
XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
NA ZABAWKĘ TRADYCYJNĄ  

„Słoniki, żabki, koniki i samochodziki” 
 

Już po raz jedenasty zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na zabawkę tradycyjną. 
W dotychczasowych dziesięciu edycjach proponowaliśmy takie tematy, jak: pojazdy, ptaki, fauna i flora, 
zabawki dla niesłyszących i niewidzących, bohaterowie baśni, bajek i legend. Tym razem motywem 
przewodnim konkursu są tak lubiane przez wszystkich słoniki, żabki, koniki i samochodziki. Pragniemy, 
aby na wystawie pokonkursowej znalazł się jak największy asortyment zabawek charakterystyczny dla 
Polski i Słowacji. Udział w projekcie zaproponowaliśmy także twórcom z Ukrainy. 

Liczymy na to, że zabawki wytworzone na konkurs znajdą nabywców, trafią do dzieci i bę-
dą im służyć do wspaniałej zabawy, spełniając znaczącą rolę wychowawczą. To w dużej mierze za 
pośrednictwem zabawek i zabawy dzieci przygotowują się do dorosłego życia. 

W różnych krajach i kulturach zabawki cechowały liczne podobieństwa. Dziewczynki bawiły 
się lalkami wykonanymi z drewna, suchych liści kukurydzy, resztek tkanin. Chłopców interesowały 
zabawki militarne, drewniane szable, koniki, baty, karabiny, figurki żołnierzy. Do ulubionych zabawek 
należały także te, które stanowiły miniatury sprzętów i przedmiotów używanych w gospodarstwie domo-
wym (wózki, bryczki, naczynia kuchenne, babki). Kolejną grupę stanowiły zabawki ruchome, obecnie już 
prawie niespotykane (kołatki, grzechotki, klepoki, kurki dziobiące na desce, konie na biegunach, dzięcio-
ły na drzewie, schodzące po pochylni zwierzątka). Pojawiały się także zabawki okazjonalne, np. św. 
Mikołaje, anioły, diabły wykonane z piernika, chleba, ciasta.  

Zależy nam na zabawkach prostych, wykonanych z naturalnych i tradycyjnych surowców 
(drewno, glina, słoma, liście, drut, tkanina). Każdy kraj ma swoje specyficzne i tradycyjne zabawki, 
zachwycające prostotą i mistrzowskim wykonaniem. Mamy nadzieję, że nasz konkurs potwierdzi tę 
opinię.  

 
 

Organizator 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 
 
Współorganizator 
Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie (Słowacja) 
 
Cele 
- Porównanie wzorów i technik wykonania zabawek tworzonych na obszarach objętych konkursem 
(Polska, Słowacja, Ukraina). 
- Rozbudzenie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej zarówno twórców, jak i odbiorców zabawek. 
- Zachęcenie twórców z krajów wyszehradzkich do zajęcia się wytwarzaniem zabawek ludowych, jak 
również inspirowanych sztuką ludową. 
- Pozyskanie nowych twórców do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej. 
 
Tematyka 
Zabawki tradycyjne od lat mają swoich zwolenników. Tematem tegorocznego konkursu są żabki, 
koniki, słoniki i samochodziki. Z doświadczenia wiemy, że są to zabawki, o które najczęściej pytają 
dzieci i dorośli na różnego rodzaju targach i kiermaszach sztuki ludowej. Organizatorom konkursu 
zależy przede wszystkim na zabawce najbardziej tradycyjnej i powszechnie występującej w krajach 
objętych konkursem (Polska, Słowacja, Ukraina), a także na pracach inspirowanych zabawką tradycyj-



ną. Zabawki powinny być wykonane z naturalnych surowców, techniką przypominającą najbardziej 
tradycyjne wykonanie. Prace zgłoszone na konkurs muszą spełniać swoją podstawową funkcję: służyć 
dzieciom do zabawy. 
 
Warunki udziału w konkursie 
Na konkurs można złożyć dowolną ilość prac bardzo czytelnie i trwale opisanych z dołączoną kartą 
uczestnictwa. Prace należy składać osobiście w terminie do 20.05.2016 r. w siedzibie Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej lub przesłać pocztą pod w/w adres. 
W konkursie mogą brać udział twórcy dorośli, dzieci i młodzież. Prace powinny być wykonane specjalnie 
na konkurs i być wytworem własnym autora. 

 
Ocena prac i nagrody 
Oceny prac dokona jury w skład którego wejdą etnografowie, artyści plastycy i organizatorzy konkursu. 
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy. Pula nagród wynosi 
2000 euro. Decyzje jury są nieodwołalne. 
 
Pozostałe informacje 
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 
20.06.2016 r. w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. 
 
Wystawy pokonkursowe 
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej:  
20 czerwca – 30 sierpnia 2016 
 
Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie (Słowacja) 
9-15 września 2016 

  
Wszelkich informacji o konkursie udzielają jego organizatorzy: 

Zbigniew Micherdziński, Bogdan Wandzel 
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812 69 08, 33 822 05 93 

tel./faks: 33 812 33 33, www.rok.bielsko.pl, folklor@etnofoto.net 
 

Koordynator konkursu na Słowacji: 
dr Miroslav Žabenský 

Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín 
tel. +421 43 586 49 78, www.osvetadk.sk, osvetadk@nextra.sk 

 
 
 

  
 



KARTA UCZESTNICTWA 
 

11. MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA ZABAWKĘ TRADYCYJNĄ 
 
 

 
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................... 
 
Data urodzenia/ wiek: ............................................................................................................................. 
 
Adres: ..................................................................................................................................................... 
 
Miejsce pracy / nauki: ............................................................................................................................ 
 

Wykaz tytułów prac nadesłanych na konkurs (opis) 
 

   1 . ......................................................................................................................................................... 
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   8. .............................................................................................................................................................. 
 
   9. .............................................................................................................................................................. 
 
10. ............................................................................................................................................................. 

 
 

Osoba wymieniona w karcie uczestnictwa wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby związane z konkursem. Administratorem tych danych jest Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej. Zgoda wymienionej osoby na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowol-
na, została ona poinformowana o przysługującym jej prawie dostępu do danych i ich poprawienia. 

                                                                                                     
 

                                                                                                                 Data i podpis 
                                                                                                                                 

……………………………………………. 


