
 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
PLASTYCZNY 2022 

,,WYMALUJ NIEPODLEGŁOŚĆ’’ 
 

 

 

Polska Macierz Szkolna w Irlandii zaprasza do udziału w konkursie plastycznym ,,Wymaluj 
Niepodległość’’. 
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów historią Polski, a w szczególności 
jej przeszłością dotyczącą odzyskania niepodległości, wzbudzanie szacunku wobec dokonań 
bohaterów tamtych zdarzeń, kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości 
narodowej oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aktywności twórczej polskich dzieci 
w wieku szkolnym, przebywających na terenie Irlandii. 

 
Warunki konkursu 

 
1. Organizatorem konkursu jest Polska Macierz Szkolna w Irlandii we współpracy 

ze Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska’’. 

 
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół polonijnych w Irlandii.  

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych, tj.: 7-10, 11-14, 15-18 lat. 

4. Ze szkoły mogą zostać wysłane maksymalnie 2 prace z każdej grupy wiekowej. 

5. Tematyka, rodzaj i format prac w zależności od kategorii wiekowych: 
 

a) Kategoria wiekowa 7-10 lat:  
Kokarda narodowa – kotylion.  
Praca przestrzenna, mieszcząca się na kartce formatu A5. 

 
b) Kategoria wiekowa 11-14 lat:  

Bohaterowie niepodległości - plakat.  
Format pracy A3, technika dowolna. 
 

c) Kategoria wiekowa 15-18 lat:  
Życzę Ci Polsko…! - plakat w formie kartki pocztowej jednostronnej.  
Format pracy: A3, technika dowolna. 

 
6. Szkolny koordynator przesyła na adres mailowy: niepodleglosc2022@szkolapak.com. 

a) wypełnioną kartę zgłoszenia ucznia wraz z dołączonymi print screenem pracy 
i podpisaną zgodą rodziców (karta zgłoszenia i zgoda rodziców w załączniku); 

 

b) zdjęcie pracy w formacie jpg podpisane imieniem i nazwiskiem autora. 
 



7. Po ogłoszeniu wyników Szkolny koordynator zobowiązany jest przesłać na podany 

przez Organizatora adres pocztowy dobrze zabezpieczone oryginalne prace 

ewentualnych zwycięzców, ze względu na planowaną 20 listopada 2022 r. wystawę 

prac laureatów konkursu. 

 
8. Termin nadsyłania prac mija 3 listopada 2022 r. o godzinie 24.00. 
 

9. Prace zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz na stronie w serwisie Facebook 

Organizatora. 

 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 listopada 2022 r. i zostanie ogłoszone 

na stronie internetowej oraz na stronie w serwisie Facebook Organizatora. 

 
11. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 20 listopada 2022 r. w Dublinie 
 

Kontakt: +353 872 55 99 18 do godziny 16.00. 
 

       Zapraszamy do udziału w konkursie! 


