Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region.
XX edycja realizowana w roku szkolnym 2021
Historia Pomorza Zachodniego w okresie średniowiecza
Muzeum Narodowe w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Szczecinie zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa
zachodniopomorskiego do udziału w XX 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 zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie.
UWAGA!
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i zmieniającymi się obostrzeniami
dotyczącymi działalności muzeum w regulaminie konkursu mogą nastąpić zmiany!

REGULAMIN
Tegoroczny temat wiodący konkursu to:

Historia Pomorza Zachodniego w okresie średniowiecza
1. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie, pod opieką nauczyciela
historii lub nauczycieli innych przedmiotów.
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w Konkursie w czterech kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
 uczniowie klas 4-5 szkół podstawowych,
 uczniowie klas 6-7 szkół podstawowych
 uczniowie klas 8 szkół podstawowych
3. Konkurs odbywa się w 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 19
marca 2021 roku.
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). 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 26
marca 2021 na adres mailowy: k.milewska@muzeum.szczecin.pl lub
d.obalek@muzeum.szczecin.pl z dopiskiem Moja mała ojczyzna.
8. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych odbędą się 13
kwietnia 2021 (wtorek), o godz. 10.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Wały
Chrobrego 3. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich będą rozwiązywać test
sprawdzający wiadomości na temat Historia Pomorza Zachodniego w okresie
średniowiecza. Wykaz literatury podany jest poniżej. Do udziału w finale
zakwalifikowanych zostanie 12 osób. Wielki Finał dla uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych odbędzie się 11 maja 2021 (wtorek) o godzinie 10.00, w Muzeum
Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8. Uczestnicy Wielkiego Finału
zaprezentują dzieje jednego eksponatu z wystawy „Najstarsze karty z dziejów
Szczecina”. W prezentacji powinny znaleźć się informacje o osobach lub
wydarzeniach, z którymi związany był wybrany eksponat oraz o jego funkcjach.
Forma i zakres merytoryczny prezentacji są dowolne (można wykorzystać
przygotowane wcześniej rekwizyty np. prace plastyczne, kostiumy, muzykę,
foliogramy, komputer i inne). Czas prezentacji do 10 minut. O zwycięstwie w
Konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych na teście i w Wielkim Finale.
9. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów klas 4-5 szkół podstawowych odbędą się
11 kwietnia 2021 (wtorek), o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie,
Wały Chrobrego 3. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich będą rozwiązywać test
sprawdzający wiadomości na temat Historia Pomorza Zachodniego w okresie
średniowiecza. Wykaz literatury podany jest poniżej. Do udziału w finale
zakwalifikowanych zostanie 15 osób. Wielki Finał dla uczniów klas 4-5 szkół
podstawowych odbędzie się 12 maja 2021 (środa) o godzinie 10.00, w Muzeum
Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8. Uczestnicy Wielkiego Finału
zaprezentują dzieje jednego eksponatu z wystawy „Najstarsze karty z dziejów
Szczecina”. W prezentacji powinny znaleźć się informacje o osobach lub
wydarzeniach, z którymi związany był wybrany eksponat oraz o jego funkcjach.
Forma i zakres merytoryczny prezentacji są dowolne (można wykorzystać
przygotowane wcześniej rekwizyty np. prace plastyczne, kostiumy, muzykę,
foliogramy, komputer i inne). Czas prezentacji do 5 - 7 minut. O zwycięstwie w
Konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych na teście i w Wielkim Finale.
10. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów klas 6-7 szkół podstawowych odbędą się
12 kwietnia 2021 (środa) o godz. 10.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul.
Wały Chrobrego 3. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich będą rozwiązywać test
sprawdzający wiadomości na temat Historia Pomorza Zachodniego w okresie
średniowiecza. Wykaz literatury podany jest poniżej. Do udziału w II etapie (Wielki
Finał) zostanie zakwalifikowanych 15 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w
teście. Wielki Finał dla uczniów klas 6-7 odbędzie się 13 maja 2021 (czwartrek) o
godzinie 10.00 w Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8.
Uczestnicy Wielkiego Finału zaprezentują dzieje jednego eksponatu z wystawy
„Najstarsze karty z dziejów Szczecina”. W prezentacji powinny znaleźć się
informacje o osobach lub wydarzeniach, z którymi związany był wybrany
eksponat oraz o jego funkcjach. Forma i zakres merytoryczny prezentacji są
dowolne (można wykorzystać przygotowane wcześniej rekwizyty np. prace
plastyczne, kostiumy, muzykę, foliogramy, komputer i inne). Czas prezentacji do 5 - 7
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minut. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych na teście i
w Wielkim Finale.
11. Eliminacje wojewódzkie dla uczniów klas 8 szkół podstawowych odbędą się 12
kwietnia 2021 (środa) o godz. 13.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie Wały
Chrobrego 3. Uczestnicy eliminacji wojewódzkich będą rozwiązywać test
sprawdzający wiadomości na temat Historia Pomorza Zachodniego w okresie
średniowiecza. Wykaz literatury podany jest poniżej. Do udziału w II etapie (Wielki
Finał) zostanie zakwalifikowanych 15 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w
teście. Wielki Finał dla uczniów klas 8 odbędzie się 14 maja 2021 (piątek) o
godzinie 10.00 w Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8.
Uczestnicy Wielkiego Finału zaprezentują dzieje jednego eksponatu z wystawy
„Najstarsze karty z dziejów Szczecina”. W prezentacji powinny znaleźć się
informacje o osobach lub wydarzeniach, z którymi związany był wybrany
eksponat oraz o jego funkcjach. Forma i zakres merytoryczny prezentacji są
dowolne (można wykorzystać przygotowane wcześniej rekwizyty np. prace
plastyczne, kostiumy, muzykę, foliogramy, komputer i inne). Czas prezentacji do 5 - 7
minut. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje suma punktów uzyskanych na teście i
w Wielkim Finale.
12. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych 3 Laureatów, którzy otrzymają
nagrody książkowe. Przyznane zostaną również nagrody specjalne – tytuł Mistrz
Roku, Dziennikarz Roku, Bajarz Roku i Historyk Roku. Uczestnicy Wielkiego
Finału, którzy nie zdobędą tytułu Laureata otrzymają dyplomy na uroczystości
rozdania nagród
13. Nauczyciele-opiekunowie finalistów i laureatów otrzymają listy gratulacyjne.
14. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 28 maja 2021 (piątek), o godz. 12.00
w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
Kontakt z organizatorami:
Krystyna Milewska
k.milewska@muzeum.szczecin.pl
Anna Kowalczyk
akowalczyk@zcdn.edu.pl
ZAŁĄCZNIK
Wymagania dla uczestników konkursu:
a/ znajomość wystawy „Najstarsze karty z dziejów Szczecina” – Muzeum Miasta
Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Ks. Mściwoja II 8 –
Ratusz Staromiejski
b/ znajomość literatury
Szkoła podstawowa - klasy I-III
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna, Szczecin 2001
Rozdziały:
 Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu,
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Wolinianie i Pyrzyczanie
Początki Szczecina
Wyprawy Bolesława Krzywoustego
Chrystianizacja Pomorza Zachodniego
Pomorze Zachodnie w okresie rozdrobienia feudalnego
Związek Pomorza Zachodniego z polska w XIV wieku
Oświata i kultura w średniowieczu

Szkoła podstawowa klasy IV-V
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna, Szczecin 2001
Rozdziały:
 Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu,
 Wolinianie i Pyrzyczanie
 Początki Szczecina
 Podboje Pomorza przez Mieszka I
 Wyprawy Bolesława Krzywoustego
 Chrystianizacja Pomorza Zachodniego
 Najazdy duńskie
 Pomorze Zachodnie pod koniec XII wieku
 Pomorze Zachodnie w okresie rozdrobienia feudalnego
 Hanza
 Związek Pomorza Zachodniego z polska w XIV wieku
 Oświata i kultura w średniowieczu
Szkoła podstawowa klasy VI -VII
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna, Szczecin 2001
Rozdziały:
 Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu,
 Wolinianie i Pyrzyczanie
 Początki Szczecina
 Podboje Pomorza przez Mieszka I
 Pomorze Zachodnie za czasów Bolesława Chrobrego
 Wyprawy Bolesława Krzywoustego
 Chrystianizacja Pomorza Zachodniego
 Walki pomorzan na Bałtyku
 Najazdy duńskie
 Pomorze Zachodnie pod koniec XII wieku
 Pomorze Zachodnie w okresie rozdrobienia feudalnego
 Dążenie szczecina do niezależności
 Pomorskie pogranicze
 Hanza
 Lokacja Koszalina
 Królewska historia Darłowa
 Wojny w obronie interesów handlowych
 Konflikt Gryfic z Trzebiatowem
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 Związek Pomorza Zachodniego z polska w XIV wieku
 Oświata i kultura w średniowieczu

Szkoła podstawowa klasy VIII
1. O. Baranowska, Pomorze Zachodnie – moja mała ojczyzna, Szczecin 2001
Rozdziały:
 Pomorze Zachodnie we wczesnym średniowieczu,
 Wolinianie i Pyrzyczanie
 Początki Szczecina
 Podboje Pomorza przez Mieszka I
 Pomorze Zachodnie za czasów Bolesława Chrobrego
 Wyprawy Bolesława Krzywoustego
 Chrystianizacja Pomorza Zachodniego
 Walki pomorzan na Bałtyku
 Najazdy duńskie
 Pomorze Zachodnie pod koniec XII wieku
 Pomorze Zachodnie w okresie rozdrobienia feudalnego
 Dążenie szczecina do niezależności
 Pomorskie pogranicze
 Hanza
 Lokacja Koszalina
 Królewska historia Darłowa
 Wojny w obronie interesów handlowych
 Konflikt Gryfic z Trzebiatowem
 Związek Pomorza Zachodniego z polska w XIV wieku
 Oświata i kultura w średniowieczu
2.

Pomorze Zachodnie poprzez wieki, pod red. Jana M. Piskorskiego, Szczecin 1999

Rozdziały:



Epoka wielkich przemian (do 1368 r.), Jan M. Piskorski
U schyłku średniowiecza ( do 1474 r.) Norbert Kersken
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