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Regulamin Małopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Ogród ziołowy Haydna – romantyczny zakątek” 
towarzyszący 

Ogólnopolskiemu Konkursowi Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia 

„WOKÓŁ HAYDNA” w 290. rocznicę urodzin kompozytora 

Kraków, 18 – 19 listopada 2022 r. 

 

Drodzy Przyjaciele! 
 

Już po raz kolejny zapraszamy Was serdecznie na malarskie spotkania z muzyką poważną. 

Podziwialiśmy już prace nawiązujące do „Czterech Pór Roku” A. Vivaldiego, „Muzyki na Wodzie”  

G. F. Haendla oraz „Fantazji Polskiej” F. Chopina, poznawaliśmy też życie i twórczość  

C.P.E. Bacha, W.A. Mozarta, C. Debussy’ego i L. Beethovena. Teraz zagłębimy się w świat  

muzyki Franza Josepha Haydna, ponieważ w tym roku obchodzimy 290. rocznicę urodzin tego 

kompozytora. Jak zapewne wiecie jest to jeden z najwybitniejszych kompozytorów oraz austriacki  

kompozytor klasycyzmu, najstarszy z tzw. trzech klasyków wiedeńskich,  

obok Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludwiga van Beethovena.  
 

Z życia prywatnego kompozytora wiemy, że posiadał w miejscu zamieszkania urokliwy zakątek  

w postaci ziołowego ogrodu, który uprawiała z wielką dbałością jego żona. Posługując się 

poniższym opisem i wsłuchując w dźwięki muzyki Haydna spróbujcie zobrazować za pomocą 

pasteli, farb lub innych środków wyrazu swoje własne wyobrażenie ogrodu ziół, kwiatów  

i dźwięków. Zachęcamy do kreatywnej zabawy podczas przedstawienia tematu, a może powstaną 

dzięki temu piękne botaniczne zielniki? A może zechcecie namalować i wpleść w pracę postać lub 

portret kompozytora w jego ogrodzie? 

 

Barokowy ogród ziołowy Haydna 

Chrupiący żwir pod stopami, kolorowe motyle tańczące w powietrzu, buczenie pszczół i trzmieli 

latających pracowicie z kwiatka na kwiatek, zapach słodkiej lawendy zmieszany z ostrym rozmarynem  

i świeżą cytrynową werbeną. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycy_wiede%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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Wizyta w ogrodzie ziołowym Haydna pobudza wszystkie zmysły i zabiera w podróż do XVIII wieku. Ukryj 

na chwilę codzienne życie i odkryj mały barokowy ogród, którym Maria Anna Theresia, żona Josepha 

Haydna, z miłością opiekowała się przez 12 lat. Od 1766 do 1778 roku uprawiała w nim wszystkie zioła 

potrzebne do przyprawiania potraw, a także różne zioła lecznicze do herbat i maści. Odkryj damski 

płaszcz, rumianek i szałwię, z których Maria Anna Theresia robiła herbatę lub lawendę, rutę i werbenę 

cytrynową, które często były używane do perfumowania domu ze względu na ich aromatyczny zapach. 

 

Życzymy Wam wspaniałego i twórczego spotkania z twórczością Franza Josepha Haydna! 

Organizatorzy 
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Regulamin 
Organizator: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie 

Współorganizatorzy: 

Centrum Edukacji Artystycznej 

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie 

Cele konkursu: 

• Promocja i rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej 

• Popularyzacja wiedzy o twórczości Franza Josepha Haydna i upowszechnianie 

muzyki słynnego kompozytora 

• Pobudzanie aktywności twórczej i umiejętności słuchania muzyki 

• Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczestników 

• Stworzenie interesującej kolekcji prac związanych z kompozytorem 

do ekspozycji na wystawie 

Formy prezentacji oraz warunki uczestnictwa: 

• Uczestnikami konkursu mogą być dzieci ze szkół podstawowych 

i placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 6 – 12 lat 

• Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach malarskich 

(bez rysunku, rzeźby i form przestrzennych) 

Sugerujemy wybór następujących technik: 

malarstwo (tempera, akwarela, tusz kolorowy, akryl, olej, pastele suche i olejne) 

grafika komputerowa, fotografia, kolaż 

Format prac: 

• Minimalny format prac – A3 

• Maksymalny format prac – 50x70 cm (wymiar łącznie z passe – partout) 

– Prace powinny być szczegółowo i czytelnie opisane pismem drukowanym 

(należy wypełnić dołączoną tabelkę i przykleić z tyłu pracy) 

– Uczestnicy wykonują prace samodzielnie, nie zbiorowo. 

– Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania oraz nadesłane 

po terminie nie będą oceniane 

• Format grafiki komputerowej 1000 x 600 pixeli w dowolnym edytorze grafiki 

• Prace wykonane w technice – grafika komputerowa należy zamieścić na padlecie: 

https://padlet.com/organizacja/Haydn 

https://padlet.com/organizacja/Haydn
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– Zamieszczona praca powinna w tytule 
zawierać: imię i nazwisko, wiek autora oraz 
nazwę placówki. Dodatkowo uczestnik 
konkursu przesyła szczegółowe zgłoszenie  
do konkursu w postaci załącznika „Metryczka 
pracy plastycznej” ze zgodą rodziców  
na adres mailowy: imprezy@mdkkorczak.pl 

Padlet

Kryteria oceny prac: 

Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych: 

I grupa 6 – 9 lat, II grupa 10 -12 lat 

Przy ocenie będą brane pod uwagę: 

• Pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu 

• Atrakcyjność wizualna 

• Wszelkie odniesienia do życia i twórczości muzycznej Franza Josepha Haydna  

Terminy: 

• Termin nadsyłania prac: do 2 listopada 2022 r. /obowiązuje data wpłynięcia 

prac do placówki lub zamieszczenia pracy na padlecie/ 

• Prace prosimy przysyłać na adres: MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18, 

31-814 Kraków, z dopiskiem: Wokół Haydna 

• Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2022 r. o godz. 16.00 

w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie 

Informacji udziela: 

Anna Siwek, e-mail: imprezy@mdkkorczak.pl 

Podstrona konkursu oraz dodatkowe informacje: www.mdkkorczak.pl 

Dodatkowe informacje: 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac w zbiorach Galerii „Mała” 

MDK oraz prawo do ich reprodukowania i publikowania. 

• O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów. 

• Nagrody nieodebrane w dniu finału prosimy odbierać osobiście do dnia 16.12.2022 r. 

w MDK im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18. 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac 

 przez organizatorów na potrzeby konkursu i wystawy oraz zgody na przetwarzanie danych 

 osobowych na potrzeby organizowanego konkursu.  

• Prace powinny zawierać następujące informacje: dane autora (imię i nazwisko, wiek, 

szkoła/placówka, dane teleadresowe, kontakt do nauczyciela). 

• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

mailto:imprezy@mdkkorczak.pl
mailto:imprezy@mdkkorczak.pl
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Małopolski Konkurs Plastyczny 

„Ogród ziołowy Haydna – romantyczny zakątek” 

 towarzyszy 

Ogólnopolskiemu Konkursowi Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II st. 

„WOKÓŁ HAYDNA” w 290. rocznicę urodzin kompozytora 

 

 


