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„LUDZIE GOÂCI¡CA. W¢DROWCY, PIELGRZYMI, TU¸ACZE”
Podsumowanie konkursu plastycznego

Europejskich Dni Dziedzictwa 2007

Wdniach 26 i 27 listopada
oraz 4 grudnia 2007 r. od-

by∏y si´ obrady jury konkursu
plastycznego towarzyszàcego Eu-
ropejskim Dniom Dziedzictwa
2007, przebiegajàcym pod has-
∏em „Ludzie goÊciƒca. W´drow-
cy, pielgrzymi, tu∏acze”. Organi-
zatorami konkursu by∏y: Krajo-
wy OÊrodek Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej. W sk∏ad
jury weszli przedstawiciele tych
w∏aÊnie instytucji.

Celem konkursu, przeznaczo-
nego dla uczniów szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjalnych, by∏a
nie tylko promocja idei Europej-
skich Dni Dziedzictwa, ale i za-
ch´cenie dzieci, wraz z ich nau-
czycielami, do aktywnego udzia-
∏u w odbywajàcych si´ w tym

czasie w ca∏ej Polsce imprezach
kulturalnych. Wa˝nym jego as-
pektem by∏o te˝ poszerzenie
wiedzy o dorobku kulturowym
regionu, z którego pochodzili
uczestnicy konkursu, oraz o jego
ochronie.

Na konkurs nades∏ano 2179
prac ze 151. szkó∏, w tym 1885
prac plastycznych, 284 prace fo-
tograficzne oraz 10 filmów. Jury
konkursu, po intensywnych ob-
radach, kierujàc si´ kryteriami
wymienionymi w regulaminie –
temat, indywidualny i twórczy
sposób wypowiedzi, oryginalnoÊç
Êrodków wyrazu – przyzna∏o
nagrody pracom, które szczegól-
nie wzrusza∏y i zachwyca∏y.

Wybór by∏ niezwykle trudny,
w∏aÊciwie wszystkie prace za-
s∏ugiwa∏y na nagrody. Ich barw-
noÊç, oryginalnoÊç oraz tak wi-
doczne zaanga˝owanie m∏odych
autorów bez reszty oczarowa∏y

jurorów. Dzieci – autorzy prac –
niezwykle trafnie, a jednoczeÊnie
cz´sto bardzo zaskakujàco po-
traktowa∏y trudny temat kon-
kursu. Zastosowa∏y tak˝e naj-
rozmaitsze techniki. Oprócz ry-
sunków i pasteli by∏y obrazy
malowane na szkle i na jedwa-
biu, naklejane na karton kulecz-
ki plasteliny i krepiny, kola˝e,
„witra˝e”, a tak˝e rzeêby i ma-
kiety przestrzenne.

Konkurs obejmowa∏ trzy ka-
tegorie tematyczne: kategoria I –
prace plastyczne wykonane 
w dowolnej technice w maksy-
malnym formacie A2, kategoria
II – zdj´cia czarno-bia∏e lub 
barwne, kategoria III – film.
Uczestnicy konkursu podzieleni
zostali na trzy grupy wiekowe:
grupa I – klasy 1-3 szko∏y pod-
stawowej, grupa II – klasy 4-6
szko∏y podstawowej, grupa III –
klasy 1-3 gimnazjum.
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Jury przyzna∏o nagrody in-
dywidualne, nagrodzi∏o ca∏e kla-
sy i dodatkowo wr´czy∏o jedno
wyró˝nienie. Ponadto wszystkie
klasy bioràce udzia∏ w konkursie
otrzyma∏y pamiàtkowe dyp-
lomy „Opiekuna Zabytków”.

Pe∏na lista laureatów oraz ga-
leria nagrodzonych prac dost´p-
ne sà na stronach:

www.kobidz.pl
www.ceo.org.pl 

W lutym 2008 r. wystaw´
prac konkursowych zaprezen-
towano na ogrodzeniu Parku
¸azienkowskiego w Warszawie.
Ponadto w przygotowaniu jest
katalog wybranych prac kon-
kursowych, który zostanie nie-
bawem wydany przez KOBiDZ.

Cieszymy si´, ˝e konkurs
spe∏ni∏ swoje zadanie, zwróci∏
uwag´ dzieci na zabytki, kultu-
r´, histori´ i tradycj´ miejsca, 

w którym ˝yjà. Dlatego te˝ pod
koniec roku szkolnego 2007/
2008 mamy zamiar og∏osiç no-
wy konkurs zwiàzany z tematem
EDD 2008 – „Korzenie tradycji.
Od ojcowizny do ojczyzny”. 

Dzi´kujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu i gratulujemy
laureatom, majàc nadziej´, ˝e dzie-
ci´ce zainteresowania przerodzà
si´ w prawdziwe, dojrza∏e pasje.

Weronika Borgosz

“PEOPLE OF THE ROAD. TRAVELLERS, PILGRIMS, WANDERERS”
Summary of the European Heritage Days 2007 Art Competition

The jury members of an art
competition accompanying

the European Heritage Days
2007 “People of the Road. Travel-
lers, pilgrims, wanderers”, met
on 26 and 27 November and 
4 December 2007. The competi-
tion, organised by the National
Heritage Board of Poland and
the Centre for Civic Education,
was addressed to primary and
secondary school (gimnazjum)
pupils. Its purpose was to en-
courage the children, and their
teachers, to take an active part in
the cultural events taking place in
Poland at the time, and to ex-
pand their knowledge about the
cultural accomplishments of the
region of the participants’ origin
as well as about its protection.  

The competing compositions
totalled 2179 from 151 schools.
The competition involved three
thematic categories: I – works
executed in a chosen technique
and on maximum size A2 sheet,
II – black-and-white or colour
photographs, III – a film. The
competitors were divided into
three age groups: I – primary
school forms 1-3, II – primary
school forms 4-6, III – secondary
school (gimnazjum) forms 1-3.

The jury presented prizes 
to individual contestants and
school forms, with an addition-
al distinction. All forms taking
part in the competition receiv-
ed commemorative “Protector 
of Historical Monuments”
diplomas.


