
Gminny konkurs Palm Wielkanocnych z regionu Kurpiowskiego 

 

Organizator:  

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy 

 

Palma 

„Palma wielkanocna to nie tylko symbol, to wierzenia. Na Kurpiach wierzono, 

że uderzenie kogoś palmą po wyjściu z kościoła przyniesie tej osobie zdrowie  

i dobrobyt. Latem palemkę stawiano w oknie, miała ona chronić dom od 

uderzenia pioruna. Palmom przypisywano także magiczną moc, odpędzania 

złych duchów. Wypędzając bydło po raz pierwszy w roku na pastwisko, 

uderzano nią każde ze zwierząt po grzbiecie, co miało spowodować większą 

mleczność.”1 

Regulamin Konkursu 

Cele konkursu: 

❖ propagowanie tradycji, zwyczajów i folkloru związanego ze Świętami 

Wielkanocnymi  

❖ pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy ludowej 

❖ kształtowanie zainteresowań kultura ludowa oraz plastyka obrzędową 

❖ stwarzanie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz 

wymiany wiedzy na temat znikających zwyczajów własnoręcznego 

robienia palm  

 

 

 

 
1 https://www.eostroleka.pl/niedziela-palmowa-i-historia-palmy-kurpiowskiej,art24005.html 



Zasady uczestnictwa:  

❖ konkurs adresowany jest do sołectw działających na terenie Miasta  

i  Gminy Mrocza, organizacji pozarządowych, członkiń Kół Gospodyń 

Wiejskich 

❖ każdy uczestnik wykona 

• do konkursu po 1 palmie z regionu Kurpiowskiego – termin  

do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00  

• poza konkursem na dzień 10 kwietnia 2022 r. (Niedziela Palmowa) 

– 6 dowolnych palm wykona każdy przystępujący do konkursu 

• prace zgłoszone do konkursu powinny być zaopatrzone  

w czytelnie napisaną metryczkę z nazwą sołectwa  oraz imieniem 

i nazwiskiem przewodniczącego/ej organizacji pozarządowej lub 

koła w zamkniętej i nieoznakowanej kopercie. 

Sposoby wykonania:  

Palma powinna być wykonana z gałęzi sosnowych z rozwidloną górą oraz 

naturalnych składników:  

• borówka 

• wrzos  

• gałązki wierzbowe 

Wysokość palmy: 

• min. 40 cm 

• max 200 cm 

Kwiaty z bibuły/krepy – obowiązują przede wszystkim tradycyjne kolory 

kurpiowskie – zieleń, fiolet, czerwień 

Oprócz kwiatów palmę dekorujemy wstążką (czub)   

 

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu. 

Nie będą oceniane palmy, zakupione w sklepach lub na straganach. 



 

Miejsce i termin przyjęcia prac: 

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Mroczy ul. Sportowa 1 

• do 4 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00  

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 10 kwietnia 2022 r. (niedziela) 

podczas Palmowej Niedzieli oraz tradycyjnego „Śniadania Wielkanocnego” 

organizowanych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 4 godzina 12:00.  

Głównym kryterium oceny prac będą:  

❖ zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami 

❖ walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość 

❖ wysokość palm 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

UWAGA! 

Udział w konkursie nie będzie punktowany w ramach konkursu „Aktywne 

Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza.  

 


