
 

Stary dom - konkurs plastyczny 
zorganizowany z okazji 150. rocznicy urodzin Ferdynanda Ruszczyca 

„Stary dom” to olejny obraz Ferdynanda Ruszczyca przedstawiający dom rodzinny artysty – 
drewniany dwór w Bohdanowie wzniesiony w końcu XVII w. Dziś przypomina o ponadczasowych 
wartościach, takich jak rodzina, wspólnota, bezpieczeństwo. Jest też w nim zapisana tajemnica, 
gdyż każde takie miejsce ma swoją historię. 

Każdy z nas ma swoje mieszkanie, swój dom czy pokój, do którego zawsze wraca. Może to być też 
wspomnienie czy marzenie o takim miejscu. Zachęcamy do pokazania nam jego wizji za pomocą 
rysunków i obrazów.  

Najciekawsze prace otrzymają nagrody od organizatora i zostaną zaprezentowane na stronie 
internetowej w formie internetowej wystawy. Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich 
szkół w wieku od 6 do 20 lat. Został zorganizowany z okazji przypadającej w 2020 roku 150. 
rocznicy urodzin Ferdynanda Ruszczyca – wybitnego malarza, artysty grafika, scenografa 
teatralnego i pedagoga. 

Obraz „Stary dom” Ferdynanda Ruszczyca znajduje się na stałej ekspozycji w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Zachęcamy aby udać się tam i zobaczyć to dzieło na żywo. 

Konkurs jest organizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie i pod 
patronatem Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Regulamin 
Organizator konkursu: 
Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie 

Patronat: 
Muzeum Narodowe w Warszawie 

Cele konkursu: 
1. Włączenie się w obchody 150. rocznicy urodzin Ferdynanda Ruszczyca. 
2. Pogłębienie wiedzy uczestników o historii malarstwa polskiego. 

Harmonogram konkursu: 
1. Termin składania/nadsyłania prac upływa 19 listopada 2020 r. (decyduje data 

wpłynięcia pracy). 
2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 grudnia 2020 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 indywidualnych zgłoszeń 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). 

W przypadku, gdy zgłoszenie uczestnika konkursu następuje przez szkołę, instytucję 
edukacyjną oraz kulturalną, warunkiem udziału w konkursie jest zgoda uczestnika konkursu 
(jego rodzica lub prawnego opiekuna) na udział w konkursie. 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac pocztą bądź dostarczenie 

do Ogniska „Nowolipki” przez uczestnika: 
a) kart zgłoszenia: uczestnika konkursu, pracy i klauzuli informacyjnej 
b) pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu 

W przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej związanej z 
koronawirusem SARS-CoV-2 będzie można przesłać zdjęcie pracy oraz podpisane skany/zdjęcia kart 
zgłoszenia na adres e-mail: artystycznie@nowolipki.edu.pl 

2. Praca plastyczna może być wykonana na papierze dowolną techniką graficzną, 
rysunkową bądź malarską (prace wykonane w technice suchej pasteli, rysunku kredką/ 
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 do 2 prac. 
5. Praca wraz z kartami zgłoszenia powinna zostać przesłana (e-mail albo pocztą) 

lub dostarczona osobiście w wersji papierowej do sekretariatu konkursu: Państwowe 
Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, ul. Nowolipki 9B, 01-151 Warszawa. Z uwagi na 
wprowadzony stan epidemii dopuszcza się też możliwość przesłania podpisanego 
skanu kart zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: artystycznie@nowolipki.edu.pl 

7. Termin składania prac i kart zgłoszenia upływa 19 listopada 2020 r. Zgłoszenia, które 
wpłyną po tym terminie, nie będą uwzględniane w konkursie. 

8. Sekretariat konkursu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
11:00 - 17:00. 

Nagrody: 
1. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody ufundowane przez Państwowe Ognisko 
Artystyczne „Nowolipki” i Muzeum Narodowe w Warszawie. 

Komisja oceniająca: 
1. W skład komisji powołanej przez organizatora wejdą artyści plastycy, nauczyciele. 

Uwagi końcowe: 
1. Uczestnicy mogą odebrać prace po finale konkursu od dnia 5 grudnia 2020 r. do 

1 lutego 2021 r. Po tym terminie organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
pozostawione prace. 

2. Szczegółowe informacje na temat konkursu: 
Ewa Sokołowska, Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” w Warszawie, 
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa, e-mail: artystycznie@poa.waw.pl 
tel.: 668 044 415 

mailto:artystycznie@nowolipki.edu.pl
mailto:artystycznie@nowolipki.edu.pl
mailto:artystycznie@poa.waw.pl


Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 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

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