
GMINNY KONKURS RODZINNY NA DRZEWO GENEALOGICZNE 

DLA UCZNIÓW KLAS 0 -III 

 

Jestem gałązką drzewa genealogicznego 

Edycja czwarta 

 
Twoje rodzinne drzewo wyrasta z ziemi zielonej. 
Twoje rodzinne drzewo wyrasta z ziemi polskiej. 

Twoje rodzinne drzewo ma tyle lat, że trudno zliczyć. 
Ty jesteś małą gałązką, na której listków osiem. 

A twoja młodsza siostra dopiero listki dwa. 
Ojciec, mama, 

a wcześniej dziadkowie tworzą mocne gałęzie. 
Nie złamie ich wiatr. 

Pradziadek – pień drzewa. 
 Twoje rodzinne drzewo ma wiele razy prapra... 

Rodziców i dziadków znasz, 
od nich się uczysz świat rozumieć. 

A co wiesz o swoich prapra... 
schowanych w rodzinnym albumie? 

                                                                                   Jadwiga Jałowiec 
 

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 

 
Organizatorzy: 

Gmina Wieliczka, 

MGOPS w Wieliczce, 

Szkoła Podstawowa w Sierczy,                               

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, 

Wydawnictwo Żyznowski 

 

Osoby odpowiedzialne: 

Agnieszka Gabryś, Urszula Michalik - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej 

w Sierczy 

Ewa Tkaczewska, Agata Podedwórna z MGOPS w Wieliczce 

 

Uczestnicy: 

W konkursie mogą brać udział uczniowie oddziałów „zerowych” oraz klas I – III ze szkół 

i przedszkoli miasta i gminy Wieliczka. 

 

Cele konkursu: 

 Zainteresowanie uczniów historią własnej rodziny, 

 Poszerzenie wiedzy dzieci na temat własnej rodziny, 

 Zacieśnienie więzi rodzinnych, integracja rodziny, 

 Poznanie poprzez pryzmat losów rodziny historii własnej miejscowości i regionu. 

 

Udział w konkursie „Jestem gałązką drzewa genealogicznego” polega na opracowaniu swojego 

drzewa genealogicznego. Probantem (osobą wywodzącą swoich przodków) jest opracowujące swoje 

drzewo dziecko lub dzieci (w przypadku rodzeństwa lub kuzynostwa z klas 0-III). 

 

 

 



Do pomocy dziecku należy zachęcić całą rodzinę, 

szczególnie rodziców i dziadków 

 

Przedstawione drzewo genealogiczne może sięgać dowolną ilość pokoleń wstecz i powinno być 

opracowane na podstawie wiedzy o rodzinie, jaką uczestnik konkursu zdobył w wywiadzie 

rodzinnym oraz na podstawie dokumentów, które posiada w domu. Może być ono uzupełnione 

o dodatkowe elementy, np. opisy przedstawionych osób, zdjęcia rodzinne, herby rodowe, itp. 

W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą zaleca się zamieszczanie zdjęć 

i dokumentów skanowanych lub kserowanych. Ponadto praca konkursowa może zawierać 

opowiadanie o ciekawym wydarzeniu z przeszłości rodziny lub opis najbarwniejszej postaci 

w rodzinie. 

 

Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać do 15 grudnia 2017 r. 

telefonicznie w sekretariacie szkoły: 12 651 64 97 

lub drogą elektroniczną: niki11@poczta.onet.pl 

       gabrys.a@wp.pl 

       sekretariat@sp-siercza.pl 

   
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 28 lutego 2018 r. do siedziby Zespołu ds. Programów 

i Projektów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Pocztowa 1 

lub do Szkoły Podstawowej w Sierczy. Obowiązkowo załącznikiem do pracy konkursowej jest 

wypełniony formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sierczy 

http://sp-siercza.pl w zakładce Konkursy. 

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów. Przy ocenie będą brane pod uwagę 

następujące kryteria: 

1. Ilość zawartych w drzewie informacji. 

2. Technika, forma, kompozycja (przejrzystość prezentowanych elementów drzewa). 

3. Pomysłowość, oryginalność prac. 

4. Estetyka, artystyczny poziom pracy. 

5. Elementy dodatkowe ubogacające pracę (opis postaci, wydarzenia, itp.). 

 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Edukacyjno – 

Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce. 

 

Laureatami konkursu zostaną trzej uczniowie i ich rodziny, których prace otrzymają najwyższą 

ilość punktów przyznanych wg powyższych kryteriów. Przewidziano także wyróżnienia dla autorów 

prac (rodzin), którzy wg przyznanej punktacji zajmą miejsca kolejno od 4. do 7. Wszystkie rodziny 

uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy. 

Dla zwycięzców przygotowano cenne „rodzinne” nagrody, m. in. aparat fotograficzny, wycieczkę, 

wartościowe pozycje książkowe. 

 

O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie, poprzez e-mail 

lub swoją szkołę/przedszkole. 

 

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów, wykorzystanie pracy plastycznej 

i nazwiska Uczestników dla potrzeb konkursu. Informacja o wynikach będzie umieszczona na 

stronach internetowych organizatorów oraz zostanie przekazana do lokalnych mediów. 

 

 

 

mailto:niki11@poczta.onet.pl
mailto:gabrys.a@wp.pl
http://sp-siercza.pl/

