
IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny im. K. Nowaka Poznań 2022
tytuł edycji „Wanda Rutkiewicz - pierwsza kobieta na szczycie K2”

Zapraszamy do udziału w IV edycji naszego konkursu, który przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych, wychowanków świetlic i innych placówek z województwa wielkopolskiego. 

Poznajcie historię Wandy, która wspinała się po górach:
Wanda Rutkiewicz urodziła się w 1943 roku w Pługianach. Jako dziecko uwielbiała sport: 

lekkoatletykę, gimnastykę, łyżwiarstwo i narciarstwo. Brała też udział w harcerskich wycieczkach po 
Beskidach. W czasie studiów na Politechnice Wrocławskiej grała w siatkówkę na najwyższym ligowym 
poziomie. 

Była pionierką himalaizmu kobiecego. Imponowała siłą, sprawnością fizyczną i inteligencją. 
Niezwykle utalentowana, polska alpinistka i himalaistka odwiedziła Tatry, Alpy, Pamir, Hindukusz, Kaukaz, 
Himalaje. Swoją przygodę z górami zaczęła od wspinania na skałkach koło Janowic Wielkich, uczestniczyła 
też w wyprawach jaskiniowych z wrocławską sekcją Grotołazów. W 1986 roku jako pierwsza kobieta na 
świecie zdobyła szczyt K2, dzięki temu została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. 

Zdobyła osiem z czternastu ośmiotysięczników: jako pierwsza europejka i trzecia kobieta na świecie 
zdobyła w 1978r. najwyższy szczyt na Ziemi - Mount Everest wys.8848m, następnie Nanga Parbat 
wys.8126m, K2 wys.8611m, Sziszapangmę wys.8013m, Gaszerbrum II wys.8035m, Gaszerbrum I 
wys.8068m, Czo Oju wys.8188m i Annapurnę wys.8091m. 

Nie powróciła z wyprawy na dziewiąty szczyt... zaginęła w wyprawie himalajskiej 12 maja 1992 r. w 
drodze na Kanczendzongę. Jej ciała nie odnaleziono...

O swoich wyprawach i przemyśleniach pisała w czasopismach i książkach. Pośmiertnie, w 1994 roku, 
Wanda została odznaczona Medalem im. Króla Alberta I, przyznawanym za wyjątkowe zasługi górskie przez 
King Albert Memorial Foundation. Jest patronką szkół, ulic i drużyn harcerskich w Polsce. 
Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm RP  rokiem Wandy Rutkiewicz.

I. Organizator i patronat

Organizator: Patronat: 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 Wielkopolski Kurator Oświaty 
ul. Jarochowskiego 1  ul. Kościuszki 93 
60-235 Poznań 61-716 Poznań 
tel. 61/ 866 57 47 
e-mail: mdk3@tmpsc.pl 

II. Cele konkursu
• upowszechnianie wiedzy na temat polskiej alpinistki i himalaistki
• pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej dzieci i młodzieży 
• popularyzacja działań plastycznych 

III. Terminy

Prace należy nadsyłać lub złożyć osobiście do dnia 2 grudnia 2022r. na adres:  

Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 
ul. Jarochowskiego 1

60-235 Poznań 
z dopiskiem Konkurs „Wanda Rutkiewicz" 

W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego. Prace należy odpowiednio 
zapakować. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu. Wykluczamy nadsyłanie prac 
w rulonach oraz technik mieszanych, wypukłych, z użyciem plasteliny i materiałów sypkich, w innym 
formacie niż wymieniony.

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bmiotysi%C4%99cznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Annapurna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaszerbrum_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaszerbrum_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/K2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nanga_Parbat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest


IV. Komisja konkursowa i wyniki

Prace będą oceniane przez jury w składzie: 
Joanna Oleksiuk-Żyła — przewodniczący, nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 
Agata Stabrowska — Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 
Izabela Chęcińska — nauczyciel plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu  19.12.2022 na stronie www.mdk3lazarz.pl. Nagrodzone i wyróżnione
prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku MDK nr 3 w Poznaniu oraz w galerii 
na stronie mdk3lazarz.pl. Nagrody i wyróżnienia będą do odbioru w placówce. W przypadku braku 
możliwości odbioru nagrody/wyróżnienia prac autorów z województwa prosimy o kontakt.  

V. Uczestnicy

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych. Udział mogą 
wziąć też wychowankowie świetlic, klubów, domów kultury oraz uczestnicy indywidualni. 
Kategorie wiekowe: 
1. Klasy I – III szkoły podstawowe
2. Klasy IV — VI szkoły podstawowe
3. Klasy VII — VIII szkoły podstawowe
4. Szkoły ponadpodstawowe

VI. Zasady uczestnictwa

Technika i forma prac: malarstwo, rysunek, grafika, z wyłączeniem prac wypukłych, materiałów sypkich, 
plasteliny, bibuły. 
Format: A2, A3. 
Opis prac: na odwrocie wg wzoru na karcie zgłoszenia — imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i adres 
placówki/domowy, telefon, e-mail, nazwisko nauczyciela/opiekuna. 
Ilość prac: jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę, z jednej szkoły/placówki można nadesłać do 5 prac, do
których należy dołączyć kartę zbiorczą z danymi uczestników, nauczyciela i placówki. 

      VII. Kryteria oceny:
- pomysłowość 
- dobór i wykorzystanie materiałów 
- estetyka pracy i samodzielność wykonania 

     VIII. Zasady organizacyjne

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora. Prac nie zawracamy, 
pozostają u Organizatora konkursu. 
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, nie przyjmujemy prac zbiorowych. 
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia i podpisane oświadczenie rodziców/opiekunów. 
Regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie są do pobrania na stronie www.mdk3lazarz.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac w środkach masowego 
przekazu, u partnerów i sponsorów oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu, również
na stronie internetowej placówki oraz w mediach społecznościowych — Facebook. 
Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac podczas wystaw i 
wydarzeń kulturalnych organizowanych u siebie i partnerów Organizatora. 
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

Koordynator Konkursu Dyrektor MDK nr 3 w Poznaniu 
Joanna Oleksiuk-Żyła Agata Stabrowska 
joleksiuk-zyla@mdk3.pl 

mailto:joleksiuk-zyla@mdk3.pl

