
II Ogólnopolski Konkurs  Techniczny „Maszyna Przyszłości-Pokój Na Świecie” spotkał się z 

dużym zainteresowaniem Dzieci i Młodzieży. Komisja po bardzo trudnych i długich obradach, 

kierując się regulaminowymi kryteriami postanowiła nagrodzić następujących uczniów: 

Kategoria klas I- III SP: 

I miejsce- Szymon Studziński- Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w 

Koninie - praca przygotowana pod opieką p. Alicji Rogawskiej 

 

Pochłaniacz zła 0007R za pomocą macki z kubeczka odkurzacz wypłukuje zło i je pochłania, 

oddaje w zamian samą dobrą energię.  

II miejsce- Maja Burda- Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w 

Koninie-  praca przygotowana pod opieką p. Alicji Rogawskiej 

 

Muzyka oraz wartości takie jak pokój, miłość, zrozumienie, pomoc, serdeczność są rozlewane 

na całą kulę ziemską i każdego człowieka. 



III miejsce- Maurycy Kołbuc- Szkoła Podstawowa w Izabelinie-  praca przygotowana pod 

opieką p. Edyty Sobotka-Krupa. 

 

Przetwarzacz złych myśli-zbiera złe myśli i przekształca w dobre.  

Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie w tej kategorii:  

Wyróżnienie- Hanna Mandziuk - Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich- praca 

przygotowana pod opieką p. Małgorzaty Różańskiej 

 

Maszyna służy do przetwarzania złej energii w dobrą.  

 



Kategoria klas IV- VI SP: 

I miejsce- Igor Szumiec- Szkoła Podstawowa w Zabierzowie - praca przygotowana pod 

opieką p. Anny Ochel 

 

Kapsuła wprowadzająca w dobry nastrój, która ma działanie odstresowujące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II miejsce- Bartłomiej Szwast- Edukacja domowa - praca przygotowana pod opieką 

p.Renaty Szwast 

 

Polski robot przyjazny dla środowiska. Robot reaguje, gdy widzi że na świcie występuje zło. 

 

III miejsce- Natalia Drwota- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach - praca 

przygotowana pod opieką p. Przemysława Pirosa.  

 

Urządzenie służy do zmiany złych myśli u ludzi, dzięki maszynie ludzie myślą pokojowo.  

 

 

 



Komisja postanowiła przyznać cztery wyróżnienia w tej kategorii:  

Wyróżnienie- Viktoriia Rybachuk  - Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w 

Lublinie praca przygotowana pod opieką p. Iwony Sumorek 

 

Ek-Transport w postaci zegara do podróży w czasie. 

 

Wyróżnienie- Maja Mądry- Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie- praca przygotowana 

pod opieką p. Alicji Rogawskiej 

 

Praca przedstawia armatę, która strzela pociskami dobra i pokoju. Każdy którego dosięgnie 

pocisk nie ma w sobie negatywnych uczuć.  

 



Wyróżnienie- Natalia Szczepaniak- Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim 

- praca przygotowana pod opieką p. Agnieszki Spitalniak 

 

 

Niszczarka wszelkiego zła, które prowadzi do wojen na świecie. Niszczarka automatycznie 

zamienia złe cechy w dobre, dzieci czemu na świecie będzie panował pokój.  

 

Wyróżnienie- Bartosz Baranowski- Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym - praca 

przygotowana pod opieką p. Lilianny Bogusławskiej 

 

Maszyna, która ma za zadanie utylizować broń atomową na całym świecie.  

 

 

 

 



Wszystkim zwycięzcą serdecznie gratulujemy! 

Nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane do szkół w najbliższym czasie.  

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Łomianek p. Małgorzaty       

Żebrowskiej-Piotrak, która dla zwycięzców ufundowała nagrody. 

 

 

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursem, wszystkim Nauczycielom dziękujemy 

za rozwijanie w dzieciach pasji. Do usłyszenia za rok! 

         Organizator: 

         Dawid Paweł Dziaduś 

 


