
  

Częstochowski Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs plastyczny pn. 

„Bajać na ludowo” na zilustrowanie bajek, baśni i podań ludowych cenionych polskich folklorystów: Jana 

Karłowicza, Romana Zmorskiego i Zygmunta Glogera. Utwory mają być nie tylko inspiracją i pretekstem 

do artystycznej aktywności uczestników, ale też zwrócić uwagę na obyczaje lokalnych społeczności 

wiejskich. Szczegóły w regulaminie. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas V-VIII szkół 

podstawowych i szkół średnich z Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, 

lublinieckiego i kłobuckiego. Na zwycięzców czekają nagrody. 

 

Realizując konkurs „Bajać na ludowo“ chcemy wzbudzić zainteresowanie zanikającym zjawiskiem opowiadania 

bajek ludowych. Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi jest w tej dziedzinie niezmiernie bogate. Trzeba jednak 

pamiętać, że tradycje niekultywowane mogą zostać zapomniane. Co byłoby ogromną stratą dla naszej narodowej 

tożsamości. 

 

Celem Konkursu jest popularyzacja tradycyjnych polskich bajek i baśni oraz przekazów ludowych, zachęcanie 

uczniów szkół średnich i podstawowych do aktywności artystycznej oraz propagowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych. 

 

Przewiduje się dwie kategorie konkursowe: dla uczniów Szkół Podstawowych klas 5-8 oraz dla uczniów Szkół 

Średnich.  

 

 

Zgłoszenia do Konkursu według zasad opisanych w regulaminie można przesyłać na adres: 

czestochowa@nikidw.edu.pl, w terminie od 22 marca do 30 kwietnia 2021 roku 

 

Więcej informacji, kartę zgłoszeniową oraz regulamin można znaleźć na stronie Organizatora: 

www.nikidw.edu.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

 

Konkurs ilustratorski  

 „Bajać na Ludowo” 
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*** 

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra 

Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego 

Mościckiego w 1936 roku. Instytut  ma zająć się nie tylko badaniami historycznymi, ale także rozpoznawaniem, 

ewidencjonowaniem, digitalizacją oraz upowszechnianiem współczesnego dorobku kultury mieszkańców 

obszarów wiejskich, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Działalność Instytutu dotyczy wszystkiego, co wieś 

wniosła do dziedzictwa Polski, zarówno kultury materialnej i niematerialnej.    

 

Kontakt dla dziennikarzy:  

Paula Zasada 

paula.zasada@nikidw.edu.pl 

       506 582 643 

 

NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI W WARSZAWIE 

 ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa 

 tel. +48 22 380 98 10, fax +48 22 380 98 01 

NIP: 525-28-04-887 

 

 


