
Regulamin konkursu regionalnego 
dla uczniów szkół podstawowych i średnich 

z cyklu 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie ….” 

pod hasłem 

„Leszno – na styku wczoraj i dziś” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. 

Rodu Leszczyńskich w Lesznie a współorganizatorem Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 

Okręgowego w Lesznie. 

2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t. j. Dz. U. 2020. poz. 

1036 ze zm.). 

 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich 

regionu leszczyńskiego. 

3. Cele konkursu: 

1) pogłębianie i poszerzanie wiedzy o historii miejsc i miejscowości, często niewielkich, które mają 

ciekawe dzieje;  

2) umacnianie więzi emocjonalnej z „małą ojczyzną”, 

3) wyrabianie przekonania o powinności gruntownego poznania dziedzictwa kulturowego nie 

tylko Polski, ale i własnej okolicy. 

 

4. Szczegółowym tematem tegorocznych zmagań jest miasto Leszno i okolica. Mieszkamy w różnych 

miejscowościach: miastach, miasteczkach, wsiach. W każdej z nich znajdują się różne miejsca które 

znamy i z którymi jesteśmy związani. Warto się nimi zainteresować i uwiecznić ich obecny wygląd. 

Dlatego tematem tej edycji konkursu jest Leszno i najbliższa okolica. Mogą to być pałace, domy, 

kościoły, fabryki, stare budynki gospodarcze, pomniki, ulice, parki czy też zupełnie inne miejsca. 

Założeniem konkursu fotograficzno-plastycznego jest  stworzenie zdjęć dokumentujących dzisiejsze  

Leszno i najbliższy region lub wykonanie pracy plastycznej, której tematem również będzie Leszno i 

okolice. W wyborze źródła inspiracji pomocna będzie strona internetowa Muzeum 

www.muzeum.leszno.pl (wpis informujący o konkursie zawiera galerię dawnych wizerunków miasta) 

oraz  muzealny profil Facebook (hashtag #ImagoLesnae), ale liczy się inwencja i wyobraźnia, dlatego 

dobór źródeł jest dowolny. Ponadto uczestnicy mogą skorzystać z   wybranych wizerunków 

pochodzących z katalogu „Imago Lesnae” oraz zwiedzić wystawę „Ulicami dawnego Leszna. Podróż 

sentymentalna”. Katalog można zakupić w sklepie internetowym Muzeum, natomiast ekspozycja jest 

dostępna w Muzeum Okręgowym w Lesznie przy ul. G. Narutowicza 31 (dawna synagoga). Zadaniem 

http://www.muzeum.leszno.pl/


uczestnika konkursu jest znalezienie miejsca utrwalonego na wybranym przez siebie zdjęciu z 

katalogu lub wizerunku z wystawy i wykonanie takiej pracy, która byłaby współczesną wersją 

dawnego obrazu. Ceniona będzie, przede wszystkim precyzja wykonania oraz interesujący wybór 

miejsca. Istotne jest wskazanie przemian architektonicznych w Lesznie jakie zaszły od wykonanie 

pierwotnego wizerunku lub odwrotnie – udowodnienie jak mało się od tego czasu zmieniło. Konkurs 

przeznaczony jest dla młodzieży, uczniów leszczyńskich szkół podstawowych i średnich. 

 

5. Organizacja i przebieg konkursu: 

1) uczniowie startujący w konkursie wykonują pracę w dowolnej technice plastycznej, formatu 

A3, lub cyfrowej (zdjęcie); praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą 

następujące dane: 

 Imię i nazwisko ucznia 

 Nazwę szkoły 

 Nazwisko nauczyciela 

 Dane dotyczące pracy: miejscowość, datę powstania, nazwę ( np. dom mieszkalny przy 

ul. Sienkiewicza lub kościół pw. św. Jana w Lesznie) 

 Źródło inspiracji – informacja na podstawie jakiego zdjęcia lub obrazu powstała praca 

         

2) Ocenie podlegają: samodzielność i inwencja w realizowaniu zadania, staranność 

opracowania i kompozycji; 

3) prace należy złożyć do 01.06.2021 roku w bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu 

Leszczyńskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1 u pani Doroty Pietrowicz lub w Muzeum 

Okręgowym w Lesznie w Dziale Edukacji i Marketingu, pl. Jana Metziga 16; 

4) jury konkursu zapozna się ze zgromadzonymi pracami, oceni je i wyda werdykt najpóźniej 

do 15.06.2021 roku; 

5) prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: osobna dla klas VII i VIII szkół 

podstawowych i osobna dla szkół średnich.  

6) autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe; 

7) organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród; 

8) werdykt jury jest ostateczny; 

9) złożenie pracy, podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu; 

10) wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Okręgowym w Lesznie u pana 

Tomasza Raka - nr telefonu 65 529 61 40 w. 27, e-mail edukacja@muzeum.leszno.pl lub w 

bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego u pani Doroty Pietrowicz – nr telefonu 65 529 94 25, 

e-mail: lo1_leszno_d_pietrowicz@wp.pl; 

 

 


