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Załącznik nr 1 
Do regulaminu VIII Turnieju Historycznego 

 

Żary, 15 września 2022 r. 

 

ZAGADNIENIA KONKURSOWE  

W RAMACH VIII TURNIEJU WIEDZY HISTORYCZNEJ 

 

1 21 
października, 
godz. 9:00 

  Herezje i heretycy w 
Europie. Kościół i 
państwo wobec herezji. 

 

Zagadnienia szczegółowe: 
-Sobór laterański IV i jego postanowienia 
-Inkwizycja i jej zadania 
-Ruch lollardów 
-Krucjata przeciw Albigensom 
-Waldensi i ich poglądy 
-Jan Hus i Husytyzm 
-Bracia polscy, idee, rozwój, 
prześladowania 

2 16 listopada, 
godz. 9:00 

   Bizancjum jako państwo 
średniowiecznych 
Rzymian 

 

Zagadnienia szczegółowe: 
-powstanie cesarstwa 
wschodniorzymskiego 
-miasto Konstantynopol 
-wojny z Bułgarami (X-XI wiek) 
-dynastia paleologów i jej czasy 
-wojny z Arabami 
-upadek cesarstwa 

3 15 grudnia, 
godz. 9:00 

   Pierwszy ogólno-
europejski konflikt. 
Wojna trzydziestoletnia 

 

Zagadnienia szczegółowe: 
-przyczyny i skutki wojny 
-etap czesko-palatynacki 
-etap duński 
-etap szwedzki 
-etap francusko-szwedzki 
-wojna trzydziestoletnia na ziemi żarskiej 

4 11 stycznia, 
godz. 9:00 

Historia żarskiej 
porcelany 

Zagadnienia szczegółowe: 
-proces produkcji porcelany 
-znaki towarowe, sygnatury 
- style i formy zdobienia 
-historia rodziny Carstens 
-dzieje fabryki od 1888-1945roku  

5 17 lutego, 
godz. 9:00 

   Życie paryskiej Bohemy w 
I połowie XX wieku 

       

Zagadnienia szczegółowe: 
- znani artyści  paryscy i ich twórczość 
(min. Picasso, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Salwador Dali, Tamara Łempicka, Artur 
Rimbaut, Stanisław Przybyszewski, 
Amadeo Modigliani, Mark Hagall) 
- domu artystów la Ruche 
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-dzielnica Montparnasse 
-dzielnica Montmarte 
-art deco, modernizm, awangarda, 
surrealizm, daizm, kubizm 

6 7 marca, 
godz. 9:00 

  Wiem wszystko o żarskich 
legendach 

 

Zagadnienia szczegółowe: 
-Legenda o małym tkaczu 
-Legenda o Bazyliszku 
-Legenda o głowie konia 
-Legenda o żarskiej hexie 
-Legenda o czarnym rządcy 
-Legenda o czerwonym jeleniu 
-Legenda o pierścieniu Telemanna 
-Legenda o rycerzu Kuno z Zielonego Lasu 

7 5 kwietnia, 
godz. 9:00 

   Republika rzymska. Droga 
od hegemonii do upadku 
w świecie śródziemno-
morskim 

 

Zagadnienia szczegółowe: 
-podbój Italii  
-wojny punickie 
-ustrój republiki 
-kryzys republiki 
-pierwszy, drugi i trzeci triumwirat 
-najwybitniejsi cesarze  

 
Zapraszamy do współzawodnictwa i doskonałej zabawy! 

 
Dyrektor Muzeum 

Pogranicza Śląsko-Łużyckiego 
w Żarach 

/-/ Małgorzata Cegielska 


