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POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O SZTUCE IM. JOLANTY AJLIKOW-CZARNECKIEJ 
REGULAMIN 

 
 

1. Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych 
z powiatu bolesławieckiego, chcących sprawdzić swoje wiadomości z zakresu historii sztuki. 
 

2. Organizatorami turnieju są: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 
Pawła II w Bolesławcu i Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

 
3. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy o sztuce polskiej i światowej oraz wiedzy o zabytkach          

i dziedzictwie kulturowym regionu. 
 
4. Zakres wiedzy i umiejętności objętych Turniejem: 

 
1. Turniej sprawdza wiadomości uczestników z zakresu dziejów plastyki i sztuki wg podstawy 

programowej i odbywa się na dwóch poziomach: 
a) szkoły podstawowe klasy IV –VI - obejmuje zakres wiedzy od prehistorii do baroku;  
b) szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne klasy III - obejmuje zakres 

wiedzy od prehistorii do II Wojny Światowej. 
 

2. Wykaz podręczników: 
a) szkoły podstawowe: 

 St. Stopczyk, B. Neubart, Plastyka. Podręcznik, wyd. WSiP 

 J. Lukas, „Do dzieła!” Plastyka. Seria podręczników dla szkół podstawowych wg nowej 
podstawy programowej, wyd. Nowa Era 

 M. Kwiecień, W. Sygut, Plastyka. Podręczniki dla szkół podstawowych wg nowej 
podstawy programowej, wyd. MAC 

 Przybyszewska-Pietrasiak, Plastyka. Podręczniki dla szkół podstawowych wg nowej 
podstawy programowej, wyd. Operon 
 

b) oddziały gimnazjalne: 

 St. Stopczyk, Bliżej sztuki. Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum, wyd. WSiP, 

 N. Mrozkowiak, Sztuka tworzenia. Podręcznik do plastyki dla gimnazjum, wyd. Nowa 
Era 

 J. Gumula, W tym całą sztuka. Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum. wyd. MAC 
 K. Czernicka, Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum, wyd. Operon 

 

3. Ponadto należy wykazać się podstawową znajomością zabytków Bolesławca i ziemi 
bolesławieckiej. 
 

4. Wymagana jest także wiedza dotycząca zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 
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5. Warunki uczestnictwa w konkursie. 
 

1. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział                   
w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły 
zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści zawartej          
w załączniku do niniejszego regulaminu. 

 
2. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody nie może uczestniczyć 

w konkursie. 
 

3. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia. 
 

4. Szkoła sama decyduje o przystąpieniu do etapu szkolnego, przeprowadza ten etap i przesyła 
wyniki do PCEiKK w Bolesławcu.  

 
6. Przebieg i organizacja Turnieju na etapie szkolnym. 

 
1. Etap szkolny odbędzie się 26.04.2019 r.  
2. Etap szkolny rozgrywany będzie w tym samym terminie na obu poziomach. 
3. Etap szkolny ma formę testu pisemnego, na którego rozwiązanie uczestnicy mają 60 minut. 
4. Dwa dni robocze przed terminem etapu szkolnego PCEiKK w Bolesławcu prześle na adres       

e-mail Szkoły matryce testów konkursowych oraz kluczy do nich. 
5. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursowa, która czuwa nad sprawnym 

przebiegiem konkursu. Do głównych zadań Komisji etapu szkolnego należą:  
 a) zabezpieczenie zestawów zadań do dnia etapu szkolnego Turnieju, 
 b) powielenie w dniu poprzedzającym etap szkolny Turnieju otrzymanych zestawów zadań     

w ilości odpowiadającej liczbie uczestników etapu szkolnego, 
c) spakowanie przygotowanych zestawów, zapieczętowanie i zabezpieczenie do czasu 
rozegrania konkursu. Przed przystąpieniem do pisania uczestnicy sprawdzają, czy zestawy 
zadań konkursowych są w stanie nienaruszonym, 

 d) nadzór nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego,  
 e) sprawdzenie prac zgodnie z kluczami odpowiedzi, 
 f) ogłoszenie wyników, 

 g) sporządzenie protokołu po Turnieju i przesłanie go wraz z listą laureatów poszczególnych 
poziomów (trzech najlepszych uczniów z danego poziomu - imię i nazwisko ucznia oraz klasa, 
do której uczęszcza) do Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 
nie później niż do 08.05.2019 r. 

 
7. Przebieg i organizacja Turnieju na etapie powiatowym. 

 
1. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu powołuje 

Powiatową Komisję Konkursową, w skład której wchodzą pracownicy Muzeum Ceramiki, 
przedstawiciel PCEiKK i nauczyciele przedmiotu. 
 

2. Do zadań Powiatowej Komisji Konkursowej należą: 
 a) zabezpieczenie zestawu zadań do dnia Turnieju, 
 b) przygotowanie w dniu Turnieju odpowiedniej liczby testów i kart odpowiedzi, 
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Powiatowego Centrum Edukacji  
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 

 

mgr Cezariusz Rudyk 

 c) sprawdzenie prac zgodnie z kluczem odpowiedzi, 
 d) ogłoszenie wyników, 

 e) sporządzenie protokołu po Turnieju. 
 
3. Termin i miejsce etapu powiatowego zostaną podane do wiadomości z miesięcznym 

wyprzedzeniem. 
 

4. Konkurs składa się z dwóch części: 
a) test pisemny - czas trwania 60 min. 
b) rozpoznawanie dzieł i ich autorów na podstawie przeźroczy - czas trwania ok. 30 min. 

 
5. W przypadku niesamodzielnej pracy uczestnika Powiatowa Komisja Konkursowa może         

go wykluczyć z dalszego udziału w konkursie. 
 

8. Nagrody: 
 
1. Na podstawie prac Powiatowej Komisji Konkursowej wyłonionych i nagrodzonych zostanie 

dziesięciu (tj. po pięciu uczniów z każdego poziomu) Laureatów Powiatowego Turnieju 
Wiedzy o Sztuce: 
a) poziom szkoły podstawowe kl. IV-VI - I, II, III, IV, V miejsce 
b) poziom szkoły podstawowe kl. VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne klasy III - I, II, III, IV, V 

miejsce 
 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej ilości 
laureatów. 
 

3. Wszyscy uczniowie biorący udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Sztuce otrzymują 
dyplom uczestnictwa w etapie powiatowym. 

 
4. Laureaci uzyskują dodatkowe punkty przy ubieganiu się do szkół ponadpodstawowych. 
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Wykaz obiektów zabytkowych oraz zjawisk z życia artystycznego z terenu powiatu 
bolesławieckiego, których znajomość wchodzi w zakres Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztuce   

na szczeblu powiatowym 
 
1. BOLESŁAWIEC: 

 bazylika Wniebowzięcia NMP wraz z wyposażeniem 

 ratusz, Rynek 41 

 kościół MB Nieustającej Pomocy na pl. Zamkowym wraz z wieżą 

 Dom Dziecka Sióstr Elżbietanek, dawny dom klasztorny (przytułek) św. Józefa, ul. Kubika 4   

 budynek Muzeum Ceramiki, ul. Mickiewicza 13 

 budynek Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki, ul. Kutuzowa 14 

 budynek Sądu Rejonowego, dawne Królewskie Gimnazjum, ul. Sądowa 1 

 budynek Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5 

 mury obronne i planty miejskie 

 pomnik Kutuzowa na plantach przy ul. Kubika 

 wiadukt kolejowy na Bobrze 

 budynek teatru miejskiego, ul. Teatralna 1 

 zespół Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, dawny Szpital dla Obłąkanych 
Prowincji Śląskiej przy ul. Tysiąclecia 

 kościół MB Różańcowej przy ul. Ptasiej/Ceramicznej (za mostem na Bobrze) 

 budynek Zespołu Szkół Elektronicznych, dawnej Królewskiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej, ul. 
Tyrankiewiczów 2 

 dawny zespół Królewskiego Sierocińca (Domu Sierot), ul. Bankowa 6 

 Termy bolesławieckie, dawniej Miejski Zakład Kąpielowy, ul. Zgorzelecka 52 

 budynek Urzędu Gminy Bolesławiec, dawniej klasztor dominikański, ul. Teatralna 1a 

 budynek dworca PKP 

 dawne zakłady „Concordia”, ul. Orla 3 

 figura „Chrystus przyjaciel dzieci” na pl. Zamkowym 

 dawna ceramika bolesławiecka w zbiorach Muzeum Ceramiki (ekspozycja stała)  

 przedwojenni wytwórcy i projektanci ceramiki (J. G. Joppe, K.D.F. Bach, J.G.Gothardt jun., J.G. 
Altmann, wytwórnie K. Randhahna, A. Seifferta, H. Reinholda/Reinhold & Co., R. Burdacka, J. Paula/J. 
Paul & Sohn, K. Werner & Co., P. Gleisberga 

 powojenni projektanci ceramiki bolesławieckiej (T. Szafran, I. Zdrzałka, B. Wolanin, J. Bany-
Kozłowska) 

 
2. POWIAT BOLESŁAWIECKI: 

 

a) gmina Bolesławiec: 

 kościół parafialny p.w. Nieustającej Pomocy NMP, dawniej kościół ewangelicki w Brzeźniku 

 ruiny pałacu w Kraszowicach 

 kościół filialny p.w. św. Jadwigi w Kraszowicach 

 kościół parafialny p.w. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym 

 pałac w Kraśniku Dolnym 

 dawny zespół urbanistyczny – osiedle Braci Morawskich Gnadenberg (Godnów), obecnie Kruszyn 

 pałac w Kruszynie, ul. Topolowa  

 kościół filialny p.w. MB Bolesnej w Nowej 

 pałac w Ocicach, Ocice 68 

 kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Ocicach 

 kościół ewangelicki w Ocicach  

 kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starych Jaroszewicach 

 kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej, dawniej ewangelicki w Starych Jaroszewicach 
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 kościół parafialny p.w. św. Jana Nepomucena w Żeliszowie 

 kościół ewangelicki w Żeliszowie 
 

b) gmina Gromadka: 

 zakłady odlewnicze w Gromadce 

 kościół filialny p.w. św. Trójcy, dawniej ewangelicki w Krzyżowej 

 kościół katolicki w Krzyżowej 

 ruiny pałacu rodu von Bibran w Modłej 

 młyn wodny w Modłej 

 kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Osłej 

 kościół parafialny p.w. św. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej 
 

c) gmina Osiecznica: 

 kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ławszowej  

 kościół filialny p.w. Trzech Króli w Kliczkowie 

 zamek w Kliczkowie 

 park zamkowy w Kliczkowie z cmentarzyskiem koni 

 Dom Wernera w Osiecznicy 

 kościół p.w. św. Antoniego, dawniej ewangelicki w Parowej 
 

d) miasto i gmina Nowogrodziec: 

 kościół parafialny św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu wraz z wyposażeniem 

 ruiny klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu 

 mury miejskie w Nowogrodźcu  

 kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Nowogrodźcu przy ul. Słowackiego 

 ratusz w Nowogrodźcu 

 zespół klinkierni „Ołdrzychów”, Nowogrodziec-Ołdrzychów, ul. Fabryczna 3  

 kościół filialny pw. św. Stanisława w Czernej 

 kościół parafialny pw. św. Antoniego w Gierałtowie 

 ruiny zamku w Gościszowie 

 kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej w Gościszowie 

 ruiny kościoła ewangelickiego w Gościszowie 

 kościół parafialny pw. św. Mikołaja i Anny w Wykrotach 

 dzwonnica, wieża dawnego kościoła ewangelickiego w Zebrzydowej 
 

e) gmina Warta Bolesławiecka: 

 kościół p.w. św. Krzyża w Iwinach 

 pałac w Iwinach 

 kościół p.w. św. Michała w Raciborowicach Górnych 

 kościół parafialny p.w. św. Anny w Tomaszowie Bolesławieckim 

 kościół ewangelicki w Tomaszowie Bolesławieckim 

 pałac w Tomaszowie Bolesławieckim 

 kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w Warcie Bolesławieckiej  

 dwór w Warcie Bolesławieckiej 
 

f) zabytki poza powiatem: 

 zamek Grodziec 
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Załącznik do regulaminu konkursu 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………..…………… 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Edukacji  i Kształcenia Kadr 

w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych). 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)              (miejscowość, data) 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka…………………………………     

w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie internetowej, 

profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji i promocji.  

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)              (miejscowość, data) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji                  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec. 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu jest 

Mariusz Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl,  tel. 75 612 17 95) 

3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji i 

Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 

podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

…………………………………      …………………………. 

         (podpis)                (miejscowość, data) 


