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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY GMINY ZŁOTA 

25 sierpnia 2019 r. w Złotej będziemy obchodzić  uroczystości Gminnego Święta Plonów. 
Tradycyjnie jak co roku przemaszeruje korowód dożynkowy, którego największą  ozdobą  
będą  wieńce dożynkowe. Najpiękniejszy wieniec, wybrany przez jury spośród wieńców 
z poszczególnych sołectw, będzie uczestniczył  w konkursie powiatowym. 
W związku z powyższym przedstawiamy regulamin konkursu wieńcowego. 

Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 

Miejsce konkursu: Stadion sportowy w Złotej. 

Termin konkursu: 25 sierpnia 2019 r. 

Cel konkursu:  

Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji 
regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. 
Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako 
głównego rekwizytu obchodów. 
Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy. 
Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. 

Zakres przedmiotowy:  

Na konkurs należy wykonać  wieniec dożynkowy, który formą  i użytym materiałem nawiązuje 
do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

Kryteria oceny:  

1. Zgodność  z tradycją  w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania 
Do konkursu dopuszczone będą  wyłącznie prace nawiązujące formą  do tradycyjnych 
wieńców dożynkowych. Na terenie województwa świętokrzyskiego spotykane były wieńce: 
- w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się  u szczytu ramionach, 
- w kształcie stożka utworzonego z kilku wianków, ułożonych jeden nad drugim, a każdy 
kolejny o mniejszej średnicy, 
- w kształcie płaskiej korony. 

Szkielet konstrukcyjny wieńca w tradycyjnych formach wykonany był  zazwyczaj z wikliny 
lub drewnianych listewek. (Jury, w tym przypadku, dopuszcza użycie innych materiałów.) 
Ramiona wieńca i inne części konstrukcyjne oplecione były kłosami wszystkich zbóż. 
Wieńce dekorowano żywymi, bądź  bibułowymi kwiatami, owocami, ziołami i kolorowymi 



wstęgami, Ważnym elementem było zwieńczenie całej formy. Najczęściej umieszczano 

tam symbole religijne, jak: krzyż, hostia, monstrancja. Do dna przymocowane były wystające 

drążki służące do niesienia wieńca. 

Uwaga: rozmiar wieńca powinien być  dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym 

(zaleca się, aby rozmiar 	nie przekraczał  1,5 metra wysokości i 1 metra średnicy 

w podstawie). 

Nie będą  oceniane: 
- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, 

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula 

ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe. 

Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną  formę, przy użyciu 

tradycyjnych ozdób. 

Uczestnictwo:  

Każde sołectwo z gminy Złota może zgłosić  do konkursu jeden wieniec. 
Zgłoszenie należy przesłać  pocztą  na adres: Urząd Gminy Złota ul. Sienkiewicza 79, 
28-425 Złota lub tel./ fax: 41 3561601 wew. 18,41 3561648. 

Delegacje wieńcowe przyjeżdżają  na własny koszt. 

Ocena wieńców odbędzie się  podczas obrzędu dożynkowego na placu dożynkowym. 

Nagrody:  

1.0rganizatorzy przewidują  nagrody pieniężne. 
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów nastąpi po części oficjalnej dożynek. 

Z up. Wójta 

mgr inż. Ireneusz Goluszka 
Sekreta 	
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