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Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

?",", \^d,tor,
z radościąprzekazujemy na pani ręceŚerdeczne gratulacje dla Dominiki Bachman, autorki PracY Pt.,,EKO Ziemia" oraz
5r,or.,r-tN/\^/0-

pani Renaty Uss-Wocial, która koordynowała przebieg konkursu ,,Świat oczami młodych" na terenie Państwa SzkołY, Praca
Dominiki Bachman otrzymała Wyróżnienie lI stopnia w ll edycjiogólnopolskiego konkursu plastycznego na projekt znaczka

pocztowego ,,świat oczami młodych", który odbywał się pod Honorowymi Patronatami Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Energii, Ministra lnfrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministra Spraw Zagranicznych oraz Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i

Zrównoważonym Rozwojem.

Komisja sędziowska jest pod wielkim wrażeniem pracy konkursowej pt. ,,EKO Ziemia" autorstwa Dominiki Bachman.
podziękowania i gratulacje należą się również Pani Renacie Uss-Wocial, której spoczywał cały cięŻar realizowania konkursu

w państwa szkole.

,,światoczami młodych" to projekt edukacyjny i konkurs plastyczny skierowany do młodzieŻy, organizowany Przez
Fundację BoŚ i pocztę polską. ll edycja konkursu odbywa się pod hasłem ,,Ratujemy klimat" i przybliŻa problem globalnego
ocieplenia i pokazuje jak możemy sobie z nim poradzić. Dzięki kreatywności młodych ludzi powstała seria trzech znaczków
pocztowych przedstawiających sposoby ratowania klimatu. Właśnie26 września br., podczas podsumowania konkursu,
odbędzie się ich uroczysta premiera. Również tego dnia znaczki trafią do obrotu, każdy w nakładzie 100 tysięcy sztuk.

W ramach konkursu edukacją dotyczącą zmian klimatu i sposobów jego ochrony objęliśmy prawie 60 tysięcy uczniów
z calej polski. Do pierwszego etapu zgłoszonych zostało prawie 1-7 tysięcy prac, spoŚród których prawie 2 tysiące Prac
wzięło udział w etapie ogólnopolskim.

Wierzymy, żekażdy z nas może chronić klimat, dlatego cieszy nas, że w Państwa Szkole mamy tak wspaniałych artystów
i Ambasadorów ochrony Klimatu, którzy pomagają nam za pomocą swoich prac dotrzeĆ z edukacją ekologiczną do jak
najszerszego grona odbiorców.
Jeszcze raz przesyłamy gratulacje.
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