
Zarz^dzenie Nr 97/2017 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 14 sierpnia 2017r. 

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do rozstrzygni^cia konkursu 
„Najtadniejszy tradycyjny wieniec dozynkowy" w Gminie Pacanow. 

Na podstawie art.33 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z pozn.zm.) 
Wojt Gminy zarz^dza co nast^puje: 

§1. 
Powoluje si? Komisj? Konkursow^ w nast^puj^cym skladzie: 
1. P. Boguslawa Nega - przewodnicz^ca komisji 
2. P. Anna B^k - czlonek 
3. P. Iwona Bednarz - czlonek 
4. P. Jolanta W^troba - czlonek 

§2. 
Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena wiencow dozynkowych z terenu 
Gminy Pacanow podczas dozynek gminnych, organizowanych w dniu 
20 sierpnia 2017r.w miejscowosci Sroczkow, wytypowanie najladniejszego 
wienca do udziahi w eliminacjach powiatowych, ktory b^dzie reprezentowal 
Gmin? Pacanow . 

§3. 
Zatwierdza si? regulamin konkursu wraz z kryteriami oceny i punktacj^ 
(zat.nrl i zal. nr2)" Najladniejszy tradycyjny wieniec dozynkowy" sierpien 
2016r. 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem powzi?cia. 



Zal.Nr 1 
Regulamin konkursu na tradycyjny wieniec dozynkowy. 

Cel konkursu: 
1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dozynkowych oraz roh wienca 
jako glownego rekwizytu obchodow. 
2. Wyb6r najladniejszego wienca wykonanego zgodnie z miejscow^^ tradycj^. 
Zakres przedmiotowy: 
Na konkurs nalezy wykonac wieniec dozynkowy, ktory form^^ i uzytym 
materialem nawi^uje do tradycji dawnych wiencow dozynkowych, 
wyst^puj^cych na terenie woj. swi^tokrzyskiego. 
Kryteria oceny: 
1. Zgodnosc z tradycjq w zakresie formy, uzytego materialu i techniki 
wykonania . 
Do konkursu dopuszczone b?d^ wyl^cznie prace nawi^zuj^ce form^ do 
tradycyjnych wiencow dozynkowych. 
Na terenie wojewodztwa swi?tokrzyskiego spotykane byly wience: 
-w ksztalcie kopuly najcz?sciej o koHstej podstawie i krzyzuj^cych si? u szczytu 
ramionach 
-w ksztalcie stozka utworzonego z kilku wiankow ,ulozonych jeden na drugim, 
a kazdy kolejny o mniejszej srednicy. 
-w ksztalcie ptaskiej korony. 
Szkielet konstrukcyjny wienca w tradycyjnych formach wykonany byl 
zazwyczaj z wikliny lub drewnianych hstewek.( Komisja w tym przypadku 
dopuszcza uzycie innych materialow). 
Ramiona wienca i inne cz?sci konstrukcyjne oplecione byly klosami 
wszystkich zboz. 
Wience dekorowano zywymi, b^dz bibulowymi kwiatami, owocami, ziotami 
i kolorowymi wst?garni. Waznym elementem bylo zwiehczenie calej formy 

Najcz?sciej umieszczano tam symbole religijne jak; krzyz, hostia , monstrancja. 
Do dna przymocowane byly wystaj^ce dr^k i sluz^ce do niesienia wienca. 

Nie b^dq oceniane: 
-wience ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych, 
-wience o formach obcych tradycji ludowych takie jak: zaprz?gi i inne srodki 
transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe. 
2, Poziom wykonania i tworcza inwencja w oparciu o tradycyjny form^ 
przy uzyciu tradycyjnych ozdob. 
Uwaga: Rozmiar wienca powinien bye dostosowany do niesienia w korowodzie 
dozynkowym. Sugeruje si? aby wience nie przekraczaly 1.5m wysokosci 
i Im srednicy w podstawie. 



Kryteria Oceny i Punktacja 
zal. nr 2 

w konkursie „Najladniejszy tradycyjny wieniec dozynkowy' 

1 .Zgodnosc z miejscow^ tradycji w zakresie 
formy , materialu i techniki wykonania 

maksymalnie 50 pkt. 

2.Poziom wykonania -starannosc , 
tworcza inwencja 
w oparciu o tradycyjny form? , przy uzyciu 

tradycyjnych ozdob maksymalnie 50 pkt. 

Maksymalna liczba punktow nie moze przekroczyc 100. 
Ogolny ocen? tradycyjnego wienca dozynkowego stanowic b?dzie suma 
punktow, ktore uzyskalo Soiectwo wg kryterium oceny. 

mgr ¥/ifi.^ihu) Skop 


