
W polskiej kulturze ludowej – w ludowych zwyczajach czas poprzedzaj¹cy Bo¿e Narodzenie 

wi¹za³ siê z wykonywaniem w domach ozdób choinkowych. Niejednokrotnie zajmowa³y siê tym 

ca³e rodziny. Na terenie Ziemi Janowskiej ozdoby wykonywane by³y z bibu³ki, s³omy, kolorowego 

papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbó¿ i œwiadczy³y o ogromnej fantazji i 

pomys³owoœci twórców. Ta piêkna tradycja, pielêgnuj¹ca dzie³o naszych przodków warta jest 

kontynuacji, dlatego te¿ serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszym konkursie.

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim i Stowarzyszenie 

Kobiet Powiatu Janowskiego. Patronat nad konkursem obj¹³ Starosta Powiatu Janowskiego pan 

Jerzy Bielecki oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego pan Krzysztof Ko³tyœ.
Konkurs skierowany jest do twórców ludowych, dzieci i m³odzie¿y pracuj¹cej zarówno 

samodzielnie jak i pod kierunkiem twórcy. Dopuszcza siê zarówno indywidualne, jak i grupowe 

uczestnictwo w konkursie, to jest zespo³y do 3 osób. Osoby lub zespo³y mog¹ zg³osiæ maksymalnie 

3 prace.

2. Celem i przedmiotem konkursu s¹:
- poznanie i kultywowanie tradycji obrzêdowej zwi¹zanej ze Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
-przybli¿enie bogatej tradycji obrzêdów ludowych charakterystycznych dla okresu 

bo¿onarodzeniowego,
- rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych nawi¹zuj¹cych do wzorów regionalnych,
- rozwój wra¿liwoœci estetycznej uczestników,
- integracja dzieci poprzez wspólne, aktywne uczestnictwo w wykonaniu zadañ konkursowych.

3. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej, œwi¹tecznego stroika, szopki w dowolnej 

technice i dowolnej formie. Mo¿na u¿yæ np. bibu³ki, s³omy, kolorowego papieru, orzechów, 

szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika oraz ziaren zbó¿. Ozdoby mog¹ byæ tak¿e wykonane 

na drutach czy szyde³ku.
Uwaga: Prace, w których zostan¹ zastosowane elementy z seryjnej produkcji np.: pocztówki, 

gotowe szopki, figurki itp. nie bêd¹ kwalifikowane do konkursu!

4. Do ka¿dej pracy powinna byæ do³¹czona metryczka zawieraj¹ca dane wykonawcy: imiê i 

nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy.

5. Prace konkursowe nale¿y sk³adaæ do 23 grudnia 2013 r. w Tymczasowej siedzibie Muzeum 

Regionalnego w Janowie Lubelskim /Dom Nauczyciela/, ul. Ogrodowa 16.

6. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w dniu 31 stycznia 2014 r. o godz. 12.00. Wystawa prac 

konkursowych czynna bêdzie od 7 do 31 stycznia 2014 r. w Janowskim Oœrodku Kultury.

I Powiatowy Konkurs 

Plastyki Obrzêdowej 

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia


