
Muzeum Zagłębia w Będzinie
ogłasza konkurs 

„ZAGŁĘBIOWSKIE PISANKI”

Celem  konkursu jest  popularyzacja  wiedzy  o  zwyczajach  i  obrzędach 

związanych  ze  świętami  Wielkiej  Nocy,  doskonalenie  umiejętności  i  warsztatu 

plastycznego oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci. 

Dawniej w Zagłębiu Dąbrowskim jaja malowano farbami, oklejano tkaniną, 

wyklejano rdzeniem z sitowia, bądź ozdabiano za pomocą wosku. Obecnie techniki 

te  zanikły  niemalże  całkowicie.  W  konkursie  mogą  brać  udział  zarówno  prace 

nawiązujące  formą  i  surowcem do  tradycyjnych  pisanek  występujących  dawniej 

na terenie dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego, jak i  prace wykonane technikami 

współczesnymi. 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

Zagłębia Dąbrowskiego.

2. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

prace wykonane techniką tradycyjną oraz technikami współczesnymi.

3. Uczestnik konkursu może dostarczyć nie więcej niż trzy pisanki.

4. Uczestnicy  mogą  zgłaszać  pisanki  wykonane  na  wydmuszce,  jajku 

styropianowym, drewnianym, z odlewu gipsowego, lub z innego trwałego 

materiału. 

5. Pisanki  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  z  wykorzystaniem 

dowolnych surowców i materiałów. 



6. Prace będą oceniane w  dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – klasy 

I - III SP; kategoria II - klasy IV – VI SP. 

7. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe:

− I miejsce – nagroda o wartości 250 zł

− II miejsce – nagroda o wartości 150 zł

− III miejsce – nagroda o wartości 100 zł

− Wyróżnienie – nagroda o wartości 50 zł.

8. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria : estetyka 

i samodzielność wykonania oraz walory artystyczne.

9. Prace należy składać do dnia  15.03.2015 r. w Pałacu Mieroszewskich – 

siedzibie  Muzeum Zagłębia, Będzin, ul.  Świerczewskiego 15,  codziennie 

oprócz poniedziałku, w godz. 9.00–16.00. 

10. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie 

lub faksem do dnia 25.03.2015 r.

11. Ogłoszenie  wyników  oraz  uroczyste  wręczenie  nagród  i  dyplomów 
nastąpi 31.03.2015 r. o godz. 12.00 w Muzeum Zagłębia w Będzinie 
(Pałac Mieroszewskich, ul. Świerczewskiego 15).

12. Prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie 

pokonkursowej, której otwarcie odbędzie się 31.03.2015 r.

13. Zgłoszenie  na  konkurs  pracy  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody 

na jej pozostawienie do dyspozycji organizatorów.

14.Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  dostarczenie  pisanki 

z  formularzem zgłoszeniowym,  oraz  podpisaną  zgodą  na  przetwarzanie 

danych osobowych (do pobrania poniżej). 

Informacji  na  temat  konkursu  udziela  Anna  Góra  z  Działu  Etnograficznego 
Muzeum Zagłębia w Będzinie,  tel. 32 267 77 07.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

………………………………………………………………………………………………………………………

Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator  konkursu  tj.  Muzeum  Zagłębia  w  Będzinie 
z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą 
wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu i wydania Nagród. Uczestnikom przysługuje prawo 
dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania.  Organizator  informuje,  że  podanie  danych 
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.


