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Dzieci z całego świata malują prace poświęcone „Zielonym Społecznościom”:

Trzynastoletnia dziewczynka z USA zwycięŜczynią
Międzynarodowego Konkursu Malarskiego dla Dzieci
poświęconego ochronie środowiska naturalnego, organizowanego
przez UNEP i Bayer
•
•
•

637 675 zgłoszeń ze wszystkich regionów świata / krajowe eliminacje w Chinach
z udziałem ponad 2,2 miliona uczestników.
Szef UNEP, A. Steiner: „Rysunki te są jasnym przesłaniem, Ŝe powinniśmy chronić
róŜnorodność środowiskową dla przyszłych pokoleń”.
Konkurs na rok 2013 ogłoszony pod hasłem „Woda: źródło Ŝycia. Skąd pochodzi?”

Leverkusen, 30 lipca 2012 r. – Na rysunku widać pingwina stojącego w polarnym
krajobrazie, wokół którego krąŜą płatki śniegu oznaczające róŜne zagroŜenia przyrody:
wycinka drzew, dymiące fabryki, niesortowane śmieci. Pingwin spogląda pełen pokory na
swoje ciało, na którym znajdują się obrazy przedstawiające miejsca, w których ludzie
i zwierzęta Ŝyją w harmonii z naturą: małe miasteczko z duŜą ilością zieleni, panelami
słonecznymi na dachach oraz koszami przeznaczonymi do segregacji odpadów; las ze
zróŜnicowaną fauną; czyste jezioro, w którym pływają kolorowe ryby. Dzięki takiej
interpretacji trzynastoletnia Diana Fan ze Stanów Zjednoczonych wygrała XXI
Międzynarodowy Konkurs Malarski dla Dzieci poświęcony ochronie środowiska
naturalnego, którego temat przewodni brzmiał „Zielone Społeczności”. Organizatorzy
konkursu, w którym udział wzięły 637 675 dzieci ze wszystkich regionów świata, to firma
Bayer i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), działające
w ramach globalnego partnerstwa. Innymi partnerami tego projektu są, między innymi,
japońska Foundation for Global Peace and Environment oraz firma Nikon. W ramach
krajowych eliminacji do tego konkursu wzięło udział ponad 2,2 miliona dzieci w Chinach.
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Diana odbierze nagrodę w drugiej połowie 2012 roku w trakcie międzynarodowej
ceremonii, w której udział weźmie równieŜ zdobywczyni drugiego miejsca,
czternastoletnia Ka Mun Leong z Malezji, oraz zwycięzcy regionalni z sześciu róŜnych
regionów świata. Oprócz podróŜy dzieci otrzymają nagrody pienięŜne (2000 dolarów USA
dla globalnego zwycięzcy oraz po 1000 dolarów dla zdobywcy drugiego miejsca oraz
zwycięzców regionalnych), a takŜe nagrody rzeczowe.
– Uczestnicy Międzynarodowego Konkursu Malarskiego dla Dzieci nie przestają
inspirować jurorów swoją kreatywnością i entuzjazmem dla ochrony środowiska
naturalnego – powiedział Podsekretarz Generalny ONZ oraz dyrektor wykonawczy UNEP
Achim Steiner. – W imieniu UNEP gratuluję Dianie Fan i pozostałym zwycięzcom ich
osiągnięć. Ich kolorowe prace niosą ze sobą jasny przekaz: wszyscy jesteśmy częścią
globalnej zielonej społeczności, postępując w bardziej zrównowaŜony sposób moŜemy
sprawić, Ŝe te bogate i róŜnorodne środowiska przedstawione na ich rysunkach zostaną
ocalone dla przyszłych pokoleń.
– To naprawdę imponujące, jak bardzo dzieci są świadome kwestii związanych z ochroną
środowiska oraz jak wykorzystują wyobraźnię, aby to wyrazić swoimi rysunkami –
powiedział dr Michael Preuss, szef działu polityki korporacyjnej i relacji z mediami firmy
Bayer. – Zwycięski rysunek wyraŜa nadzieje i obawy młodego pokolenia i jest apelem do
wszystkich tych, którzy aktywnie wspierają ochronę przyrody.
Po wstępnej selekcji w poszczególnych regionach świata, jury złoŜone z edukatorów oraz
przedstawicieli UNEP, firmy Bayer, Foundation for Global Peace and Environment oraz
firmy Nikon wybrało zwycięzców oraz pięćdziesiąt dodatkowych rysunków, które będą
prezentowane w ramach wystaw na całym świecie. Zwycięzcy zostali wyłonieni w oparciu
o trzy kryteria: czy temat został w jasny sposób zakomunikowany, czy został on
wizualizowany w interesujący sposób oraz czy rysunek niesie ze sobą wyraźny przekaz.
Galerię dziecięcych prac moŜna oglądać online pod adresem
www.childrenspaintingcompetition.bayer.com
Konkurs na rok 2013 ogłoszono pod hasłem „Woda: źródło Ŝycia. Skąd pochodzi?”
JuŜ od dzisiaj dzieci z całego świata, które w Światowym Dniu Środowiska,
przypadającym na 5 czerwca 2013 roku, będą mieć od 6 do 14 lat, mogą zgłaszać swoje
rysunki w ramach 22 Międzynarodowego Konkursu Malarskiego dla Dzieci poświęconego
ochronie środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe rok 2012 został ogłoszony
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Współpracy Wodnej, hasło przewodnie konkursu
brzmi „Woda: źródło Ŝycia. Skąd pochodzi?”. Termin zgłaszania prac upływa 28 lutego
2013 r. KaŜde dziecko moŜe zgłosić jedną pracę, która nie moŜe równocześnie startować
- 2/3 -

w Ŝadnym innym konkursie. Materiały rysownicze dowolne. Rysunki naleŜy przesyłać w
formacie A4 lub A3, a na ich odwrocie naleŜy umieścić imię i nazwisko uczestnika
konkursu, płeć, datę urodzin, numer telefonu oraz adres email.
United Nations Environment Programme (UNEP)
Regional Office for Europe
International Environment House
11-13 Chemin des Anémons
1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland
Laureaci XXI edycji konkursu:
Nagroda Główna: Diana Fan, 13 lat, USA
Drugie Miejsce: Ka Mun Leong, 14 lat, Malezja
Laureaci regionalni
- Europa: Cristina Durnea, 14 lat, Mołdawia
- Afryka: Carolina Ferreira Gomes, 13 lat, Wyspy Zielonego Przylądka
- Ameryka Północna: Mitchelle Lai, 13 lat, Kanada
- Ameryka Południowa i Środkowa: Waldir Hisashi Santana Tokuda, 12 lat, Brazylia
- Azja Zachodnia: Postwalla Dariyash, 11 lat, Bahrajn
- Azja i Pacyfik: Atthapon Wirojrat, 13 lat, Tajlandia
Galeria wszystkich zwycięskich prac znajduje się pod adresem:
www.childrenspaintingcompetition.bayer.com
Dodatkowe informacje na temat partnerstwa Bayer-UNEP moŜna znaleźć na stronie
internetowej pod adresem www.unep.bayer.com
Śledź nas na www.facebook.com/Bayer i twitter.com/Bayer_SD
Kontakt: Dirk Frenzel, Tel. +49 214 30-29908
E-mail: dirk.frenzel@bayer.com
Monika Lechowska, tel.: + 48 22 572 35 16
e-mail: monika.lechowska@bayer.com
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy moŜe zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na
aktualnych załoŜeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele
znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować
znaczące róŜnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy
oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników
tych naleŜą równieŜ te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod
adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących
przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.
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