że pre-
zes zarządu oddziału gminne-
go ZOSP RP w porozumieniu z 
organem prowadzącym szko-
ły przesyła regulamin kon-
kursu wraz z informacją doty-
czącą terminu i miejsca prze-
kazywania prac na szczebel 
gminny (termin może się róż-
nić w poszczególnych woje-
wództwach). 

Aby konkurs zyskał na zna-
czeniu, warto wydrukować za-
proszenia na wystawę prac, 
zaprojektować i wykonać pla-
kat wystawy, wydrukować dy-
plomy i postarać się o nagro-
dy. Sporym przedsięwzięciem 
jest też przygotowanie wysta-
wy nadesłanych prac, gdzie 
w czasie otwarcia następuje 
wręczenie laureatom dyplo-
mów i nagród. Dobrym miej-
scem na zorganizowanie wy-
stawy może być gminny ośro-
dek kultury lub remiza OSP. 
W uroczystości wręczenia na-
gród biorą udział nie tyko na-
grodzone osoby wraz z opie-
kunami, lecz również przed-
stawiciele władz oświatowych 
jak i gminnych ZOSP RP. 

Z każdego etapu konkur-
su sporządza się protokół i 
przesyła wraz z najlepszymi 
pracami na wyższy szczebel. 
Każda praca na odwrocie po-
winna mieć przyklejoną, czy-
telnie wypełnioną metryczkę 
pracy wraz z podpisaną przez 
rodziców lub opiekunów praw-
nych zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych (wzór me-
tryczki dostępny wraz z re-
gulaminem na stronie inter-
netowej Zarządu Głównego 
ZOSP RP – www.zosprp.pl).

Zachęcając młodzież 
do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym warto 
wspomnieć o nagrodach na 
szczeblu krajowym, o wyko-
rzystaniu nagrodzonych prac 
do celów wydawniczych – ka-
lendarzyków, pocztówek oraz 
wspomnieć o plenerze ar-
tystycznym dla uzdolnionej 
młodzieży, organizowanym 
w okresie wakacji.

Mile widziane jest zorgani-
zowanie poczęstunku dla mło-
dzieży i opiekunów. Rozstrzyg-
nięcie konkursu plastycznego 
można połączyć z inną impre-
zą kulturalną.

Jeżeli w jakiejś gminie, w 
powiecie lub województwie nie 
jest organizowany któryś z wy-
mienionych etapów konkursu 
plastycznego p.h. „Zapobie-
gajmy pożarom”, to warto za-
inicjować go i wprowadzić do 
kalendarza imprez.
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