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Nasz znak: SCE.58/2-6/16 

Tarnów, dnia 26 października 2016 r. 

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie,  

Muzeum Zamek w Dębnie  

oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi  

zapraszają do udziału w konkursie plastycznym  

pt. „Świąteczne dekoracje Babuni” 

Zwyczaj strojenia, pięknego ubierania drzewka choinkowego pojawił się  

w Polsce stosunkowo nie tak dawno, bo dopiero w XIX wieku. Wcześniej 

dekorowano polskie domy snopami zbóż, słomą i sianem, rozstawiając je  

w kątach pomieszczeń czy kładąc pod wigilijny obrus, a słomianymi krzyżykami  

i gwiazdami ozdabiano ściany. W domach pojawiały się też zielone gałęzie, które 

symbolizowały zdrowie, siły i życie. Gałęzie przybijano też do ogrodzeń i drzwi 

pomieszczeń. Były to łatwo dostępne gałęzie świerku, jodły, sosny a także 

derenia czy bukiety jemioły. Na południu Polski znany był zwyczaj umieszczania 

tych gałęzi na drewnianej obręczy i ozdabiania jabłkami, orzechami, szyszkami, 

różnymi ozdobami z papieru. Taką dekorację zawieszaną najczęściej pod 

stropem nazywano „podłaźnikiem”, „podłaźniczką”. Innymi unikatowymi 

dekoracjami – wyłącznie polskimi, są ozdoby wykonywane z opłatka, często 

barwionego na różne kolory, z którego wycinano wzory, a następnie sklejano je 

śliną tworząc piękne, przestrzenne kompozycje – gwiazdy, rozety, kule (stąd ich 

nazwa „światy”). Jak wszystkie świąteczne elementy dekoracyjne miały one 

przede wszystkim znaczenie symboliczne – chroniły dom przed chorobami  

i nieszczęściami. Wykonując dzisiaj takie dekoracyjne ozdoby nawiązujemy  
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do dawnych tradycji, ale przy ich wykonywaniu stosujemy już inne materiały dla 

nas łatwo dostępne. 

Zbliżający się okres Adwentu jest doskonałym czasem, aby długie jesienno 

- zimowe wieczory spędzić wspólnie z rodzicami i zająć się przygotowaniem 

takich świątecznych stroików i ozdób do wykonywania których pragniemy 

serdecznie zachęcić, a następnie zaprosić do udziału w Konkursie „Świąteczne 

dekoracje Babuni”.  

Organizatorami Konkurs są: Samorządowe Centrum Edukacji  

w Tarnowie, Muzeum Zamek w Dębnie oraz Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi. 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego 

„Świąteczne dekoracje Babuni” 

 

1. Tematem Konkursu są szeroko pojęte dekoracje świąteczne, związane 

z tradycjami dekorowania stołów, wnętrz domów, choinki i najbliższego 

otoczenia domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia 

2. Dekoracje muszą być wykonane własnoręcznie z dowolnego materiału 

(preferowane są materiały tradycyjne, naturalne, a także łączenie wielu 

różnych tworzyw ze sobą, ważna jest kreatywność, troska o estetykę, 

szczegóły i nawiązanie do tradycji) 

3. Dekoracje mogą byś płaskie i przestrzenne  

4. Prace nadesłane na Konkurs oceni specjalnie powołana komisja jury 

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 1 – 3 i klasy 4 - 6 

6. Oceniane będą prace wykonane wyłącznie indywidualnie (nie 

przyjmujemy prac zbiorowych) 



3 
 

7. Termin dostarczenia prac do siedziby współorganizatora tj. Muzeum 

Zamek w Dębnie do dnia 28 listopada (poniedziałek) do godz. 14.00 

8. Imię i nazwisko wykonawcy oraz adres szkoły i hasło pracy  

w zapieczętowanej kopercie powinno być dołączone do pracy. Na pracy  

i na kopercie należy umieścić to samo hasło 

9. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 6 grudnia 2016 roku  

w Muzeum Zamek w Dębnie. 


