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Regulamin  

 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

„Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918  - 1921”. Lublin 2018. 

 

 

Cele konkursu: 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Skrzydła wolności. Polskie drogi do 

niepodległości 1918-1921”, adresowany jest przede wszystkim do utalentowanych 

uczniów szkół plastycznych, ale jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne 

uczestnictwo.  

Konkurs swoją tematyką nawiązuje do wydarzeń historycznych, związanych z 

odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale także do kilkuletniego okresu walki o jej 

utrwalenie, ustalenie granic państwa i obronę jego suwerenności. W zamierzeniu 

organizatorów, konkurs ma przypomnieć nie tylko wydarzenia związane z końcem I 

wojny światowej i proklamowaniem niepodległości Polski roku 1918, ale również długi i 

uporczywy wysiłek narodu określającego swoją tożsamość w terytorialnej przestrzeni 

oraz społecznej, kulturowej i politycznej świadomości  powstającego państwa. 

Opisanie przez młodych artystów wydarzeń, postaci kształtujących procesy 

historyczne, próba znalezienia współczesnej interpretacji dramatycznych, ale i pełnych 

heroizmu zdarzeń związanych z nie tylko z czynem zbrojnym na frontach wojen i 

powstań, sięgnięcie do domowych archiwów zawierających pamiątki po pokoleniu 

uczestniczącym w niepodległościowym zrywie sprzed 100 lat, osobista rodzinna 

opowieść o często bezimiennych bohaterach tego czasu – to główne cele konkursu.  

Prace konkursowe można realizować w dziedzinach odpowiadających współczesnym 

środkom plastycznej ekspresji. Daje to okazję do wybrania najwłaściwszego medium do 

realizacji zamierzonej idei, odpowiada kierunkom artystycznego kształcenia w szkołach 

plastycznych, daje okazję do oceny prac pod kątem ich wartości estetycznych i 

warsztatowych. 

 

                                                                                     
 

                                                                            Krzysztof Dąbek 

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych 

                                                                            Im. C.K. Norwida w Lublinie 
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Założenia konkursu: 

 

 Konkurs ma charakter otwarty. 

 Uczestnikami konkursu może być młodzież licealna w wieku 15-20 lat. 

 Uczestnik indywidualnie może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane w latach 

2017, 2018, które nie były prezentowane wcześniej podczas innych przeglądów, 

konkursów. 

 Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac /w każdej dziedzinie/ wykonanych w 

latach 2017, 2018, które nie były prezentowane wcześniej w innych przeglądach, 

konkursach. Szkoła do zestawu prac dołącza kartę zgłoszeniową / załącznik nr 1/; 

 Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i dołączenie do każdej pracy: 

1) metryki zawierającej informacje o pracy /załącznik nr 2/; 

2) identyfikatora uczestnika konkursu /załącznik nr 3/ w zaklejonej kopercie 

oznaczonej wybranym godłem; 

3) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych /załącznik nr 4/. 

Oświadczenie należy przesłać w zaklejonej kopercie razem z identyfikatorem 

uczestnika konkursu. 

 Każdy uczestnik konkursu występuje pod wybranym przez siebie godłem /np. 

godło – Kasztanka/. 

 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 

reprodukowanie  prac w celach promocyjnych. 

 Prace nagrodzone stają się własnością organizatora, pozostałe prace są odesłane 

na koszt uczestnika w terminie do 31 grudnia 2018 roku. 

 Prace nadesłane na Konkurs mogą stać się własnością organizatora, o ile tak 

postanowią dyrektorzy zainteresowanych szkół. 

 

Organizatorzy: 

 

 Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie; 

 Instytut Pamięci Narodowej  - Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi 

Polskiemu Oddział w  Lublinie 

 Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie; 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  Oddział w Lublinie; 

 Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie; 

 Stowarzyszenie Lubelski Plastyk w Lublinie; 

 

Temat:  
 

„Skrzydła wolności. Polskie drogi do niepodległości 1918  -1921”. Lublin 2018. 

 

Kategorie konkursu: 

 

1. Fotografia artystyczna czarno-biała /krótszy bok min.18 cm/; 

2. Rysunek /A3 – B1/; 

3. Komiks, storyboard (maksymalnie 10 stron); 

4. Malarstwo (przekątna nie większa niż 150 cm/; 

5. Grafika warsztatowa /krótszy bok nie mniejszy niż 10 cm/; 

6. Grafika komputerowa /wydruk  A3 – B1/; 

7. Rzeźba /ok. 60 x 60 x 60 cm/, płaskorzeźba /dłuższy bok max. 60 cm/; 

8. Tkanina artystyczna; 



 

Termin i miejsce: 

 

         Prace należy nadsyłać do 12 października 2018 roku na adres: 

                            Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida 

                            ul. Muzyczna 10a 

                            20-612 Lublin 

                            Poland              

                             tel./fax +48 81 532 72 39 

                             www.liceumplastyczne.lublin.pl , 

 zakładka  „Skrzydła wolności – konkurs plastyczny” 

                             e-mail: sekretariat@liceumplastyczne.lublin.pl 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

 18 października 2018 roku – ocena JURY 

 12 listopad 2018 roku, godz. 12.00 – otwarcie wystawy pokonkursowej w 

siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw 

Narodowi Polskiemu oddział w Lublinie (prace nagrodzone i wyróżnione) oraz w 

Galerii Zespołu Szkół Plastycznych im . C. K. Norwida w Lublinie (prace 

wybrane na wystawę pokonkursową), wręczenie nagród /laureaci Konkursu 

zostaną powiadomieni listownie o wynikach Konkursu i zaproszeni na uroczysty 

wernisaż/. 

 

Nagrody: 

 

 GRAND PRIX – 1000,00 zł  

 Nagroda I stopnia – 500,00 zł  

 Nagroda II stopnia – 300,00   

 Nagroda III stopnia – 200,00 zł   

 Nagroda dla wyróżniającej się osobowości artystycznej – 300,00 zł    

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród regulaminowych. 

Komisję Konkursową powołuje dyrektor CEA  na wniosek Dyrektora Szkoły. 

 

 

Uwaga: Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą podlegały ocenie Jury. 

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Pan Andrzej Mazuś V-Dyrektor 

ZSP im. C. K. Norwida w Lublinie 
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