
Moja Przygoda w Muzeum  

od Konkursu regionalnego do 

międzynarodowego 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od 1991 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu 
stało się współorganizatorem  

(obok Ministerstwa Kultury i Sztuki i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej)  

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. 

 Wcześniej Konkurs organizowany był przez 
różne muzea, najdłużej przez Muzeum 

Etnograficzne w Warszawie. 



Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 
i Młodzieży  

„Moja Przygoda w Muzeum” 
 
 
 
CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o 
zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich 
rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych 
i artystycznych; kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie 
upodobań plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży 
w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji 
szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub 
artystycznych. 
 
PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu 
mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, 
przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem 
muzeów martyrologicznych. 
 
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest: 
poznanie zbiorów określonego muzeum; 
wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z 
wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i 
atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź 
charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum i tzw. 
„zaplecza muzealnego” (pracownie konserwatorskie, systemy ochrony 
zabytków, magazyny, itp.). 
Uczestnik Konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu 
muzealnego, eksponatu, zdarzenia związanego ze zwiedzaną ekspozycją 
lub naukowobadawczym, czy też konserwatorskim procesem 
działalności muzealnej, które wywarły największe wrażenie na uczestniku 
Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej. 
 
TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy 
powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum. 
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Obrady Jury 













 

W 2007 roku Konkurs stał się imprezą 

międzynarodową.  

Prace nadsyłane są z Austrii, Białorusi, Bośni i 

Hercegowiny, Bułgarii, Chin, Estonii, Grecji, Indii, 

Łotwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Rumunii, 

Słowacji, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii  





Wręczenie nagród 











Wernisaż 
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Wydawnictwa 











 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Edwin Turkiewicz  

 
za udział w cyklu zajęć plastycznych zorganizowanych w ramach XXXII 

edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i 

Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” 

 

Zajęcia odbyły się w dniach od 21 do 23  września 2010r. 

w  obiektach Muzeum  Okręgowego w Toruniu 

 

 

 

 



 

 

Moja Przygoda w Muzeum – inspiracje i 

wyzwania   

 

Od 2002 roku w ramach projektu  

Moja Przygoda w Muzeum organizowana jest 

konferencja naukowa i warsztaty plastyczne dla 

nauczycieli, opiekunów plastycznych i 

muzealników. 

 



XXXII 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 

„Moja Przygoda w Muzeum” 
 

Program Konferencji i warsztatów plastycznych dla pracowników muzeów, nauczycieli i opiekunów 
plastycznych 17 – 19 września 2010 r. 

Muzeum Okręgowe w Toruniu 
17 września 2010 r. (piątek) 

 
12.00 Dom Eskenów, ul. Łazienna 16 

Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej  
XXXII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 
„Moja Przygoda w Muzeum” 

14.00 Obiad dla Laureatów Konkursu i ich opiekunów (Restauracja „Pod Atlantem”, ul. Św. Ducha 3) 
 

Konferencja i warsztaty plastyczne 
 
17.00   Dom Eskenów, ul. Łazienna 16, wystawa „Moja Przygoda w Muzeum” 

Prelekcje i prezentacje dotyczące edukacji artystycznej i organizacji regionalnych edycji Konkursu 

 Pani Aleksandra Czapska (Muzeum Południowego Podlasia) 

 Pani Wiesława Kamińska (Muzeum w Wałbrzychu) 
18.30    „Formy edukacji artystycznej” w Muzeum Pałacu w Wilanowie – kierownik Działu Edukacji Piotr 

Górajec 
19.30    Kolacja (Sala Kinowa, Ratusz) 
 
18 września 2010 r. (sobota) 

 
9.00  Wyjazd do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (zbiórka o godz. 8.45 przy Hotelu 

Trzy Korony) 
10.00  Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie - zwiedzanie, warsztaty drukarskie - Dariusz 

Subocz (konserwator zabytków, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie) 
14.00 Obiad (Restauracja „Pod Atlantem”, ul. Św. Ducha 3) 
15.30 Piwnica Gdańska, Ratusz 

„Tajniki grafiki” – wstęp do warsztatów – Agata Rissmann (Dział Sztuki Muzeum Okręgowego w 
Toruniu) 
„Czarno-biały świat grafiki” - warsztat graficzny – Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, Anna 
Kornelia Jędrzejewska (Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu) 

18.30    Piwnica Gdańska - Ratusz - spotkanie z artystą grafikiem Markiem Zajko (Wydział Sztuk Pięknych 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

19.30    Kolacja (Sala Kinowa, Ratusz) 
             Dyskusja 

 
19 września 2010 r. (niedziela)  
 

10.00 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika (ul. Franciszkańska 11) 
„Sześćdziesiąt lat edukacji w Muzeum Okręgowym w Toruniu” – kierownik Działu Edukacji 
Justyna Bibik 

11.00 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika (ul. Franciszkańska 11) 
Zwiedzanie wystawy „Tony Halik – urodzony dla przygody” – Katarzyna Paczuska (Dział Kultur 
Pozaeuropejskich Muzeum Okręgowego w Toruniu); „Podróż marzeń” – gra edukacyjna 

13.00    Uroczyste zakończenie warsztatów 
 

Organizatorzy: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Muzeum Okręgowe w Toruniu 
Muzeum Pałac w Wilanowie 



Konferencja 











Warsztaty 

















Program edukacyjny 

 

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

URZĄD MIASTA TORUNIA 

 

 

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM” 

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU 

DO WYSTAWY POKONKURSOWEJ XXXI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY 

Ratusz Staromiejski, II piętro 

18.09 – 31.10.2009 

  Zajęcia dla szkół i grup zorganizowanych: 

(po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji MOT*) 

 

  „O portrecie prawie wszystko” – od 6 lat 

  „Tajemnice galerii obrazów” (warsztaty analizy i opisywania dzieł  

               sztuki oraz tworzenia kopii) – od 9 lat 

  „W pracowni artysty malarza” (tajniki warsztatu artysty) – od 10 lat 

  „Ciche życie przedmiotów” (warsztaty o martwej naturze) – od 9 lat 

  „Grafika bez tajemnic” – gimnazjum i liceum 

 

 Zajęcia dla osób indywidualnych i rodzin na wystawie pokonkursowej: 

 

 warsztaty w soboty dla osób indywidualnych i rodzin na wystawie  

pokonkursowej, terminy: 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10,  

od godz. 11:00  

            (po uprzednim zgłoszeniu w Dziale Edukacji MOT*) 



















 

Konkurs Literacki 

  

Od 3 lat przy wystawie pokonkursowej  

Moja Przygoda w Muzeum  

organizowany jest konkurs literacki dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjów 

(współorganizatorem jest Toruński Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego) 



 

 

 
 

CKU Toruński Ośrodek  Doradztwa Metodycznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 

  

Widzimy coś czasem sto razy, tysiąc razy,  

zanim naprawdę zobaczymy to po raz pierwszy. 

Christian Morgenstern 

                                      

Ogłaszają konkurs literacki związany 
z XXXII Międzynarodowym Konkursem Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży  

Moja Przygoda w Muzeum 
 
 
Cele konkursu: 
-rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w kontakcie z dziełami sztuki 
-rozwijanie potencjału twórczego dzieci i młodzieży 
-kształcenie pisania dłuższych form wypowiedzi 
-przygotowanie do odbioru kultury i aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym 
 
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – klasy I-III i IV-VI  
oraz gimnazjów - klasy I-III. 
 
Opisywane w pracach literackich dzieła to prace konkursowe, zebrane na 
wystawie „Moja Przygoda w Muzeum”. 
 
 
Uczniowie piszą pracę na jeden z poniższych tematów.  
 
1.Ta praca mnie urzekła…- opis wybranej pracy plastycznej. 
2.Tu byłem/byłam - sprawozdanie z wystawy „Moja Przygoda w Muzeum”. 
3. „Widzimy coś czasem sto razy, tysiąc razy, zanim naprawdę zobaczymy to 
po raz pierwszy” -  refleksje z wystawy „Moja Przygoda w Muzeum”. 
 
 
 







 

Muzeum Okręgowe w Toruniu 
 

serdecznie zaprasza  

na 

 

A U K C J Ę   CHARYTATYWNĄ 
 

dziecięcych prac plastycznych  

wyróżnionych w Międzynarodowym Konkursie 

„Moja Przygoda w Muzeum”, 

 

która odbędzie się 

6  G R U D N I A ( S O B O T A )  2 0 0 8  r. 

 o godz. 12.00 
 

w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego 
 

 
 

Zrób sobie prezent i pomóż dzieciom! 

 

Prace wytypowane do aukcji prezentowane są na 

stronie internetowej Muzeum Okręgowego 

www.muzeum.torun.pl 








