
 

 

 

Konkurs plastyczny 

promujący kulturę mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących 

województwo warmińsko-mazurskie 

 

 

 

„Zwierciadło narodu” 

„Spiegel der Nation” 

„Зеркaло Народу” 

„Glinda nacjonako” 

 

 

 

Honorowy patronat nad projektem przyjął 

 
  

 

 

 



 

 

  

  

 

Województwo Warmińsko – Mazurskie jest terenem historycznie wielokulturowym. 

 Od lat mieszkają tu obok siebie przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych  

i religijnych. 

 Odrębności etniczne i kulturowe grup ludności współżyjących na terenie naszego 

województwa wskazują na występowanie cech charakterystycznych dla wielokulturowego 

społeczeństwa pogranicza. Takie zróżnicowanie ludności niosło ze sobą wiele problemów 

integracyjnych. Każda z przybywających tu grup przyniosła swoje cechy kulturowe, zachowania, 

przyzwyczajenia, wyobrażenia o życiu, sposoby gospodarowania itp. Nastąpiło tu zderzenie, 

zmieszanie kultur. Zetknięcie się z odmiennymi od własnych tradycjami i wartościami, zarówno       

w odniesieniu do kultury materialnej, jak i duchowej z jednej strony prowadzi do przenikania się 

kultur, z drugiej strony integruje daną społeczność wokół własnej, rodzimej tradycji, języka, 

wartości, odrębności. 

 Konkurs plastyczny pod hasłem „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości 

narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego” jest promocją naszej regionalnej 

wielokulturowości oraz budowaniem postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia dla odrębności 

kulturowej różnych narodów. Trzeba wczuć się w potrzeby mniejszości aby przełamać funkcjonujące 

stereotypy i przypominać o tym, co nas łączy, a nie dzieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

ORGANIZATORZY 

 

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 

- Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu. 

- Koło Związku Ukraińców w Elblągu. 

- Centralna Rada Romów w Polsce. 

 

CELE KONKURSU 

 

- Ukazanie, tradycji, obyczajowości i obrzędowości mniejszości narodowych i etnicznych 

  funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

- Pobudzenie w uczniach ciekawości, chęci poznania tradycji, religii, współistniejących 

  w regionie kultur. 

- Promowanie idei wielokulturowości. 

- Rozwijanie więzi związanych z rodzimą kulturą i tradycją. 

- Kształtowanie postaw poszanowania siebie i drugiego człowieka. 

- Rozwijanie wyobraźni uczniów oraz doskonalenie umiejętności plastycznych. 

  

ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół województwa 

 warmińsko-mazurskiego (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum. 

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej tradycję, obyczajowość 

 lub symbolikę kulturową charakterystyczną dla mniejszości narodowych naszego regionu. 

3. Dopuszcza się prace wykonane na papierze lub płótnie techniką dowolną (w tym m.in. farby 

plakatowe, temperowe, akwarele, pastele, kredki świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, 

kolaż). 

4. Format prac plastycznych dowolny. 

5. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną. 

6. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i  nazwisko, klasę, nazwę 

 i adres szkoły. 

7. Prace nie mogą być zbiorowe. 

8. Prace należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2017r. na adres: 

 

Warmińsko- Mazurski Ośródek Doskonalenia Nauczycieli  

ul. Wojska Polskiego 1 

82-300 Elbląg 

z dopiskiem: „ZWIERCIADŁO NARODU”. 

 

 



 

 

 

 

 

10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich 

      do prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych 

      osobowych uczestnika w bazie danych oraz ich przetwarzania do celów związanych 

      z niniejszym konkursem. W imieniu nieletnich zgodę wyrażają ich prawni opiekunowie,  

      stosownie do wymogów przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, 

      nr 133, poz. 883). 

 

OCENA PRAC 

 

Oceny nadesłanych prac plastycznych dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. 

Prace będą oceniane w grupach: 

GRUPA I– uczniowie szkół podstawowych, 

GRUPA II– uczniowie szkół gimnazjalnych, 

GRUPA III– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów: 

- zgodność z tematyką konkursu, 

- walory artystyczne, 

- innowacyjność artystyczna pracy, 

- estetyka wykonania. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. 

O wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione do dnia 15.05.2017r. 

Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Komisja spośród prac biorących udział w konkursie, w każdej z grup, wybierze po 3 zwycięskie 

    prace. 

2. Komisja przyzna również wyróżnienia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 

 Oficjalne ogłoszenie wyników, wystawa prac oraz rozdanie nagród odbędzie się dnia 23.05.2017r. 

  w Ratuszu  Staromiejskim w Elblągu. 

O godzinie rozpoczęcia uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 

późniejszym. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac konkursowych we własnych zbiorach 

oraz prawo do ich publikowania. Prace przechodzą na własność organizatorów. 

 

 

Niech słowa piosenki „Więc chodź, pomaluj mój świat” będą mottem Konkursu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

Organizatorzy. 

 

 

 


