
„Światło” 
Konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 200. rocznicy urodzin 
Ignacego Łukasiewicza 
 
Inspiracją do tematu konkursu jest postać Jana Józefa Ignacego Łukasiewicza – 
polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy 
naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, 
rewolucjonisty i działacza niepodległościowego. 
 
W marcu 2022 roku minie 200 lat od daty urodzin tego wybitnego Polaka. 
 
Fenomen światła interesował nie tylko uczonych ale i artystów. Warto przypomnieć 
postać Georgesa de La Tour – francuskiego malarza okresu baroku, który  
w niesamowity sposób ukazywał światło w wielu swoich obrazach; Rembrandta van 
Rijn – holenderskiego malarza, rysownika i grafika, uważanego powszechnie za 
jednego z największych artystów europejskich i światowych. Wielką rewolucję w 
postrzeganiu światła dokonali malarze impresjoniści, którzy w analityczny sposób 
przenosili na płótna swoje obserwacje z natury. 
 
Ale światło to nie tylko świeca i lampa – to także słońce i księżyc. Warto prześledzić 
twórczość artystów, którzy zgłębiali tematykę światła naturalnego i sztucznego, bo to 
dzięki niemu możemy widzieć bogactwo barw. 
 
Konkurs jest zorganizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod 
patronatem Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Skierowany jest do 
uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 lat. 
 

Regulamin 
 

Organizator konkursu 
Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” 
 

Patronat 
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie 
 

Cele konkursu 
1. Włączenie się w obchody 200. Rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza 
2. Pogłębienie wiedzy uczestników o historii techniki związanej z przemysłem 

naftowym oraz wynalazkiem lampy naftowej a także zapoznanie się z 
twórczością artystów zgłębiających tematykę świata w sztuce. 

3. Pobudzenie wyobraźni uczestników konkursu oraz zachęcenie do aktywności 
twórczej i poszukiwań własnego artystycznego wyrazu. 

 

Harmonogram konkursu 
1. Termin składania prac upływa 22 kwietnia 2022 r. g. 18:00 (decyduje data 

wpłynięcia pracy). 
2. Ogłoszenie wyników obędzie się 6 maja 2022 r. o godzinie 16:00 na stronie 

internetowej www.nowolipki.edu.pl. 
3. Laureaci konkursu otrzymają informację w jaki sposób będzie można odebrać 

nagrody i dyplomy. 

http://www.nowolipki.edu.pl/


 

Adresaci konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 6 do 20 

lat. 
2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie indywidualnie lub 

zgłoszeni przez szkoły, placówki edukacyjne, domy kultury, biblioteki. 
3. W przypadku zgłoszeń indywidualnych, warunkiem udziału w konkursie jest 

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (lub w przypadku braku 
takiej zdolności przedłożenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział 
w konkursie). 

4. W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata konkursu następuje przez szkołę, 
instytucję edukacyjną lub kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest 
zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu lub zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac i dokumentów 

pocztą lub dostarczenie osobiście do Państwowego Ogniska Artystycznego 
„Nowolipki” przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela: 

a) kart zgłoszenia: uczestnika konkursu, karty pracy i klauzuli informacyjnej 
b) pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu 

 
Kartę zgłoszenia należy przeciąć na dwie części i jedną z nich przykleić 
na odwrocie pracy plastycznej. Drugą część należy spiąć z kartą 
uczestnika. 

 
W przypadku braku dostarczenia kart lub ich nieprawidłowego wypełnienia 
praca nie zostanie uwzględniona w konkursie. 
Praca wraz z kartami zgłoszenia powinna zostać przesłana albo dostarczona 
osobiście w wersji papierowej do Państwowego Ogniska Artystycznego 
„Nowolipki” (sekretariat lub portiernia): 
 
Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”  
ul. Nowolipki 9B  
00-151 Warszawa 
 
Prace składać można od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 
oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00. 

 
2. Praca plastyczna może być wykonana na papierze techniką rysunkową lub 

malarską (prace wykonane w technice suchej pasteli, rysunku kredką lub 
węglem powinny być zabezpieczone). Nie przyjmujemy form przestrzennych. 

3. Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze w formacie max. A3. 
4. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko 1 pracę. 
5. Termin składania prac i kart zgłoszenia upływa 22 kwietnia 2022 r.  

o godzinie 18:00. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą 
uwzględnione w konkursie.  

 

  



Nagrody 
1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez 

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” oraz Narodowe Muzeum 
Techniki w Warszawie. Dodatkową nagrodą jest udział w wystawie zbiorowej 
prac nagrodzonych i wyróżnionych w Narodowym Muzeum Techniki w 
Warszawie. Autorzy wyróżnionych udziałem w wystawie prac otrzymają 
dyplomy w wersji elektronicznej (pdf lub jpg). 
 

Komisja oceniająca 
1. W skład komisji powołanej przez organizatora wejdą dyplomowani artyści 

plastycy-pedagodzy. 
 

Uwagi końcowe 
1. Uczestnicy nagrodzeni i wyróżnieni mogą odebrać prace po zakończeniu 

wystawy do września 2022 r. w Państwowym Ognisku Artystycznym 
„Nowolipki”. Pozostali uczestnicy prace odbierać mogą od 23 maja do 30 
czerwca 2022 r. Po tym terminie prace komisyjnie poddane będą utylizacji. 

2. Dyplomy są formą nagrody i otrzymują je tylko uczestnicy nagrodzeni oraz 
wyróżnieni udziałem w wystawie. Nie przyznajemy dyplomów wszystkim 
biorącym udział w konkursie oraz dyplomów zbiorowych dla szkół. 

3. Prace przekazywane zbiorczo przez szkoły/instytucje edukacyjne/instytucje 
kulturalne odbierane być mogą tylko tak, jak zostały złożone (zbiorczo). 

4. Szczegółowe informacje na temat konkursu: 
 

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie 
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa  
strona internetowa: www.nowolipki.edu.pl  
e-mail: artystycznie@nowolipki.edu.pl 
tel.: (22) 635 19 60 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny na 
stronie internetowej www.nowolipki.edu.pl, a także w siedzibie organizatora 
konkursu. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, pod warunkiem, że 
taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestnika konkursu. Zmiana obowiązuje 
z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej 
www.nowolipki.edu.pl. 
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