
SZKOLNY KONKURS 

„Moje MuzeuM” 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I –VI do udziału w konkursie „Moje Muzeum”. 

Muzeum to instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad 

obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. To właśnie Ty drogi uczniu 

możesz stworzyć swoje muzeum pamięci. Poproś dziadków, sąsiadów, znajomych, aby 

opowiedzieli Ci  o zdarzeniach, które przeżyli lub o takich, które im opowiedziano. 

Wspomnienia jeszcze sprzed wojny - o dzieciństwie, obyczajach, o tym jak się kiedyś żyło, o 

wojnie, o tym jak ludzie osiedlali się na Mazurach, jak wyglądały czasy powojenne. Poproś 

może udostępnią Ci do skserowania, zeskanowania stare zdjęcia. Może posiadają jakieś stare 

przedmioty, dokumenty o których mogą Ci coś opowiedzieć. Ważne, aby były prawdziwe, nie 

z książek czy Internetu. To Ty zadecydujesz co znajdzie się w Twoim Muzeum. 

Cele konkursu 

 upowszechnienie wiedzy o najnowszych dziejach Warmii i Mazur, a w szczególności 

miasta Ełk w środowisku dzieci i młodzieży; 

 stworzenie bazy dokumentującej dziedzictwo kulturowe miasta Ełk; 

 zainicjowanie w szkołach ełckich programu edukacji kulturalnej eksplorującego 

zasoby wielokulturowego dziedzictwa  Mazur, w tym specyficznej kultury 

społeczności post-emigracyjnych; 

 zastosowanie multimediów i nowoczesnych technik plastycznych w procesach 

edukacji kulturowej młodzieży; 

Zasady konkursu 

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I –VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii 

Konopnickiej w Ełku; 

 Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej formie dokumentującej 

pamięć historyczną mieszkańców Ełku sprzed 1958r.   

 Prezentacje mogą mieć formę pamiętników, albumu, prezentacji multimedialnej, 

plansz i obejmować zapisy wywiadów, wspomnienia i opowieści członków rodziny, 
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sąsiadów, znajomych, kopie fotografii, dokumentów, fotografie pamiątkowych 

przedmiotów etc. 

 Uczeń może przygotować tylko jedną pracę. W przypadku, gdy w szkole uczy się rodzeństwo 

praca może być zespołowa. Dopuszcza się pomoc rodziców w pracy konkursowej; 

 Przedstawiana praca musi być samodzielnym opracowaniem zebranych   źródeł np.  

wspomnień, relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii i dokumentów pisanych. 

Nie może powtarzać w całości istniejących opracowań i innych opublikowanych 

projektów (także w Internecie); nie może być również nagrodzona w innym konkursie,  

a także nie może być w całości lub w znaczącej (powyżej 30%) części upubliczniona 

(wydawnictwa, prasa, radio, telewizja, Internet) przed rozstrzygnięciem konkursu — 

pod groźbą ich dyskwalifikacji; 

 W wypadku cytowania publikowanych tekstów, należy podać ich źródło; 

 Praca i zawarte w niej lub dołączone do niej materiały nie mogą naruszać prawa do 

wizerunku i prawa autorskiego osób trzecich; w przeciwnym wypadku autor pracy 

ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył; 

 Uczestnik konkursu ma możliwość konsultacji koncepcji prezentacji z organizatorami 

s. 14, s. 29. 

 Prace nie będą zwracane autorom. Stają się własnością Muzeum Historycznego w 

Ełku; 

 Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową i zgodę opiekuna prawnego na udział w 

konkursie; 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

udostępnianych podczas realizacji programu w celach komunikacyjnych, 

historycznych, naukowych.  

 

Termin dostarczenia pracy 

Prace należy dostarczyć organizatorowi do 28 października 2019 r. Zwycięzcy otrzymają 

nagrody rzeczowe lub finansowe, a ich prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły. 

Konkurs realizowany jest w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura – Warmia i 

Mazury” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta 

Ełk. 

 

Organizatorzy: Magda Mastaj, Robert Kubeł 


