
 

 

 

XIII  EDYCJA 

M U Z E A LN E G O    K O N K U R S U    H I S T O R Y C Z N E G O 

SPACEREM W PRZESZŁOŚĆ 

O   T Y T U Ł    M Ł O D E G O    R E G I O N A L I S T Y 

pod hasłem 

„Ostrowskie drogi do niepodległości” 
 

 

 

R E G U L A M I N 

 

I.   ORGANIZATOR 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

 

II. TEMAT 

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu historii i współczesności Ostrowa Wielkopolskiego  

(wydarzenia z przeszłości, zabytki, kultura, zasłużeni mieszkańcy, wybitni twórcy, walory 

turystyczne). Tegoroczna edycja przebiegająca pod hasłem „Ostrowskie drogi 

do niepodległości” obejmuje historię Ostrowa w okresie od zaborów do odzyskania 

niepodległości, ostrowskie wątki Powstania Wielkopolskiego oraz miejsca upamiętniające 

dawne wydarzenia i zasłużonych obywateli. Szczególna uwaga zostanie zwrócona 

na zagadnienia  związane z wydarzeniami powstańczymi w mieście i regionie,  germanizacją, 

krzewieniem patriotyzmu, działalnością niepodległościową oraz na organizacje, miejsca 

i postaci związane z tematem konkursu. 

 

Skala trudności zadań będzie dostosowana do każdej z grup wiekowych uczestników. 

 

III. CEL 

- pogłębienie wiedzy z historii Ostrowa Wielkopolskiego  

- poznanie walorów turystycznych rodzinnego miasta 

- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z materiałów źródłowych 

- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i pracy zespołowej 

- przybliżenie Muzeum jako instytucji kulturalno-oświatowej przyjaznej dzieciom i młodzieży 

- nauka poprze zabawę - poznawanie miasta jako miejsca o niebanalnej, interesującej przeszłości 

 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: 

I grupa – uczniowie klas IV i V 

II grupa – uczniowie klas VI – VIII oraz gimnazjaliści 

W każdej grupie wiekowej szkoła może zgłosić po jednej drużynie składającej się  

z 5 – 6 uczniów. 

 

 

 

 



 

 

V.    FORMA KONKURSU 

Konkurs przeprowadzony zostanie przez organizatora w dniach: 

   15 listopada (czwartek) – grupa I 

   16 listopada (piątek) – grupa II 

 

Tegoroczna edycja będzie miała formę spaceru po mieście, w którym każda drużyna weźmie 

udział pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

 

Początek w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od godz. 10.00. 

Drużyny startują co 15 min w kolejności wylosowanej przy zgłoszeniu. 

 

Uczniowie z mapą, na której zaznaczone zostaną punkty kontrolne, przechodzić będą 

do kolejnych miejsc w centrum miasta i tam rozwiązywać zadania lub odpowiadać na pytania, 

za które otrzymają określą liczbę punktów, w zależność od poprawności udzielonej odpowiedzi 

lub wykonanego zadania. O ilości przyznanych punków decydować będzie każdorazowo 

dwuosobowe jury wyznaczone przez organizatora. 

 

Spacer przewidziany jest na 2 – 2,5 godz. Na zakończenie uczestnicy otrzymają słodki 

poczęstunek, a w tym czasie jury dokona podliczenia punktacji i poinformuje o wyniku. 

 

SPECJALNE ZADANIE KONKURSOWE 

 

Każda grupa przygotowuje wcześniej specjalne zadanie konkursowe, które ocenione zostanie 

przez jury w jednym z punktów kontrolnych. 

 

I GRUPA – KLASY IV – V 

Prezentacja postaci ostrowskiego działacza niepodległościowego lub uczestnika walk 

powstańczych [max  5 min, dowolna forma ustna] 

 

II GRUPA – KLASY VI - VIII ORAZ GIMNAZJALIŚCI 

Wywiad z uczestnikiem działań niepodległościowych. Na podstawie materiałów biograficznych 

uczennicy konkursu „przeprowadzą” wywiad z wybranym przez siebie działaczem 

niepodległościowym lub uczestnikiem powstania. Można również przeprowadzić rozmowę 

z potomkami zasłużonych ostrowian. Cały tekst (pytania i odpowiedzi) drużyna przygotowuje 

wcześniej w formie wydruku i dostarcza w dniu konkursu. [Wydruk nie powinien przekraczać 

2 stron formatu A4, wielkość czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5, akapit 2,5 cm] 

VI.  ZASADY PRACY JURY 

Jury złożone z pracowników merytorycznych Muzeum oraz zaproszonych gości czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych. W razie konieczności rozstrzyga sytuacje sporne 

i niejasne. 
 

VII. LAUREACI 

Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, a najlepsza 

szkoła otrzyma tytuł „Kuźni regionalistów 2018”. Członkowie wszystkich uczestniczących 

w konkursie zespołów, w zależności od ilości zdobytych punktów, otrzymają Złotą, Srebrną lub 

Brązową Odznakę Młodego Regionalisty lub tytuł Przyjaciela Muzeum.  

 
 

 

 

 



 

 

VIII. PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostaną dyplomami oraz nagrodami wręczonymi 

podczas specjalnej uroczystości podsumowującej zmagania. Spotkanie, na które zaproszenia  

otrzymają również rodzice lub opiekunowie uczniów odbędzie się w drugiej połowie listopada. 

Szczegółowe informacje oraz zaproszenia zostaną przekazane uczestnikom w dniu konkursu. 
 

IX. TERMINY  

ZGŁOSZENIA – przyjmujemy do 25 października 2018 

KONKURS  – GRUPA I – 15 listopada (czwartek), od godz. 10.00 

– GRUPA II – 16 listopada (piątek), od godz. 10.00 

     Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

PODSUMOWANIE – druga połowa listopada 
 

X. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia prosimy kierować do REGINY  PODSKARBI lub w sekretariacie pod 

nr  tel. 592 – 80 – 52 

lub bezpośrednio do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do dnia 25 października 2018 roku. 

Przy zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, nazwisko opiekuna i nr tel. kontaktowego. 

 

Uwaga! 

Każdy z uczestników konkursu proszony jest o wypełnienie formularza zgłoszenia, który, podpisany 

przez rodziców lub opiekunów, należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem (podpisany 

i zeskanowany) do Muzeum, najpóźniej w dniu konkursu, na adres: 

 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Rynek 1 

63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

e-mail:biblioteka@mmow.pl 

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zagadnienia i zalecana bibliografia są dostępne również 

na naszej stronie internetowej www.mmow.pl w zakładce Edukacja/konkurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proponowania bibliografia: 

 

Z podanej literatury uczestnicy konkursu zapoznają się z materiałami dotyczącymi tematu 

tegorocznych zmagań „Ostrowskie drogi do niepodległości”, który obejmuje historię Ostrowa 

w okresie od zaborów do odzyskania niepodległości, ostrowskie wątki Powstania Wielkopolskiego 

oraz miejsca upamiętniające dawne wydarzenia i zasłużonych obywateli. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na zagadnienia związane z wydarzeniami powstańczymi w mieście i regionie,  

germanizacją, krzewieniem patriotyzmu, działalnością niepodległościową oraz na organizacje, 

miejsca i postaci związane z tematem konkursu. 

 

Skala trudności zadań będzie dostosowana do każdej z grup wiekowych uczestników. 

Grupa I (kl. IV – V) na konkurs przygotowuje tylko podstawowe wiadomości 

z prezentowanych zagadnień. 

Banach Witold, Ostrowska nostalgia, Ostrów Wielkopolski 2011 

Banach Witold, Ostrów pod znakiem pegaza, Ostrów Wielkopolski 2005, s. 26 - 53 

Banach Witold, Ostrów Wielkopolski w dawnej pocztówce 1897 – 1939, Ostrów Wielkopolski 2002 

Banach Witold, Ostrów Wielkopolski „w pigułce”, Ostrów Wielkopolski 2003 

Banach Witold, Kowalska Barbara, Zbrodnia w Winiarach. Obywatele Ziemi Ostrowskiej 

 zamordowani w dniu 14 grudnia 1939, Ostrów Wielkopolski 2006 

Dykcik Zenon, „Republika Ostrowska”, Ostrów Wielkopolski 2003 

Franc Aneta, Kowalczyk Maciej, Ostrów Wielkopolski. Zarys dziejów samorządu miasta, Ostrów 

Wielkopolski 2010, s. 28 – 53 

Jarosz Barbara, Półciennik Marek, 130 lat kolei w Ostrowie, Ostrów Wielkopolski 2005, s. 36 – 37 

Karwat Janusz, Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887 – 1919, Poznań 

2002, s. 473 – 479 

Kowalczyk Maciej, Zaburzona codzienność 1914 – 1918, Ostrów Wielkopolski 2015 

Olejniczak Marek, Bedeker ostrowski, Ostrów Wielkopolski 2004 

Ostrów Wielkopolski. Ilustrowane dzieje miasta, Ostrów Wielkopolski 2009 

Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa genealogicznego, Tom III, Ostrów Wielkopolski 2008 

Wieliczka Zygmunt, Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z powstania Wielkopolskiego 1918 – 

 1919, Poznań 1931 s. 14 – 38 

Wielkopolska szkoła edukacji narodowej, Wrocław 1970 

 

 

Niektóre z wymienionych pozycji można zakupić w kiosku Muzeum Miasta lub wypożyczyć 

w Bibliotece Publicznej im. St. Rowińskiego. Ze wszystkimi można zapoznać się w czytelni 

biblioteki muzealnej. 

 


