
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 

 

 

W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci Ignacego 

Łukasiewicza, światowej sławy naukowca, wynalazcy lampy naftowej, twórcy 

przemysłu naftowego i gazowniczego, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy 

naftowej. Uczony ten i przemysłowiec, był też zaangażowany w liczne działania 

patriotyczne i społeczne. Zarobione w biznesie pieniądze przeznaczał na rozwój 

edukacji i kultury, a także na działania na rzecz poprawy bytu pracowników.   

 

Temat konkursu dla wszystkich grup wiekowych:  „W stronę światła”. 

 



 

Temat konkursu dla wszystkich grup wiekowych: „W stronę światła”. 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności uczniów 

- zachęcenie uczniów do działań twórczych i kreatywności 

- nagradzanie utalentowanych i aktywnych uczniów 

- promowanie postaci i działalności Ignacego Łukasiewicza 

 

Warunki uczestnictwa: 

- prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:  do lat  9, 10 - 14 lat i 14 – 19 lat 

- technika wykonania prac dowolna (z wyjątkiem prac przestrzennych i wykonanych z użyciem 

materiałów sypkich: kasza, piasek, muszelki…). 

- wymiar prac nie może przekraczać formatu A-3 

- oceniane będą tylko prace indywidualne, nie przyjmujemy prac zbiorowych 

- z jednej szkoły lub placówki przyjmowanych będzie maksymalnie 5 prac wybranych przez 

opiekunów  

- prace nie mogą być oprawione ani zwinięte w rulon 

- do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia  

- organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac 

- prace wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:  

Centrum Młodzieży im. Jordana 

Ul. Krupnicza 38,  

31-123 Kraków, Polska 

z dopiskiem „Konkurs dla Polonii” 

- prace należy nadesłać do 25 marca 2022 do 24.00 

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na początku maja 2022 r. Uczestnicy 

konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o werdykcie jury. 

 

Oceniane będą: 

- pomysłowość 

- walory artystyczne i estetyka wykonania 

- stopień i sposób oddania tematu konkursu 

 

Nagrody: 

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Planowaną nagrodą główną w starszej kategorii 

wiekowej będzie pobyt w Polsce i udział w projekcie w czasie wakacji letnich 2022.  

 

 

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres kkwiecien@cmjordan.krakow.pl 
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mailto:kkwiecien@cmjordan.krakow.pl


KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

Tytuł pracy  ......................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko autora .............................................................................................................. 

 

Kraj zamieszkania ......................................................................................................................... 

 

Data urodzenia ......................................................................................................................... 

 

Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

Adres szkoły  ......................................................................................................................... 

 

E-mail szkoły  ......................................................................................................................... 

 

tel. do szkoły (z nr  kierunkowym) ………………………………………………………………………………………….... 

 

Nazwisko opiekuna                   ................................................................................................. 

 

E-mail do korespondencji  ................................................................................................. 

 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKIEM, ALFABETEM ŁACIŃSKIM.  

 

 

 


