
 
 

Zdjęcie – ze strony FAI: https://www.fai.org/fai-young-artists-contest  

 
 
Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI ogłosiła temat popularnego, 
corocznego konkursu plastycznego dla młodych artystów. Młodzież w wieku 
od 6 do 17 lat może przesyłać obrazy przedstawiające temat: 

Moje marzenie o lataniu. 

Bardzo ładne, duże medale i dyplomy FAI zostaną przyznane zwycięzcom w trzech 
kategoriach wiekowych (6-9, 10-13, 14-17 lat). Decyzję międzynarodowego Jury 
poznamy już w kwietniu 2019 roku. 

Konkurs Młodych Artystów FAI jest prowadzony we współpracy z członkami FAI , 
na całym świecie. Aby wziąć udział w polskiej edycji, młodzi artyści muszą przesłać 
swoje prace do regionalnego organizatora konkursu. 

Z upoważnienia Aeroklubu Polskiego organizatorem konkursu w Polsce jest 
Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury – członek zwyczajny Aeroklubu 
Polskiego. Komisja krajowa wybierze najlepsze prace, po 3 w każdej kategorii 
wiekowej i prześle do FAI przed 1 kwietnia 2019 roku. Ostateczni zwycięzcy zostaną 
wybrani przez międzynarodowe Jury FAI. 

W ubiegłym roku tysiące młodych malowało lub rysowało swoje pomysły na temat 
"Latanie w przyszłości". W konkursie uczestniczyło 16 krajów: Szwajcaria, Białoruś, 
Chiny, Finlandia, Rosja, USA, Bułgaria, Indie, Czechy, Turcja, Polska, Japonia, 
Hongkong, Litwa, Wielka Brytania i Francja. Łączna liczba uczestników – w skali 
całego kraju, wyniosła 839. Zapraszamy do udziału w tym roku. 

Wkrótce opublikujemy pismo organizacyjne Aeroklubu Polskiego oraz pozostałe 
informacje i formularze, a już teraz zachęcamy do rozpoczęcia prac artystycznych. 

Poniżej interpretacja tegorocznego tematu.  

https://www.fai.org/fai-young-artists-contest


 

INRERPRETACJA TEMATU 

Oto oficjalna interpretacja tematu konkursu 2019 FAI Young Artists Contest "Moje 
marzenie o lataniu": 

 
Czy kiedykolwiek siedziałeś w klasie, wyglądałeś przez okno i zastanawiałeś się, jak 
to jest latać? Jeśli tak, nie jesteś sam! Nauczyciele mogą nie zawsze to lubić, ale coś 
z patrzenia w niebo wzywa nas do marzeń o tym, co jest możliwe. Pomarańczowe 
płomienie unoszące się nad ogniskiem robią to samo i kto nie był trochę zazdrosny 
widząc jak jastrząb szybuje po niebie? W każdym z nas, marzenie o lataniu czeka  
na szansę, aby się spełnić. 

Natura ma wiele sposobów, aby zachęcić nas do marzeń. Niezależnie od tego, czy 
są to gorące płomienie zawieszone nad ogniskiem czy opadające liście drzew, każde 
z nich wyzywa nas do marzeń o szybowaniu po niebie. W odpowiedzi marzymy  
o tworzeniu balonów na gorące powietrze o różnych kształtach i kolorach. Palniki 
wtaczają ciepło do wnętrza balonu, ogrzewając powietrze i wznosząc nas ku niebu. 
Marzenia o lataniu doprowadzą do powstania nowych szybowców różnego typu. 
Zaawansowane i nowe szybowce, paralotnie i lotnie pozwolą nam szybować  
w powietrzu z łatwością i wdziękiem. 

Z powrotem na ziemi, ci z nas, którzy chcą oswoić wiatr zamiast surfować po nim 
marzą o stworzeniu nowych samolotów i śmigłowców, które pozwolą nam rzucić 
wyzwanie wiatrowi i latać tam, gdzie chcemy. Wizje nowych samolotów 
akrobacyjnych przelatują przez nasze umysły, tak jak pewnego dnia będą 
przelatywać się po niebie. A może marzysz o dołączeniu do swoich znajomych  
w specjalnie zaprojektowanym helikopterze, który pozwala zobaczyć Twoją okolicę, 
miasto lub wieś. Dla innych wyścig do granic kosmosu doprowadzi do marzeń  
o samolotach odrzutowych, latających szybciej i wyżej niż kiedykolwiek. 

Każde osiągnięcie w lotnictwie zaczynało się od marzeń. Kolejna generacja 
entuzjastów lotnictwa zrealizowała swoje marzenia na pracach tych, którzy byli 
wcześniej. Teraz twoja kolej. Bez wzglądu na to dokąd zaprowadzi Cię wyobraźnia, 
gdy spojrzysz w chmury, nadszedł czas, aby wziąć swoje ulubione przybory 
artystyczne i przedstawić swoje marzenie o lataniu! 

Tekst oryginalny 
https://www.fai.org/yac-contest-theme  

 
Tłumaczenie: Igor Skawiński 

Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury 

 

https://www.fai.org/yac-contest-theme

