
 
 

Tajemnice Mistrzejowic 

 

Konkurs plastyczny – Legendy nowohuckie 
 

Regulamin: 

1. Organizatorami konkursu są:  

Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie oraz Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. 

Norwida w Krakowie. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Tajemnice Mistrzejowic”, 

współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm 

Jutra”. 

Konkurs realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

Oddział Dzieje Nowej Huty, pod patronatem Rady Dzielnicy XV – Mistrzejowice. 

 

 

2. Celem konkursu jest przybliżenie młodszym dzieciom  podań, legend i historii, związanych z 

obszarem, na którym mieszkają. Miejscowości, na których terenie wybudowano Nową Hutę, czyli 

Mogiła, Czyżyny, Bieńczyce, Krzesławice, Mistrzejowice, Branice posiadają niemal tysiącletnie 

dzieje,  oryginalną kulturę, folklor, obyczaje, podania i legendy. Niektóre z nich weszły do 

skarbnicy kultury polskiej, jak np. Legenda o Wandzie i warto je poznać. 

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-7 lat.  

 

4. Prace konkursowe powinny mieć format: A4 lub większy. 

 

5. Prace można wykonać w dowolnej technice plastycznej (malowanie, rysowanie, formy i techniki 

mieszane itp.) 

 

6. Uczestnicy wykonują ilustrację do wybranej legendy nowohuckiej, zamieszczonej na stronach   

internetowych: kuznia.edu.pl i  tajemnice_mistrzejowic.kuznia.edu.pl: O Wandzie, co nie chciała 

Niemca…, Krzesławicki koń, Czarownica z Mistrzejowic (legendy opracowane na podstawie książki 

Ryszarda Dzieszyńskiego „Wino, skrzydła i ogień. Legendy nowohuckie”). 

7. Każde przedszkole może nadesłać dowolną ilość prac, natomiast uczestnicy indywidualni    

maksymalnie do 2 prac. 

8. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury.  

9.  Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę pracy. 

10. Prace należy dostarczyć do 3 listopada 2016 do godz. 15.00 do Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 

14, 31-616 Kraków, z dopiskiem „Tajemnice Mistrzejowic – konkurs legendy” 

 osobiście (w godzinach pracy klubu) 

 lub  drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do Klubu Kuźnia).  

11. Dostarczone prace powinny zawierać następujące dane uczestnika lub grupy uczestników:  

12. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. W przypadku zgłoszeń grup przedszkolnych: 

również imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy, numer i adres  

przedszkola. 



 
 

13. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej:  

www.tajemnice_mistrzejowic.kuznia.edu.pl 

14. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów 

podziękowania za pomoc udzieloną uczniom podczas przygotowań do konkursu.  

15. Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się 

w Klubie Kuźnia, 8 XI 2016r. o godz. 17.30. 

16. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac, które wpłynęły na konkurs. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

Informacji udzielają:  

Małgorzata Mokrzycka,  

tel. 12 641 68 75  

biblioteka@kuznia.edu.pl 

 

Joanna Kornas-Chmielarz 

tel. 12 648 08 86 

j.kornas@kuznia.edu.pl 

 

        


