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Rusza konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i
Mała Ojczyzna”
21 grudnia zainaugurowano konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki, Archiwów
Państwowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji dla uczniów klas VI szkół podstawowych
pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. W wydarzeniu
uczestniczył wiceminister Tomasz Rzymkowski.

– Zależy mi na tym, aby promować właściwe postawy wśród młodych ludzi. Mam na myśli
patriotyzm i umiłowanie ojczystych stron. Musimy wiedzieć, skąd się wywodzimy, skąd nasz
ród. Temu właśnie ma służyć ten konkurs. Jeśli mamy poznawać dzieje naszego narodu, to
zacznijmy od tej najmniejszej komórki, czyli od swojej rodziny – mówił podczas konferencji
Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski. 

– Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Jest to wspaniała okazja, by wnuki pytały dziadków i
pradziadków o historię swojej rodziny. Niech tematy tożsamości zagoszczą przy wigilijnym
stole – dodał wiceminister Tomasz Rzymkowski.

Podczas konferencji zostało podpisane porozumienie w sprawie wspólnej organizacji konkursu.
Pod dokumentem podpisali się Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk oraz
– w zastępstwie Ministra Edukacji i Nauki – Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski.  

 

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała
Ojczyzna”

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas VI szkół podstawowych do poszukiwania
informacji na temat swoich przodków i ich pochodzenia – odkrywania starych fotografii i
dokumentów, słuchania wspomnień. Przedsięwzięcie będzie realizowane na szczeblu
regionalnym i ogólnopolskim we współpracy kuratoriów oświaty z miejscowymi Archiwami
Państwowymi i dyrektorami szkół. Archiwa Państwowe będą organizować również spotkania o
tematyce genealogicznej, warsztaty, pokazy czy konsultacje dla nauczycieli historii i uczniów
klas VI.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Organizatorami konkursu są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Archiwa Państwowe oraz Ośrodek
Rozwoju Edukacji.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego w aplikacji
konkursowej od 18 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. Komisje konkursowe wybiorą
laureatów na poziomie regionalnym, spośród których kapituła wyłoni laureatów
ogólnopolskich.

Finał konkursu odbędzie się 15 maja 2022 r. w Warszawie. Na laureatów czekają wartościowe
nagrody.

 

Aplikacja „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” i „Poradnik
Młodego Genealoga”

Od dziś można już testować aplikację konkursową „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”. Znajduje
się ona na stronie. Aplikacja pozwala stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, dodawać
zdjęcia i opisy oraz gromadzić informacje potrzebne do zgłoszenia w konkursie.

Z kolei na stronie można pobrać „Poradnik Młodego Genealoga”, który przybliża najważniejsze
informacje dotyczące genealogii. 
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