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„Praca a dzia∏alnoÊç humanitarna” to szczegó∏owy temat kolejnej edycji znanego
w ca∏ym kraju i nie tylko XIII Ogólnopolskiego i III Mi´dzynarodowego Konkursu
Malarskiego dla dzieci i m∏odzie˝y do lat 16 pt. „Cz∏owiek i jego praca”

Pomys∏ zorganizowania konkursu narodzi∏ si´ 13 lat temu, dzi´ki inicjatywie
ówczesnego dyrektora MCK Piotra Krajniaka  i  kierujàcego do dziÊ Pracownià
Rysunku i Malarstwa profesora Paw∏a Lewandowskiego - Palle, który by∏ równie˝
kuratorem pierwszych edycji konkursów.

OryginalnoÊç pomys∏u polega∏a przede wszystkim na dwuetapowoÊci przedsi´-
wzi´cia, którego idea przetrwa∏a do dnia dzisiejszego.

Przez wiele lat konkurs zas∏u˝y∏ na miano jednego z najwi´kszych tego typu
konkursów w kraju.

Z roku na rok przybywa∏o utalentowanych uczestników, wÊród nich znalaz∏y
si´ dzieci, które otrzyma∏y stypendia dla szczególnie uzdolnionej m∏odzie˝y, przy-
znawane przez par´ prezydenckà Jolant´ i Aleksandra KwaÊniewskich.

Nie ukrywam, ˝e w zwiàzku z moim  przygotowaniem zawodowym organizacja
konkursu sta∏a mi si´ szczególnie bliska i sprawiajàca du˝o radoÊci, tym bardziej,
˝e poziom nadsy∏anych prac zaskakuje wysokim  i dojrza∏ym warsztatem artystycznym
nawet zawodowców.

Kilka lat temu pojawi∏a si´ refleksja, ˝e konkurs, który w kraju osiàgnà∏ ju˝ w
zasadzie wszystko, zas∏uguje, by staç si´ wydarzeniem o skali mi´dzynarodowej.
Poczàtki nie by∏y ∏atwe, w dotarciu do m∏odych artystów pomaga∏y nam poszczególne
ambasady. Uda∏o nam si´ nawiàzaç wspó∏prac´ z wieloma oÊrodkami za granicà,
które zajmujà si´ twórczoÊcià dzieci, i w zwiàzku z tym zainteresowanie konkursem
stale roÊnie.

Prawdziwe trudnoÊci to jednak nie sprawy merytoryczne, ale finansowe zwiàza-
ne z pozyskiwaniem Êrodków na realizacj´ tak du˝ego przedsi´wzi´cia. Mam
jednak nadziej´, ˝e podobnie jak w latach ubieg∏ych sponsorzy, którzy wysoko
cenià sztuk´ i dostrzegajà wag´ promocji najwi´kszych dzieci´cych talentów - nie
zawiodà.

Jak wspomina∏am - konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów, w pierwszym do dnia
15 maja uczestnicy nadsy∏ajà po jednej pracy, wykonanej w dowolnej technice
malarskiej na pod∏o˝u papierowym. Format prac jest szczegó∏owo okreÊlony i
wynosi 50 x 70 cm.

Tegoroczna edycja konkursu tematycznie dotyczy jak˝e wa˝nego aspektu ˝ycia
ka˝dego cz∏owieka - pracy ludzkiej, majàcej na celu niesienie pomocy poszkodo-
wanym i cierpiàcym.

Konkurs zostanie rozstrzygni´ty w trzech kategoriach wiekowych:
- 5 – 8 lat
- 9 – 12 lat
- 13 – 16 lat
Jury do drugiego etapu konkursu zakwalifikuje autorów najciekawszych prac,

którzy zostanà zaproszeni do Ciechocinka wraz z opiekunami.  W dniach 11 - 17
lipca br. m∏odzi artyÊci wezmà udzia∏ w mi´dzynarodowym plenerze malarskim,
podczas którego b´dà poznawaç nasze miasto i upami´tniaç je w swych pracach,
walczàc o najwy˝sze laury konkursu.

W ubieg∏ym roku spoÊród  3.000 prac nades∏anych na konkurs z Polski,  Alba-
nii, Bia∏orusi, Czech, Litwy, S∏owacji, Macedonii, Rosji, Serbii, S∏owacji, S∏owenii,
Turcji i W´gier nagrod´ Grand Prix otrzyma∏a 8-letnia Anna Klechamer.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia∏u w Mi´dzynarodowym
Konkursie Malarskim. Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w MCK, ul. Mickie-
wicza 10, Ciechocinek, telefon: 283 49 10.
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