Sprawozdanie
z finału XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywami Sztuki Ludowej
w Kartkach Świątecznych i Ceramice”

W dniu 28 listopada 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 odbył się wernisaż
połączony z wręczeniem nagród laureatom XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Miniatura Bożonarodzeniowa z Motywami Sztuki Ludowej w Kartkach Świątecznych
i Ceramice”.
Przed wernisażem, na godz. 14.30 osoby nagrodzone i wyróżnione zaproszone
zostały na warsztaty sztuki ludowej, które poprowadziła Pani Małgorzata Bołka. Uczestnicy
przygotowali ludowe ozdoby bożonarodzeniowe ze słomy i kolorowej bibuły.
Finał konkursu o godz. 16.00 rozpoczęła Pani Jolanta Kotlarek – współorganizatorka
konkursu, która powitała laureatów i gości oraz przedstawiła Panią Dorotę Przywarę-Kaps Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 oraz organizatorów konkursu – Panią
Małgorzatę Lewandowską oraz Marlenę Zabłocką.
Pani Kotlarek przybliżyła ideę konkursu, opowiedziała o tradycjach, obrzędach
i ludowych ozdobach bożonarodzeniowych, które były tematem tegorocznego konkursu.
Zwróciła uwagę na ozdoby ludowe – pająki bożonarodzeniowe zdobiące salę, w której
odbywał się finał, które można było obejrzeć dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Ludowej
i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy
Po odczytaniu protokołu Pani Dyrektor razem z Panią Marleną Zabłocką wręczyły
laureatom dyplomy, nagrody oraz foldery z fotografiami prac nagrodzonych w tegorocznym
konkursie.
Po wręczeniu nagród Laureaci Konkursu uwiecznieni zostali na wspólnej fotografii.
Prowadząca spotkanie podziękowała Sponsorom - fundatorom nagród, a wszystkich
uczestników wernisażu zaprosiła na spektakl bożonarodzeniowy „W świątecznym nastroju”,
który przygotowały dzieci z koła teatralnego „Pacynka” pod kierunkiem Pani Wiolety
Górskiej - Nowik.

Obu spotkaniom - wystawie i warsztatom towarzyszył słodki poczęstunek.
Większość prac nadesłanych na tegoroczny konkurs razem z pracami nagrodzonymi
obejrzeć można w Galerii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 do 11 grudnia b.r. W dniach
od 14 grudnia do 7 stycznia 2016 r. wystawa prezentowana będzie w Księgarni „Enigma”
przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy. Prace nagrodzone z ceramiki pokazane zostaną 22
grudnia b.r. w Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach w auli gimnazjum podczas
spotkania wigilijnego. Wybrane kartki bożonarodzeniowe nadesłane na konkurs oglądać
można w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy od 14 grudnia b.r. Serdecznie zapraszamy!

Konkurs zrealizowano w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych
oraz dzięki wsparciu firm, instytucji i osób prywatnych:
Toyota Bydgoszcz JAWORSKI AUTO SP. Z O.O.
Księgarnia „Enigma” w Bydgoszczy - sieć księgarń TAK CZYTAM
Forma Ceramika
Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna „BYLOT”
Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2
Sponsorzy anonimowi

Wszystkim Sponsorom serdecznie dziękujemy!

