
„POLSKA NA NIEBIESKO” 
POMALUJ ŚWIAT NA NIEBIESKO 
konkurs plastyczny. 
 
Popatrz na świat inaczej pomaluj go na 
niebiesko. Co by było gdyby w ciągu 

jednego dnia pozamieniać kolory 

roślinom, przedmiotom, które są przez 

nas kojarzone wyłącznie z jednym 

kolorem, czy świat wyglądałby piękniej? 

Tego nie wiemy, pewne jest, że byłby 

inny. 
 
Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. 
Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji 
społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet 
wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale 
tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze 
postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Autyzm dotyka 
sfery umysłu i ciała, zamykając dziecko czy dorosłego w jego własnym wymiarze, 
niedostępnym dla otoczenia. Z autyzmem związany jest kolor niebieski, symbol niewinności i 
nadziei. Dlatego, pomyśl jaki jest świat osób autystycznych , które często czują inaczej , 
postrzegają to co jest nam znane inaczej, a przy tym są bardzo wrażliwe i często uzdolnione 
manualnie i plastycznie. Spróbuj ten świat opisać językiem plastycznym, przenieść na papier... 
 
2 kwietnia kolor niebieski da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie. 
Każdy może wyrazić swoją solidarność: oświetlić budynek na niebiesko, dodać niebieski kolor 
do ubrania, propagować logo akcji w Internecie (np. na Facebooku), a także wesprzeć 
finansowo organizacje działające na rzecz osób z autyzmem (np. przekazując im 1% podatku 
lub darowiznę). 
 
Niech w ten jeden dzień w roku będzie nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy 
dla osób z autyzmem. Dowiedz się więcej o autyzmie na: www.synapsis.org.pl, 
www.facebook.com/fundacja.synapsis. 
 
link do strony z informacjami o autyźmie: 
https://www.polskananiebiesko.pl/ 
https://www.superego.com.pl/dzien-swiadomosci-autyzmu/ 
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Regulamin konkursu plastycznego 

Cele konkursu  

1. Wzbudzenie zainteresowania tematyką autyzmu wśród dzieci i młodzieży 

2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych. 

3. Prezentacja szerokiej publiczności twórczego spojrzenia młodego pokolenia na temat 

autyzmu. 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą uczniowie szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które prezentowane były w innych 

konkursach. 

3. Prace można dostarczyć w formie dokumentacji fotograficznej (tiff, jpg, pdf) 

przesyłając na wskazany adres mailowy: pracowniatech@talent.wroclaw.pl 

 

Ocena prac konkursowych 
 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kreatywności Talent 

2. Zdjęcia prac prosimy nadsyłać na adres e-mailowy: pracowniatech@talent.wroclaw.pl 

3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatora. 

4. Jury pod uwagę weźmie: umiejętność doboru tematu pracy, nietypowe podejście, 
wykonanie, oryginalność. 

        5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

6. Trzy najlepsze prace, zostaną nagrodzone zestawami przyborów artystycznych. 
7. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. 
8. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kreatywności Talent Więcej 
informacji w sekretariacie pod numerem telefonu 71 798 67 06 lub na stronie 
internetowej CKT (https://talent.wroclaw.pl/rodo) 

http://soswndg.pl/index.php/8-news/332-konkurs-plastyczny-wiec-choc-pomaluj-moj-swiat-na-niebiesko

