
Regulamin Konkursu Nagrody im. Prof. Lecha Tomaszewskiego 

1.  Nagroda zainicjowana została w 25. rocznicę śmierci Profesora Lecha Tomaszewskiego 

(zm. 28 lutego 1982). Patron Nagrody był mocno i długie lata związany z warszawską Akademią. 

Jego działalność artystyczna, dydaktyczna na Wydziałach Architektury Wnętrz i Wzornictwa, jego 

wieloletnie zaangażowanie w życie uczelni (m.in. funkcja Rektora w latach 1980-1982) powinna 

zostać wzorem postawy dla młodych twórców kształcących się w murach naszej uczelni. 

2.  Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu młodemu artyście, studentowi                           

lub absolwentowi warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w uzasadnionych wypadkach 

osobie spoza uczelni związanej z jej życiem. 

3.  Nagroda jest przyznawana za zaangażowanie artysty w społeczne życie środowiska 

 lub za twórczość promującą ważne wartości społeczne. 

4.  Przyznanie Nagrody ma na celu promocję postawy ponadprzeciętnej, bezinteresownej, 

twórczej i honorowej. 

5.  Nagrodę w wysokości 5000 zł funduje Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.                             

Jest ona przyznawana wraz z dyplomem. 

6.  W skład Kapituły wchodzą 

•  Pani Agnieszka Putowska - Tomaszewska 
•  dr Jola Gola - historyk sztuki z Muzeum ASP, monografistka Lecha Tomaszewskiego 
•  Prorektor ds. studenckich- Profesor Wojciech Zubala 
•  Profesor Grzegorz Kowalski 
•  dr Wojciech Brzeziński 
•  Jakub Marzoch 
•  Jakub Mazurkiewicz 
•  Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Pan Paweł Jakubowski 
•  Przedstawiciel samorządu studenckiego 

7.  Kapituła może w każdej chwili zaprosić inne osoby do swojego grona na wniosek jej 

członków lub wszystkich uprawnionych do zgłaszania kandydatów. 

8.  Uprawnieni do zgłaszania Kandydatów do Nagrody są: Studenckie Koła Naukowe, 

Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów, Dziekani Wydziałów na wiosek Rad 

Wydziałów, Rektor ASP, Muzeum ASP lub inne jednostki organizacyjne naszej uczelni. 

9.  Zgłoszenie powinno zawierać opis działalności artystycznej (lub innej) Kandydata oraz 

dokumentację prac pozwalającą Kapitule zapoznać się z kandydaturą wraz z krótkim 

uzasadnieniem. Termin złożenia wniosków do 31 października w Rektoracie ASP. 

10.  Dopuszcza się zwiększenie nagrody o kwotę darowizny. 

11.  Terminem ogłoszenia przez Kapitułę wyników Konkursu jest corocznie miesiąc listopad. 


