Archiwum Panstwowe w Siedlcach

KONKURS EDUKACYJNY„ Z RODZINNEJ SZUFLADY”

Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i
gimnazjalnych, uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych. Jego organizatorem było Archiwum Państwowe w
Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie
dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Konkurs miał
na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów dużej i małej ojczyzny z
perspektywy losów rodziny. Pozwolił także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach i zachęcał do gromadzenia
rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o rodzinne fotografie i dokumenty.
Na konkurs nadesłano 109 prac z 23 szkół, tj. 12 szkół podstawowych oraz 11 gimnazjów. Prace nadesłali uczniowie
szkół podstawowych m.in. z Siedlec, Kotunia, Białk, Grali Dąbrowizny, Strzały, Dąbrówki Stany, Łukowa i Mrozów oraz
gimnazjów z Siedlec, Strzały, Skórca, Białk, Mińska Mazowieckiego, Mrozów, Olszanki oraz Sokołowa Podlaskiego.
Konkurs miał rangę wojewódzką. Nadesłano 87 prac plastycznych (w tym 4 komiksy) oraz 3 prace przestrzenne, 6
albumów, 1 reportaż radiowy oraz 1 film i 11 pokazów multimedialnych.
31 maja jury w składzie historyk sztuki Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, radca prawny
Bogusław Niemirka z Polskiej Akademii Nauk, artysta malarz prof. dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, historyk dr Witold Bobryk oraz genealog i regionalista Zbigniew
Wąsowski – dokonało oceny prac.
Ze względu na formę nadesłanych prac oceny dokonano w następujących kategoriach: praca plastyczna, praca
przestrzenna, praca multimedialna, film, reportaż radiowy, album, anegdota. Prace oceniono w ramach
poszczególnych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Ze szkoły podstawowej nadesłano 89 prac:
Z klasy II 17 prac (3 prace nagrodzono, przyznano 1 miejsce w kategorii Album oraz dyrektor Archiwum przyznał 13
wyróżnień).
Z klasy III 12 prac (2 prace nagrodzono oraz 1 wyróżniono).
Z klasy IV 15 prac (3 prace nagrodzono, 2 wyróżniono oraz przyznano nagrodę główną).
Z klasy V 11 prac ( 2 prace nagrodzono).
Z klasy VI 34 prace (4 prace wyróżniono ).
 Z gimnazjum nadesłano 20 prac:
 Z klasy I 8 prac(1 nagrodzono, 1 wyróżniono).
 Z klasy II 2 prace (2 nagrodzono).
 Z klasy III 10 prac (2 nagrodzono, 1 wyróżniono oraz przyznano II miejsce).

Jury przyznało 15 równorzędnych nagród oraz 9 równorzędnych wyróżnień. Ponadto w kategorii Praca przestrzenna
przyznano nagrodę główną oraz w kategorii Praca multimedialna i Album miejsce I i II.
Oprócz prac nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury, Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach przyznał
wyróżnienia dla 13 autorów prac. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 42 prace.
 Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 9 czerwca 2017 r o godzinie
11 w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach podczas Międzynarodowego Dnia Archiwów.
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