
 

Konkurs plastyczny „Radość Sztuki – Sztuka Radości”. 

  

Celem konkursu jest integracja Artystów przebywających w placówkach Pomocy 

Społecznej w Polsce. Chcemy też pokazać, że przebywają tam osoby ze świata sztuki i dać im 

możliwość prezentacji swojego talentu.  

Galeria sztuki współczesnej „Sztuka u seniorów" powstała w roku 2013. Ma ona na 

celu pokazanie współczesnej sztuki polskiej osobom mieszkającym w Domach Pomocy 

Społecznej, którzy niejednokrotnie nie mieli styczności z tego typu sztuką. Istnieje przy 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie. Wystawiają tu wybitni artyści,  

a sztuka zaistniała w całej przestrzeni zamieszkałej przez ludzi. Ze sztuką weszliśmy  

w przestrzeń, w której na co dzień poruszają się seniorzy. Opiekunem merytorycznym Galerii 

jest artysta grafik prof. Ryszard Grazda. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą uczestniczyć Artyści: 

 mieszkający w Domach Pomocy Społecznej  

 uczestniczący w zajęciach Dziennych Domów Pomocy Społecznej 

 oraz innych placówkach systemu Pomocy Społecznej 

 mieszkający w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych 

2. Tematyka prac jest dowolna. 

3. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę 

4. Technika prac dowolna, wymiar do 100cm dłuższy bok 

KONKURS 

1. Jury dokona oceny nadesłanych prac, ocena jury jest ostateczna 

2. Udział w konkursie należy zgłaszać do dnia 30.12.2015r. na załączonym formularzu. 

3. Prace należy nadesłać na własny koszt na adres organizatora do dnia 31.04.2016r. 

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do dnia 20.05.2016r. 

5. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2016r. O dokładnej dacie 

wernisażu osoby zainteresowane zostaną poinformowane w terminie późniejszym. 

6. Artyści mogą zostać poproszeni o przekazanie swoich prac do zbiorów Galerii 

„Sztuka u Seniorów” 

JURY 

w składzie:  

prof. Ryszard Grazda – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Zakład Rysunku, 

Malarstwa i Rzeźby. Opiekun merytoryczny Galerii. 



prof. Lucjan Orzech - Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Joanna Warchoł – Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski 

Beata Magiera – Dyrektor DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie 

Konrad Prośniak – opiekun Galerii 

 

Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody: 

I nagroda - 1000 zł  

II nagroda - 600 zł  

III nagroda - 400 zł 

Nagrody mogą być w formie pieniężnej lub rzeczowej. 

Jury zastrzega prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. 

1. Laureaci konkursu zostaną poinformowani listownie, e-mailem, telefonicznie na 

adresy i numery telefonów podane w zgłoszeniu. 

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, 

zorganizowanej w Galerii „Sztuka u Seniorów” w DPS przy ul. Praskiej 25  

w Krakowie . 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela  

p. Konrad Prośniak tel. 12 266 03 64; 502 658 263 

Galeria „Sztuka u Seniorów” 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Praska 25 

30-686 Kraków 

 

 

 

 

           


