
 

 

 

XI  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 

„Ostrów miastem trzech religii i trzech narodowości” 
 

 

 

R E G U L A M I N –  G I M N A Z J U M 

 

I.   ORGANIZATOR 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

 

II. TEMAT 

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę z zakresu historii i współczesności Ostrowa Wielkopolskiego  

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

turystyczne). Tegoroczna edycja przebiegająca pod hasłem „Ostrów miastem trzech religii i 

trzech narodowości” zwraca szczególną uwagę na tematykę związaną z różnorodnością etniczną i 

wyznaniową w naszym mieście (Polacy – katolicy, Niemcy – protestanci (ewangelicy) i Żydzi). 

 

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 

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

   interesujących miejscach 

 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA 

Konkurs przeprowadzony zostanie wśród uczniów gimnazjum. Każdą szkołę reprezentuje 

drużyna składająca się 3 - 7 uczniów. 

 

V.    FORMA KONKURSU 

Konkurs przeprowadzony zostanie przez organizatora dnia 29 kwietnia 2016 (piątek). Początek 

w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego od godz. 10.00. 

 

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

udział pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

 

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 (od 0 do max. 14), w zależność od poprawności 

udzielonej odpowiedzi lub wykonanego zadania. O ilości przyznanych punków decydować będzie 

każdorazowo dwuosobowe jury wyznaczone przez organizatora. 

 



Drużyny startują co 15 min w kolejności wylosowanej przy zgłoszeniu.  

 

Start i zakończenie konkursu będą miały miejsce w Muzeum, spacer przewidziany jest na 2 – 2,5 

godz. Na zakończenie uczestnicy otrzymają słodki poczęstunek, a w tym czasie jury dokona 

podliczenia punktacji, poinformuje o wyniku i uzyskanym tytule. 

 

SPECJALNE ZADANIE KONKURSOWE 

Każda drużyna przygotuje się wcześniej do realizacji dodatkowego, specjalnego zadania 

konkursowego. Tegoroczny temat to: 

Zaproponuj wystawę związaną z tematyką konkursu 

oraz zaprojektuj i wykonaj plakat promujący. 
Gotowy, podpisany na odwrocie, plakat należy dostarczyć do Muzeum w dniu konkursu. 

Uzasadnienie pomysłu będzie miało miejsce w jednym z punktów kontrolnych. Wszystkie prace 

zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania konkursu. Maksymalne wymiary 

plakatu 100 x 70 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 2016”. Członkowie wszystkich uczestniczących 

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

Brązową Odznakę Młodego Regionalisty albo tytuł Przyjaciela Muzeum. 

 

VIII. NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy konkursu uhonorowani zostaną dyplomami oraz nagrodami wręczonymi 

podczas specjalnej uroczystości podsumowującej zmagania. Spotkanie, na które zaproszenia  

otrzymają również rodzice uczniów odbędzie się w sobotę 14 maja (Noc Muzeów). 
 

IX. TERMINY  

ZGŁOSZENIA – przyjmujemy do 23 marca 2016 

KONKURS  – 29 kwietnia 2016 (piątek), godz. 10.00 

     Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

PODSUMOWANIE – 14 maja 2016 (sobota) 

   Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

X. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia prosimy kierować do REGINY  PODSKARBI lub EWY KOPRAS pod 

nr  tel. 592 – 80 – 52 

lub bezpośrednio do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do dnia 23 marca  2016 roku. 

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

 

Uwaga! 

Wypełniony formularz zgłoszenia (dla każdego uczestnika) należy dostarczyć osobiście, przesłać 

pocztą lub mailem (podpisany i zeskanowany) do Muzeum do dnia 25 kwietnia 2016 na adres: 

Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Rynek 1 

63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

e-mail:biblioteka@mmow.pl 

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zalecana bibliografia są dostępne również na naszej 

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

 



Zalecana bibliografia: 

 

Z podanych materiałów prosimy o zapoznanie się z tematami związanymi z szeroko rozumianym 

hasłem tegorocznego konkursu „Ostrów miastem trzech religii i trzech narodowości”: Polacy – 

katolicy, Niemcy – protestanci (ewangelicy) i Żydzi; tj. wydarzenia historyczne, architektura, 

biogramy, wzajemne stosunki i powiązania itp. 

 

Katalog wystawy Wpisani w Ostrów, Ostrów Wielkopolski 2012 

Witold Banach, Ostrowska nostalgia, Ostrów Wielkopolski 2011 

 Ostrów Wielkopolski. Ilustrowane dzieje miasta, Ostrów Wielkopolski 2009 

 Ostrowskie Studia Judaistyczne, Tom II, Ostrów Wielkopolski 2009 

Po niemiecku o Ostrowie. Antologia tekstów historycznych i literackich z XIX i XX wieku, Ostrów 

Wielkopolski 2008 

 Ostrowskie Studia Judaistyczne, Tom I, Ostrów Wielkopolski 2007 

 M. Olejniczak, Bedeker ostrowski, Ostrów Wielkopolski 2004 

W. Banach, Ostrów Wielkopolski „w pigułce”, Ostrów Wielkopolski 2003 

 Wojciech Suszycki, Ostrów Wielkopolski i obrzeża, Ostrów Wielkopolski 2003 

Księga pamięci Alma Mater Ostroviensis, część 10: Nauczyciele i wychowankowie Gimnazjum 

ostrowskiego w okresie zaborów 1845 – 1918/1919, Ostrów Wielkopolski 2003 

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

Ostrów Edzarda Schapera. W 90 rocznicę urodzin pisarza, Ostrów Wielkopolski 1998 

  

Stałe wystawy muzealne oraz tematy z infokiosków, w tym przede wszystkim: 

miasto trzech religii 

wpisani w Ostrów 
 

Przygotowując się do konkursu proszę zwrócić szczególną uwagę 

na biogramy wymienionych postaci:  

Franciszek Bieliński, Henrich Brandt, Edmund Dalbor, Aron Freimann, Leo Hirsch, Josef 

Krauskopf, Moritz Lande,  Mieczysław Halka Ledóchowski, Hermine von Offen, Elias Plessner, 

Ferdynand Radziwiłł, Manfred von Richthofen, Edward Mieczysław Serwański, Edzard Shaper, 

Walenty Śmigielski 

 

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. 

 

Uwaga! 
Doskonałym uzupełnieniem pozycji bibliograficznych oraz atrakcyjnym i zalecanym sposobem na 

pogłębienie wiedzy będzie korzystanie z ekspozycji stałych muzeum, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów prezentowanych na nowo zainstalowanych multimediach w naszej 

instytucji: ekranie dotykowym i infokioskach. Wstęp do muzeum dla uczniów przygotowujących się 

do konkursu jest bezpłatny. 
 


