
UCHWAŁA NR 896/ 2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 30 LIPCA 2015 r.  
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas  
XVII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 30 sierpnia 
2015 roku na Stadionie Miejskim w Buku oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 596 ze zm. ) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1  
 

Ogłasza się konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas XVII Wojewódzko-
Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 30 sierpnia 2015 roku na Stadionie 
miejskim w Buku. 

§ 2  
 

Zatwierdza się regulamin konkursu, stanowiący załącznik do Uchwały. 
 

§ 3 

1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 
 

1) Pan Ireneusz Krzymiński – pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

2) Pan Jacek Podbielski – pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

3) Pani Lidia Targosz - Dyrektor Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk, 
4) Pani Małgorzata Waligórska. – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 
     2.    Powołuje się na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pana Jacka Podbielskiego. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gabinetu Marszałka. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 896/ 2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 30 LIPCA 2015 r.  

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas  
XVII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 30 sierpnia 
2015 roku na Stadionie Miejskim w Buku oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu. 
 

 
Celem konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja regionalnych tradycji wyplatania wieńców  

z wykorzystaniem najciekawszych praktyk plastyki ludowej. Wieniec dożynkowy będący jednym  

z najważniejszych elementów uroczystości dożynkowych swą symboliką, podkreślającą bogactwo 

tegorocznych zbiorów, doskonale promuje wśród uczestników dorobek kulturalny wielkopolskiej wsi, 

rozbudzając zainteresowania tradycją ludową.  

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 



XVII Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie 
 

Buk, 30 sierpnia 2015 roku 
Stadion miejski, ul. Sportowa 12 

 
REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

 

Organizatorzy:   Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
    Metropolita Poznański  
    Powiat Poznański  
    Miasto i Gmina Buk  
 
Rejestracja wieńców:  Stadion miejski, ul. Sportowa 12 

 

I. Cel konkursu 

1. Podtrzymywanie umiejętności i tradycji wyplatania wieńców, związanych  

z obchodzonym Świętem Plonów, wieńczącym pomyślne zbiory zbóż. 

2. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych.  

3. Zwrócenie uwagi na znaczenie wieńca dożynkowego jako jednego z głównych 

elementów obchodów Święta Plonów. 

4. Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego tradycyjną metodą. 

 

II. Wymogi formalne wieńca tradycyjnego 

1. Podstawowe materiały wykorzystane w wieńcu muszą być związane ze Świętem 

Plonów oraz lokalną tradycją (kłosy, ziarno oraz inne płody rolne takie jak: warzywa, 

owoce, zioła, jarzębina, orzechy, a także kwiaty z domowego ogródka lub z bibuły  

i papieru ręcznie wykonane, zdobione kolorowymi wstążkami). Wyklucza sie 

elementy ozdobne z tworzywa sztucznego. 

2. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych 

wieńców dożynkowych. Mile widziana konstrukcja z „tworzyw naturalnych” jak pręt 

wiklinowy lub leszczynowy. Dopuszcza sie także konstrukcje metalowe lub 

drewniane. 

3. Kształt zgodny z lokalną tradycją, według starych ludowych wzorców, na przykład: 

• korona (m.in. mały wieniec noszony na głowie przez "przodownice"), 

• stożkowata kopa przypominająca snop zboża, 

• wieniec płaski z promieniście rozpuszczonymi kłosami i kwiatami, 

• kopuła o kulistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach. 

4. Wieńce dożynkowe biorące udział w konkursie nie powinny przekraczać 1,5 metra 

wysokości i 1 metra średnicy w podstawie. 

 



III. Komisja Konkursowa  

1. Organizatorzy wskazują członków Komisji Konkursowej. 

2. Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

3. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich jej członków. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje głos oddany przez 

Przewodniczącego Komisji. 

 

IV. Kryteria oceny wieńców 

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

• zgodność z tradycją (kształt, sposób wykonania) – liczba punktów od 1 do 5, 

• zastosowane materiały (zboża, zioła, kwiaty, itp.) - liczba punktów od 1 do 5, 

• walory estetyczne (staranność wykonania, dobór barw) - liczba punktów  

od  1 do 5, 

• sposób prezentacji wieńca (w tym stroje członków delegacji wieńcowej)  

- liczba punktów od  1 do 5. 

 

V. Warunki uczestnictwa  

1. Do wykonania wieńca mogą być użyte tylko zboża, płody rolne, owoce, zioła i kwiaty 

uprawiane w regionie wielkopolskim, a ocenie podlegać będą forma plastyczna  

i prezentacja wieńca. 

2. Nagrodzone wieńce pozostają własnością uczestników konkursu. 

3. Każda z delegacji może zgłosić do oceny tylko jeden wieniec. 

4. Delegacja wieńcowa ma obowiązek zarejestrować się w Punkcie rejestracji wieców na 

Stadionie miejskim w Buku, w dniu 30 sierpnia 2015 r. w godzinach 11.00-12.30. 

5. Delegacje wieńcowe przyjeżdżają na własny koszt. 

 

VI. Nagrody  

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy: 

• I miejsce – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

• II miejsce – nagroda Starosty Poznańskiego, 

• III miejsce – nagroda Burmistrza Buku. 

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po części oficjalnej 

dożynek. 

 


