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Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. 

XVII edycja w roku szkolnym 2016/2017 

 

ZŁOTY WIEK POMORZA  
(XVI – XVII WIEK) 

 
Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Szczecinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa 
zachodniopomorskiego do udziału w XVII edycji Konkursu z Edukacji Regionalnej Moja 
mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o 
Pomorzu Zachodnim i kształtowanie tożsamości regionalnej. W dotychczasowych edycjach 
uczniowie mieli możliwość poznania dawnej i najnowszej historii regionu oraz zbiorów 
Muzeum Narodowego w Szczecinie.  
 
 

R E G U L A M I N 
 

Tegoroczny temat wiodący konkursu to:  
Złoty wiek Pomorza (XVI – XVII wiek ) 

 
1. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie, pod opieką nauczyciela 

historii lub nauczycieli innych przedmiotów. 
 
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursie w trzech kategoriach wiekowych:  

• uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, 
• uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, 
• uczniowie gimnazjów 

 
3. Konkurs odbywa się na dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim 
 
4. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Szkoły. W składzie komisji powinien znajdować się nauczyciel historii. 
Komisja ustala zasady eliminacji szkolnych i przeprowadza je w terminie do                    
16  grudnia 2016 (piątek). 

  
5. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich Szkolna Komisja Konkursowa może zgłosić 

2 uczniów ze szkoły liczącej do 300 uczniów oraz 3 uczniów ze szkoły liczącej 
powyżej 300 uczniów (na każdym poziomie – dotyczy szkół podstawowych). Jeżeli 
uczeń danej szkoły w ubiegłym roku szkolnym zdobył tytuł laureata, placówka może 
zgłosić do udziału w konkursie dodatkowo dwóch uczniów. Na zgłoszeniu prosimy 
podać przyczynę zwiększenia liczby zgłoszonych uczniów.  

 
6. Eliminacje wojewódzkie będą przeprowadzone przez Wojewódzką Komisję 

Konkursową powołaną przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie i 
Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.   
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7. Zgłoszenia uczniów do udziału w eliminacjach wojewódzkich należy nadsyłać do              
31 stycznia 2017 (wtorek), na adres mailowy: d.obalek@muzeum.szczecin.pl lub 
k.milewska@muzeum.szczecin.pl W tytule maila prosimy wpisać Moja mała ojczyzna 
i podać numer szkoły. 

 
8. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych odbędą się                 

31 marca 2016 (piątek), o godz. 10.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. 
Wały Chrobrego 3. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich będą rozwiązywać test 
sprawdzający. Wykaz literatury podany jest poniżej. Do udziału w finale 
zakwalifikowanych zostanie 12 osób. Wielki Finał  dla uczniów klas 1-3 szkół 
podstawowych odbędzie się 25 kwietnia 2017 (wtorek), o godzinie 11.00, w 
Muzeum Narodowym w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. 
Staromłyńska 27. Uczestnicy Wielkiego Finału wezmą udział w quizie ze znajomości 
literatury i ekspozycji Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w 
XVI i XVII wieku (zabawa z rozsypanymi opisami eksponatów, odszukanie pojęć na 
wystawie itp.). O zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych na 
teście i w Wielkim Finale. 

 
             Wymagania dla uczestników konkursu z klas 1-3 szkół podstawowych: 
 
Etap szkolny 
1. Znajomość literatury: 
a) O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna.  
Znajomość następujących rozdziałów:  
Na drodze do zjednoczenia Księstwa Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie w czasie 
reformacji, Legenda z Marianowa, Prądy epoki renesansu 

 
Etap wojewódzki 
1. Znajomość wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i 
XVII wieku prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Muzeum Tradycji 
Regionalnych, ul. Staromłyńska 27 
2. Znajomość literatury 
a) O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna.  
Znajomość następujących rozdziałów:  
Na drodze do zjednoczenia Księstwa Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie w czasie 
reformacji, Legenda z Marianowa, Prądy epoki renesansu 
b) M. Frankowska, R. Makała, Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w 
XVI i XVII wieku.  
Znajomość rozdziału:  
„Ksi ążęca kolekcja” Muzeum Narodowego w Szczecinie  
Uwaga: Książka dostępna bezpłatnie w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
Wały Chrobrego 3. Kontakt: d.obalek@muzeum.szczecin.pl 

 
 

9. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych odbędą się                 
31 marca 2017 (piątek), o godz. 11.30 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. 
Wały Chrobrego 3. Uczniowie będą rozwiązywać test sprawdzający. Wykaz literatury 
podany jest poniżej. Do udziału w II etapie (Wielki Finał) zostanie zakwalifikowanych 
20 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w teście. Wielki Finał dla uczniów klas 
4-6 odbędzie się  26 kwietnia 2017 (środa), o godz. 11.00 w Muzeum Narodowym 



 3 

w Szczecinie - Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27. Uczestnicy 
tego etapu, wcielając się w rolę dziennikarza, kronikarza lub przewodnika po 
wystawie, napiszą wypracowanie na jeden z trzech tematów związanych z wystawą 
Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku. O 
zwycięstwie w konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez uczestnika za 
rozwiązanie testu oraz za pracę pisemną. 

 
           Wymagania dla uczestników konkursu z klas 4-6 szkół podstawowych: 
 
Etap szkolny 
1. Znajomość literatury: 
a) O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna.  
Znajomość następujących rozdziałów:  
Walka o sukcesję w Księstwie Pomorskim, Na drodze do zjednoczenia Księstwa 
Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie w czasie reformacji, Legenda z Marianowa, 
Prądy epoki renesansu, Wojna Trzydziestoletnia i jej skutki dla Pomorza Zachodniego 

 
Etap wojewódzki 
1. Znajomość wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i 
XVII wieku prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Muzeum Tradycji 
Regionalnych, ul. Staromłyńska 27 
2. Znajomość literatury 
a) O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna.  
Znajomość następujących rozdziałów:  
Walka o sukcesję w Księstwie Pomorskim, Na drodze do zjednoczenia Księstwa 
Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie w czasie reformacji, Legenda z Marianowa, 
Prądy epoki renesansu, Wojna Trzydziestoletnia i jej skutki dla Pomorza Zachodniego 
b) M. Frankowska, R. Makała, Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w 
XVI i XVII wieku.  
Znajomość rozdziałów:  
„Ksi ążęca kolekcja” Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz „Złoty wiek Pomorza. Sztuka 
na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku” – o wystawie tylko do strony 39! 
Uwaga: Książka dostępna bezpłatnie w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
Wały Chrobrego 3. Kontakt: d.obalek@muzeum.szczecin.pl 
 
 

10. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów gimnazjów odbędą się 31 marca 2017 
(piątek), o godz. 13.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 
Uczniowie będą rozwiązywać test sprawdzający wiadomości. Wykaz literatury 
podany jest poniżej. Do udziału w Wielkim Finale zostanie zakwalifikowanych 15 
uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w teście. Wielki Finał odbędzie się 27 
kwietnia 2017 (czwartek), o godz. 10.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – 
Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27. Uczestnicy Wielkiego 
Finału będą odpowiadać pisemnie na 3 pytania: pierwsze i drugie będzie dotyczyło 
tematu: Złoty wiek Pomorza (XVI-XVII wiek), a trzecie znajomości wystawy Złoty 
wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku. Następnie, 
zgodnie z tradycją konkursu uczniowie przedstawią przygotowaną wcześniej 
prezentację przedstawiającą dzieje jednego eksponatu z wystawy Złoty wiek Pomorza. 
Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku. W prezentacji powinny 
znaleźć się informacje o osobach lub wydarzeniach, z którymi związany był wybrany 
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eksponat oraz o jego funkcjach. W trakcie prezentacji można posłużyć się dowolnymi, 
przygotowanymi wcześniej materiałami i rekwizytami (foliogramy, nagrania 
magnetofonowe, mapy, zdjęcia, materiały ksero, kostiumy). Oceniana będzie 
poprawność merytoryczna, językowa i atrakcyjność wystąpienia. Czas przeznaczony 
na prezentację wynosi maksymalnie 5 minut. W przypadku przekroczenia limitu czasu 
komisja może podjąć decyzję o dyskwalifikacji uczestnika konkursu. O zwycięstwie w 
konkursie zadecyduje suma punktów zgromadzonych przez uczestnika za test, 
odpowiedzi ustne i prezentację. 

 
            Wymagania dla uczestników konkursu z klas gimnazjalnych: 
 
Etap szkolny 
1. Znajomość literatury: 
a) O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna.  
Znajomość następujących rozdziałów:  
Walka o sukcesję w Księstwie Pomorskim, Na drodze do zjednoczenia Księstwa 
Zachodniopomorskiego, Rozkwit Koszalina w XV wieku, Pomorze Zachodnie w czasie 
reformacji, Legenda z Marianowa, Prądy epoki renesansu, Wojna Trzydziestoletnia i jej 
skutki dla Pomorza Zachodniego, Wojny o Pomorze Zachodnie w II połowie XVII wieku 

 
Etap wojewódzki 
1. Znajomość wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i 
XVII wieku prezentowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Muzeum Tradycji 
Regionalnych, ul. Staromłyńska 27 
 
2. Znajomość literatury 
a) O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna.  
Znajomość następujących rozdziałów:  
Walka o sukcesję w Księstwie Pomorskim, Na drodze do zjednoczenia Księstwa 
Zachodniopomorskiego, Rozkwit Koszalina w XV wieku, Pomorze Zachodnie w czasie 
reformacji, Legenda z Marianowa, Prądy epoki renesansu, Wojna Trzydziestoletnia i jej 
skutki dla Pomorza Zachodniego, Wojny o Pomorze Zachodnie w II połowie XVII wieku 
b) M. Frankowska, R. Makała, Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w 
XVI i XVII wieku.  
Uwaga: Książka dostępna bezpłatnie w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
Wały Chrobrego 3. Kontakt: d.obalek@muzeum.szczecin.pl 
c) Z. Boras, Stosunku społeczno – ustrojowe na Pomorzu Zachodnim w XVI i w pierwszej 
połowie XVII wieku, w: Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, pod redakcją P. Bartnika i K. 
Kozłowskiego, Szczecin 2000 

 
11. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych 3 Laureatów, którzy otrzymają 

nagrody książkowe. Przyznane zostaną również nagrody specjalne – tytuł Mistrz 
Roku, Dziennikarz Roku i Historyk Roku. 

 
12. Uczniowie, którzy dostali się do etapu wojewódzkiego (Wielkiego Finału) otrzymają 

drobne nagrody i dyplomy na uroczystości wręczenia nagród. 
 

13. Nauczyciele-opiekunowie finalistów i laureatów otrzymają listy gratulacyjne. 
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14. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 12 maja 2017 (piątek), o godz. 12.00 
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 

 
UWAGA! .  
        

15.  Zapraszamy do udziału w konkursie również nauczycieli, którzy mogą zdobyć 
nagrodę za najlepszy scenariusz zajęć do tematu Złoty wiek Pomorza (XVI-XVII wiek) 

 
16. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania scenariuszy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

programów kół zainteresowań lub innych przedsięwzięć związanych z szeroko 
rozumianą historią i współczesnością regionu. W konkursie mogą brać udział również 
nauczyciele, których uczniowie nie biorą udziału w Konkursie „Moja mała ojczyzna. 
Moja miejscowość, mój region”. Najciekawsze prace zostaną opublikowane na 
stronach internetowych Organizatorów Konkursu. Prace należy nadsyłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. gen. J. Sowińskiego 68, 
70-236 Szczecin, w terminie do 31 marca 2017. Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 12 maja 2017 (piątek), o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w 
Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 w Szczecinie.  

 
17. Organizatorami konkursu są Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. 
 
 

Kontakt z organizatorami:  
 
Krystyna Milewska  
k.milewska@muzeum.szczecin.pl 
 
Janusz Korzeniowski 
jkorzeniowski@zcdn.edu.pl 
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