
Regulamin Konkursu Wiedzy 

z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej 

 

§ 1. 

Organizator konkursu 

Organizatorami Konkursu Wiedzy z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji 

Gołuchowskiej, zwanego dalej konkursem, jest Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie 

Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie, Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Muzeum 

Narodowe w Poznaniu oddział w Gołuchowie oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

§ 2. 

Cel konkursu 

Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr XXXIV/328/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., ustanowiła Rok 

2018 Rokiem Jubileuszu 125-lecia Ordynacji Gołuchowskiej. Organizacja konkursu jest jednym z 

działań mających na celu zachowanie, upowszechnianie oraz szeroką popularyzację zapisów 

Ordynacji Gołuchowskiej powołanej przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską w 1893 r., i ich 

znaczenia dla współczesnego wizerunku Gołuchowa w kraju i za granicą. 

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy n/t dziedzictwa kulturowego Gołuchowa związanego z 

rodami Czartoryskich i Działyńskich i jego związkach z kulturą narodową, ze szczególnym 

uwzględnieniem pasji kolekcjonerskiej Izabelli oraz Ordynacji Gołuchowskiej.   

Ponadto celem konkursu jest: 

- rozwijanie zainteresowań historycznych, w tym n/t historii lokalnej, 

- przybliżenie uczestnikom dziedzictwa kulturowego regionu,  

- rozwijanie zainteresowań z zakresu historii sztuki, 

- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej, 

- integracja uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.  

 

§ 3. 

Uczestnicy 

 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klas VI-VIII z terenu 

gminy Gołuchów. 

2. Konkurs ma charakter indywidualny. 

§ 4 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Warunkiem przestąpienia do konkursu jest wcześniejsze zgłoszenie się uczestnika, w celu 

jego rejestracji do biura Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie poprzez 

wypełnienie załącznika nr 1 (zgłoszenie udziału) i opracowanie odpowiedzi na 

pytania/zagadnienia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przy 

opracowywaniu odpowiedzi na pytania pomocne będzie skorzystanie z literatury, której 

wykaz stanowi załącznik nr 3, i który uczestnik konkursu otrzyma w momencie zgłoszenia.  

2. Organizatorzy informują, że pytania stanowiące załącznik nr 2 są pytaniami przykładowymi. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji pytań na potrzeby testu konkursowego, 

tworzenia z nich testu wyboru, pytań zamkniętych i otwartych.  



3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w 

Gołuchowie, w dniach i godzinach pracy instytucji (pon.-pt., od 7:30-15:30), w terminie 3-28 

września 2018r. na specjalnych zgodach stanowiących załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika na nieodpłatną publikację jego wizerunku przez Organizatorów konkursu na 

dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego. 

 

§ 5 

Przebieg konkursu 

1. Terminarz konkursowy: 

- ogłoszenie konkursu – maj 2018r. 

- zgłoszenia do konkursu – 3-28 września 2018r. 

- konkurs – druga połowa października 2018 r. (o dacie, godzinie i miejscu przeprowadzenia 

konkursu Organizatorzy bezpośrednio poinformują uczestników). 

- rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników – druga połowa listopada 2018r. 

- wręczanie nagród – XIII Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy – 9 grudnia 2018r. 

2. Przebieg konkursu: 

- test wiedzy (pytania otwarte, półotwarte, zamknięte) – pytania przygotowują organizatorzy 

konkursu, 

- ocena prac konkursowych przez specjalnie powołaną w tym celu Komisję Konkursową. 

Komisja oceniać będzie: 

 wiedzę uczestników n/t dziedzictwa kulturowego Gołuchowa związanego z rodami 

Czartoryskich i Działyńskich uzyskaną w oparciu o dostępną literaturę z tego zakresu,  

 znajomość dodatkowych faktów, ciekawostek na temat zagadnień objętych tematyką 

konkursu  

- Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne (w przypadku wyrównanego poziomu 

prac Komisja zastrzega sobie inny sposób przyznania nagród),  

- Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia, 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

4. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych i profilu Fb 

Organizatorów oraz przekazana do prasy lokalnej. 

5. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas XIII Gołuchowskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego, w dniu 9 grudnia 2018 roku. 

6. Regulamin wraz z oświadczeniami do pobrania na stronach internetowych i profilach Fb 

Organizatorów. 

7. Osobą do kontaktu jest Pani Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, Gołuchowskie Centrum 

Kultury „ZAMEK”, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, tel. 62 7696977, mail: 

gckzamek@goluchow.pl,  

 

 

§ 6 

Uwagi końcowe 

1. UWAGA! Organizatorzy ogłaszają konkursy w roku szkolnym 2017/2018 aby 

zagwarantować uczestnikom czas na odpowiednie przygotowanie się. Przebieg 

konkursów będzie miał miejsce w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenia w 

poszczególnych kategoriach wiekowych obowiązują wg stanu przynależności do 

poszczególnych klas w roku szkolnym 2018/2019. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji  Konkursowej.  

4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową i Organizatorów. 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

Zgłoszenie udziału  

w Konkursie Wiedzy z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej 

 

 

Dane dotyczące uczestnika konkursu (proszę wypełnić pismem drukowanym) 

 

 

Imię i nazwisko   

 

 

Wiek 

 

 

Klasa 

 

 

Tel. do rodzica/prawnego 

opiekuna 

 

 

Dane szkoły, 

do której 

autor pracy 

uczęszcza 

nazwa szkoły  

ulica 

 

 

kod pocztowy    

i 

miejscowość 

 

telefon  

 

e-mail  

 

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu. 

 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………….. 

w Konkursie Wiedzy z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji 

Gołuchowskiej  

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 

związanych z jego udziałem w w/w Konkursie 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku dziecka przez 

Organizatorów konkursu na dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani 

terytorialnego. 

  

 

….........................................................................  

Data i podpis rodzica 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Wykaz pytań/zagadnień pomocnych przy przygotowaniu się do Konkursu Wiedzy z okazji Jubileuszu 

125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej. 

 

1. Kiedy i gdzie urodziła się Izabela z Czartoryskich Działyńska?  

2. Kiedy powołano Ordynację gołuchowską?  

3. Jak nazywała się siedziba Czartoryskich w Paryżu?  

4. Kiedy urodził się Jan Kanty Działyński? 

5. W którym roku wybudowano zamek? 

6. Kto był pierwszym właścicielem zamku? 

7. Kiedy odbył się ślub Izabeli i Jana? 

8. Jak nazywał się główny architekt zatrudniony przez Izabelę?  

9. Jak nazywał się ogrodnik zatrudniony przez Izabelę i Jana? 

10. Nad jaką rzeką wybudowano zamek? 

11. W jakim stylu przebudowano zamek w XIX w.?  

12. Kiedy zmarł Jan Kanty Działyński?  

13. Kiedy zmarła Izabela Działyńska? 

14. Kto został pierwszym Ordynatem po śmierci Izabeli? 

15. Kto przejął Ordynację po Witoldzie Czartoryskim?  

16. Kto pełnił funkcję kustosza zamku w latach 1912- 1938?  

17. W którym roku wydano pierwszy przewodnik po zamku? 

18. Ile skrzyń z eksponatami wywiozła z zamku ,przed wybuchem II Wojny Światowej, Maria 

Ludwika Czartoryska i gdzie zostały ukryte? 

19. Ile hektarów liczy park w Gołuchowie? 

20. Czyją córka była Izabela Czartoryska? 

21. Jak Izabela nazywała Gołuchów? 

22. Jakie symbole związane z Leszczyńskimi można odnaleźć w zamku? 

23. Czyje portrety wiszą pod stropem w sali polskiej, wymień chociaż jedną postać. 

24. Z jakich państw Izabela sprowadzała detale np. kominki zdobiące zamek? 

25. Ile waz antycznych liczył sobie zbiór zgromadzony w zamku?  

26. Do czego oprócz wystawiania naczyń antycznych służył stół z sali waz antycznych? 

27. Jak długo rzeźbiono klatkę schodową w zamku? 

28. Ile tralek (drewnianych elementów podtrzymujących poręcz) możemy zobaczyć na klatce 

schodowej? 

29. Dlaczego jedną z sypialni w zamku nazywano sypialnią królewską? 

30. Jakie sceny biblijne możemy rozpoznać na drzwiach w salonie? 

31. Kto namalował portret króla Poniatowskiego wiszący w jadalni? 

32. Do czego służyło pomieszczenie znajdujące się obok jadalni? 

33. Do kogo należał pies z obrazu który wisi nad kominkiem w kredensie? 

34. Jak miała na imię córka króla Stanisława Leszczyńskiego? 

35. Kim był mąż Marii Leszczyńskiej? 

36. Kto przywiózł fragment stelli (nagrobka) z Damaszku? 

37. Z którego wieku pochodzi mozaika wmurowana na krużganku i kogo przedstawia? 

38. Od kogo w 1853 r. Hr Tytus Działyński odkupił Gołuchów? 

39. Jaką datę możemy odczytać na jednym z kominków w zamku?  

40. Z którego roku pochodzą najstarsze drzwi w zamku? 

41. Jak nazywała się właścicielka zamku w XVIII w. której portret wisi w galerii? 

42. Gdzie została pochowana Izabela? 



43. Jakie zwierzęta można zobaczyć w zagrodzie pokazowej na terenie parku? 

44. Jak nazywał się kowal który wykonał ozdobne kraty w zamkowej bibliotece? 

45. Jak nazywa się herb pierwszych właścicieli zamku, Leszczyńskich? 

46. Do jakiego zamku w Austrii wywieziono część zabytków z Gołuchowa podczas II wojny 

światowej? 

47. Jaki budynek gospodarczy został przebudowany w XIX wieku na pałac zwany Oficyną? 

48. Jaką funkcję pełni obecnie Oficyna i jakie wystawy stałe się w niej znajdują? 

49. Jaką funkcję pełnił w XVII wieku budynek Mauzoleum? 

50. Kto i kiedy został pochowany w Mauzoleum? 

51. Jaka nazwa potoczna intendentury zachowała się do czasów współczesnych i jaką funkcję ten 

budynek spełnia obecnie? 

52. Skąd i z jakiego wieku pochodzi nazwa miejsca części zabytkowej rezydencji zwanej Dybulem 

oraz jakie obiekty gospodarcze wybudowano tu  za czasów rodziny Działyńskich pod koniec 

XIX wieku? 

53. Jakie wystawy stałe i w jakich obiektach zwiedzać można obecnie na Dybulu? 

54. Jak zatytułowana jest wystawa przyrodnicza w Powozowni oraz co można zobaczyć na tej 

wystawie? 

55. Jak nazywa się wystawa stała Muzeum Leśnictwa zlokalizowana w Owczarni oraz w którym 

roku została udostępniona do zwiedzania? 

56. Jakie zabytkowe obiekty zostały odrestaurowane na terenie dawnej szkółki drzew i krzewów 

ozdobnych? 

57. Dla jakiego gatunku zwierzęcia wybudowano obiekt na wysokiej skarpę w sąsiedztwie 

Zamku? 

58. Gdzie zlokalizowany jest Stary dworek i co obecnie znajduje się w tym obiekcie? 

59. Jak nazywał się w XIX wieku dwór, o którym obecnie mówi się Dom Pracy Twórczej? 

60. Jakie funkcje obecnie spełnia odrestaurowana w 2006 roku Obora zlokalizowana we 

wschodniej części placu podworskiego? 

61. Czyim patronem jest święty Jan Gwalbert, którego kapliczka zawieszona jest na starym dębie 

w pobliżu Zamku? 

62. Kto był głównym planistą parku-arboretum w Gołuchowie? 

63. W jakim stylu architektonicznym stworzona park w Gołuchowie? 

64. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez park-arboretum w Gołuchowie? 

65. Wymień zabytkowe aleje drzew rosnące w parku-arboretum. 

66. Jakiego gatunku jest najstarsze drzewo w parku i ile ma lat? 

67. Podaj nazwę gatunkową najgrubszego drzewa w parku oraz jego obwód. 

68. Podaj nazwę najwyższego drzewa w parku i jego wysokość. 

69. Wymień gatunki roślin rosnące w gołuchowskim parku, które objęte są w naszym kraju 

ochroną ścisłą. 

70. Ile gatunków ssaków dziko żyjących znajduje się w gołuchowskim parku? 

71. Wymień nazwy gatunkowe drzew  oraz imiona, które im nadano na cześć osób najbardziej 

zasłużonych dla gołuchowskiego parku. 

72. W którym roku założono aleję lipowo-grabową w sąsiedztwie Zamku? 

73. Jak nazywa się obiekt botaniczny założony w 2007 roku na terenie dawnej szkółki drzew i 

krzewów ozdobnych? 

74. Wymień gatunki zwierząt hodowane na terenie dawnej szkółki drzew i krzewów ozdobnych. 

75. Ile merów liczy sobie aleja świerkowa w gołuchowskim parku? 

76. Jak nazywa się Obszar Chronionego Krajobrazu, którego częścią centralną jest gołuchowski 

park-arboretum? 

77. Wymień pory roku jakie można obserwować w parku-arboretum. 

78. Podaj nazwy gatunkowe krzewów, które kwitną w parku gołuchowskim podczas zimy. 



79. Ile gatunków ptaków gniazduje w gołuchowskim parku? 

80. Jak nazywano w XIX wieku rzekę przepływająca przez gołuchowski park? 

81. Jakie gatunki drzew w gołuchowskim parku posiadają imiona i jak one brzmią? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Wykaz literatury pomocnej przy przygotowaniu się do Konkursu Wiedzy z okazji Jubileuszu 125-lecia 

ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej. 

1. Cieślak Iwona, Zalejska-Niczyporuk Joanna, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ośrodek Kultury 

Leśnej, Gołuchów 2016. (Biblioteka OKL) 

2. Czołnik Barbara, Park-arboretum w Gołuchowie, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów 2017. 

(Biblioteka OKL) 

3. Dylewski Adam, Zamki wielkopolskie [w] : Wielkopolska / Adam Dylewski, Świat Książki,   

Warszawa 2007, s. 38-48. 

 

4. Hertmann Mariusz, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów 2009. 

(Biblioteka OKL) 

5. Izabella i Jan Działyńscy: mecenasi kultury, red. B. Wysocka, Gołuchów - Kórnik 2004. 

(Biblioteka OKL i Biblioteka Gołuchów) 

6. Jakimowicz Teresa, Gołuchów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973. (Biblioteka OKL i Biblioteka 

Gołuchów) 

7. Jakimowicz Teresa, Od kolekcji ,,Curiosites artistique” ku muzeum ,,Studia Muzealne”, Muzeum 

Narodowe, Poznań 1982, t. XIII. (Biblioteka OKL) 

8. Kąsinowska Róża, Gołuchów w rękach książąt Czartoryskich [w] : Gołuchów Rezydencja magnacka w 

świetle źródeł, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów 2006, s. 379-397.  (Biblioteka OKL i 

Biblioteka Gołuchów) 

9. Kąsinowska Róża, Ogrody Działyńskich [w] : Izabella i Jan Działyńscy mecenasi kultury. Praca 

zbiorowa pod red. Barbary Wysockiej, Gołuchów-Kórnik 2004, s. 119. (Biblioteka OKL i Biblioteka 

Gołuchów) 

10. Kubaszewski Adam, Park w Gołuchowie : ,,Ogrodnik Polski” 1880, nr 9. (Biblioteka OKL) 

11. Kwilecki Andrzej, Ordynaci na Gołuchowie [w] : Ziemiaństwo wielkopolskie / Red. naukowa Andrzej 

Kwilecki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, s. 363-373. (Biblioteka Gołuchów) 

12.  Libicki Marcin, Piotr Libicki, Gołuchów gmina na miejscu, powiat pleszewski  [w] : Dwory i pałace 

wiejskie w Wielkopolsce / M. Libicki, P. Libicki, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2003, s. 111-113. 

13. Małyszko Stanisław, Gajda Łucja, Gołuchów [w] : Majątki Wielkopolskie, T.2,  Powiat Pleszewski. 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szereniawa, 1994,  s. 

59. (Biblioteka OKL i Biblioteka Gołuchów) 

14. Marek Danuta, Ordynacja gołuchowska Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899), Muzeum 

Narodowe w Poznaniu, 2015. (Biblioteka OKL i Biblioteka Gołuchów) 

15. Mężyński Andrzej, Jan Działyński 1829-1880, Wydawnictwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

Wrocław-Warszawa 1987. (Biblioteka OKL) 

16. Potocki Stanisław, Projekt Witolda Kazimierza Czartoryskiego przeniesienia Muzeum gołuchowskiego 

do Poznania, ,,Studia Muzealne”, 1982, t. XIII, s. 123-127. (Biblioteka OKL) 

17. Skuratowicz Jan, Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 1981. (Biblioteka OKL i Biblioteka Gołuchów) 

18. Zdrada Jerzy, Zmierzch Czartoryskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969. 

(Biblioteka OKL) 

19. Zielińska Teresa, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 1997. (Biblioteka OKL)  

 


