
Konkurs „Moje korzenie, czyli skąd jestem?” 

www.wbp.olsztyn.pl/korzenie/ 
 

DO WYGRANIA SUPER NAGRODY! 
Masz dużą szansę zdobyć jedną z ośmiu cennych nagród: 

TABLET lub APARAT FOTOGRAFICZNY. 

 

CZY DLA CIEBIE? 

Jesteś uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa warmińsko-

mazurskiego? Ten konkurs jest dla ciebie. 

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Jeśli jesteś niepełnoletni do konkursu może zgłosić Ciebie osoba pełnoletnia, np. nauczyciel, rodzic, 

bibliotekarz, pracownik domu kultury lub innej placówki kulturalnej. Ze strony konkursu: 

www.wbp.olsztyn.pl/korzenie/ powinien on pobrać odpowiednie oświadczenia, które należy wysłać 

razem z Twoją pracą konkursową. 

 

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ? 

- napisz tekst w dokumencie tekstowym,  

- nagraj filmik (telefonem komórkowym lub innym narzędziem),  

- zrób prezentację w Power Poincie (albo innym programem do prezentacji multimedialnych), 

- zarejestruj nagranie dźwiękowe, 

albo połącz dowolnie te techniki. Tekst nie powinien być dłuższy niż 18 tyś. znaków, a nagrania nie 

dłuższe niż 15 minut. Pracę konkursową w wersji elektronicznej zapisz na nośniku CD i prześlij do 

nas. 

 

NA JAKI TEMAT? 

Przedstaw w ciekawy sposób skąd pochodzi Twoja rodzina, dlaczego dziś jesteście mieszkańcami 

Warmii i Mazur. W tym celu możesz pokazać, opisać lub nagrać: 

- wyjątkowe zwyczaje rodzinne przekazywane od lat (np. kulinarne, rękodzielnicze, śpiewacze, 

religijne), 

- ciekawą opowieść jednego z członków rodziny, legendę albo wspomnienia, 

- historię jednej lub kilku najciekawszych lub najcenniejszych pamiątek rodzinnych, także dawnych 

fotografii, 

albo zaskocz wszystkich i bądź oryginalny, jednak POKAŻ, JAKIE SĄ TWOJE KORZENIE. 

 

DO KIEDY? 

Pracę możesz wysłać pocztą tradycyjną do 15 maja 2015 r.  

 

DO KOGO? 

Starannie zapakowany dysk z nagraną pracą konkursową oraz pobrane ze strony konkursu i 

wypełnione oświadczenia razem z dorosłym opiekunem wyślijcie na adres: Pracownia Regionalna 

i Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33, 10-026 

Olsztyn albo złóż je tam osobiście na I piętrze (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, 

w sobotę w godz. 9.00-14.00). 

 

Twój dorosły opiekun za zgłoszenie i wsparcie otrzyma od nas ciekawą książkę. Nagrody rozdamy 

10 czerwca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.wbp.olsztyn.pl/korzenie/ 
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