
„ KOSMICZNA PODRÓ Ż” – DOGONOWIE I ICH ARKA  

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA WYKONANIE POJAZDU MI ĘDZYPLANETARNEGO 

Społeczność Dogonów należy do jednego z bardziej znanych ludów Afryki Zachodniej. 
Zamieszkuje rejon masywu Bandiagara, nieco poniżej tzw. wewnętrznej delty Nigru na 
południu Republiki Mali. Współcześnie ich populacja liczy około 500 000 osób. Zamieszkują 
wioski zarówno na samym masywie, jak i wokół, na otaczającej go równinie oraz na tzw. 
rumowisku – kamienistych zboczach i wąwozach wokół Bandiagary.  

Te ostatnie, trudno dostępne, ale malowniczo położone osady należą do najciekawszych. 
Kosmogoniczna mitologia Dogonów opowiada m.in. o podróży ich praprzodków z 
gwiazdozbioru Wielkiego Psa na ziemię w tzw. arce Nommo (koryo), która „lądowała ruchem 
wirowym, przypominającym ruch kołowrotka”. Historia ta zainspirowała organizatorów do 
przygotowania konkursu plastycznego dla dzieci w wieku szkolnym na wykonanie pojazdu 
kosmicznego, w którym Dogonowie odbyli swoją niezwykłą wyprawę. 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie (Dział Edukacji i 
Dział Kultur Pozaeuropejskich). 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 8–13 lat.  
3. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:  

a) 8–9 lat, b) 10–11 lat, c) 12–13 lat. 
4. Każdy uczeń może wykonać tylko 1 pracę (indywidualnie lub w grupie 2–3 osób). 
5. Prace należy wykonać z materiałów nadających się do recyklingu (puszki, pojemniki 

plastikowe, butelki, torby papierowe, tektura, gazeta itp.). 
6. Wielkość pracy – dowolna (nie większa niż 1,50 m x 1,50 m). 
7. Liczy się pomysł i estetyka wykonania pracy. 
8. Na wszystkie kosmiczne obiekty czekamy do 13 listopada 2017 roku. Prosimy je 

dostarczyć pod adres: Muzeum Narodowe w Szczecinie Dział Edukacji  
ul. Wały Chrobrego 3  
70-561 Szczecin 
z dopiskiem „Dogonowie”. 

9. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać informacje o autorze (autorach): 
imię i nazwisko uczestnika, wiek, dane adresowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
wraz z numerem telefonu. 

10. Wielki finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 23 listopada 
2017 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 3.   

11. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej 
prezentacji zgłoszonej pracy i opublikowania na naszej stronie 
www.muzeum.szczecin.pl danych laureata (finalisty) konkursu. 
 

 

 


