Archiwum Państwowe w Siedlcach

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
Archiwum Państwowe w Siedlcach

Siedlce, dn. 15.10.2015

KONKURS PLASTYCZNY „ DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY’

Konkurs plastyczny „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych, uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych. Jego
organizatorem było Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. 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.
Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa
genealogicznego dowolną techniką plastyczną lub w formie wywodu przodków. Opracowane drzewo powinno
zawierać minimum 4 pokolenia (w tym jako pierwsze pokolenie autora).
Jury – 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 oraz genealog i regionalista Zbigniew Wąsowski – dokonało oceny prac w obu kategoriach.
W konkursie wzięło udział 120 osób. Prace nadesłali uczniowie szkół podstawowych m.in. z Siedlec, Łosic, Kotunia,
Strzały oraz Dąbrówki Stany, gimnazjów z Siedlec i Łukowa oraz osoby dorosłe. Wśród autorów nadesłanych prac
wyodrębniono grupy wiekowe:
- uczniowie szkoły podstawowej klasy I - III
- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI
- uczniowie gimnazjum
- osoby dorosłe
W kategorii wiekowej uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III nadesłano 21 prac (klasa I - 3 prace, klasa II - 7 prac,
klasa III – 11 prac).Przyznano miejsce 1, 2, 3 oraz wyróżniono 4 prace.
W kategorii wiekowej uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI nadesłano 89 prac,
( klasa IV -38 prac, klasa V - 35 prac, klasa VI - 16 prac) Przyznano miejsce 1, 2, 3 oraz wyróżniono 8 prac.
W kategorii wiekowej uczniowie gimnazjum wpłynęło 6 prac. Przyznano dwa równorzędne 1 miejsca oraz 1 pracę
wyróżniono i przyznano 1 nagrodę główną.
W kategorii wiekowej osoby dorosłe wpłynęły 4 prace. Przyznano miejsce 1, 2 oraz 1 pracę wyróżniono i przyznano 1
nagrodę główną.
Jury zbiorowo wyróżniło prace nadesłane przez wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach.
Oprócz prac nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury, Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach przyznał nagrody
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dla 5 autorów prac.
Łączne nagrodzono i wyróżniono 44 prace za formę plastyczną i głęboki wywód przodków.
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