
WIOSENNY KONKURS GWAROWY  
„WIEŚNIANE SŁOWA – WIEŚNIANE NUTY” 

 

Literatura gwarowa naszego regionu w dużej mierze przyczyniła się do tego, że tutejsze gwary (podhalańska, 

spiska, orawska, pienińska) przetrwały i pozostają żywym znakiem naszego dziedzictwa. Aby tak pozostało, 

powinniśmy podtrzymywać regionalne tradycje literackie. W konkursie „Wieśniane słowa – wieśniane nuty” 

nawiązujemy do wiosny, która jest czasem nowego siewu. Chcemy ponownie zasiać góralskie słowo                

w ludzkie serca. Tym razem proponujemy jednak pewną innowację. W zasadniczej części nasz konkurs 

wpisuje się w długą tradycję konkursów recytatorskich. Uczestnicy znajdują już publikowane teksty 

gwarowe dowolnych autorów, wybierają dwa i przygotowują się do ich recytacji. Poza tym 

proponujemy nowość – wygłaszanie tekstów  dotychczas  nigdzie niepublikowanych, przygotowanych 

specjalnie na ten konkurs. W tej kategorii oczekujemy od uczestnika tylko jednego tekstu 

prozatorskiego, czyli  gadki. Jej autorem może być sam gawędziarz (czyli uczestnik konkursu), ktoś      

z jego rodziny lub znajomych. Rzecz w tym, aby odtworzyć stary zwyczaj opowiadania różnych historii, 

które łączyły ludzi i budowały społeczne więzi.     
            

REGULAMIN KONKURSU 
 

1.Organizatorzy: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Starostwo Powiatu Nowotarskiego. 

2.Cel Konkursu:  
a/ Zachęcenie dzieci i młodzieży do recytowania tekstów gwarowej literatury Podhala, Spisza, 

Orawy, Pienin i Gorców, a także do jej rozwijania przez zaprezentowania tekstów gwarowych, 

które nie były dotychczas nigdzie publikowane.  

b/ Doskonalenie kompetencji społecznych poprzez kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktu 

ze słuchaczami i atrakcyjne prezentowanie tekstów gwarowych.  
c/ Zainteresowanie dzieci i młodzieży przeszłością i współczesnością gwary i kultury Podhala, 

Spisza, Orawy i Pienin.  

d/ Popularyzacja góralskiej tradycji gawędziarskiej. 

e/ Rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

f/ Promowanie młodych talentów i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców. 

3.Warunki udziału w konkursie: 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie wraz z nagraniem wideo na płycie CV lub na nośniku pamięci 

(pendrive) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych przyjmowane będą do dnia 

 22.03.2021r. 
Nagrania należy przesyłać na adres: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu 

ul. Jana Kazimierza 20 z dopiskiem: Konkurs „WIEŚNIANE SŁOWA – WIEŚNIANE NUTY ” 

4.Przegląd przebiegał będzie w dwóch kategoriach: 

a/ Recytatorów – publikowane teksty gwarowe ( 2 wiersze) 

b/Autorów Gawęd – Gawędziarzy - ( 1 niepublikowana, przygotowana na konkurs gawęda)  

5. Recytatorzy prezentują dwa wiersze.  

Gawędziarze prezentują jedną własną niepublikowaną gawędę. 

6.Uczestnika obowiązuje kompletny strój regionalny. 

7. Uczestnicy występować będą w trzech grupach wiekowych: 

I grupa – Szkoły Podstawowe kl. I – IV. 

II grupa – Szkoły Podstawowe kl. V-VIII.  

Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych. 

8.Komisja Konkursowa: 

a/ Organizatorzy powołują niezależną Komisję Konkursową, która dokona oceny wierszy oraz 

gawęd, ich prezentacji, przyzna nagrody oraz wyróżnienia.  

b/ Decyzje Komisji są ostateczne. 

c/ Komisja Konkursowa dokona przesłuchania wszystkich nadesłanych nagrań oraz zakwalifikuje 

do udziału w Finale najlepszych autorów wierszy – recytatorów i najlepszych autorów gawęd – 

gawędziarzy z każdej grupy wiekowej (do 20 osób ogólnie).  

9.Finał odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20  

w dniu 12.04.2021r 



10.W przypadku braku możliwości zorganizowania Finału (względy epidemiologiczne) Komisja rozstrzygnie 

Konkurs na podstawie nadesłanych nagrań. 

11.Tematyka:  

Nazwa konkursu niesie ze sobą także tematykę. Najogólniej jest ona związana z WIOSNĄ. Może być 

potraktowana dosłownie (np. wiersze o budzącej się do życia naturze, gospodarskich pracach                               

w gospodarstwie i w polu, a także o Świętach Wielkanocnych i związanych z nimi zwyczajach), ale też 

można temat potraktować metaforycznie. Wówczas oczekujemy tekstów o nadziei, o budzącej się miłości, 

o czymś dobrym, nowym, radosnym i przez wszystkich  oczekiwanym. Istotnym kryterium w ocenie będzie 

dostosowanie utworów do wieku i możliwości uczniów. 
 

Wszystkich chętnych zainteresowanych stworzeniem tekstów przygotowanych specjalnie na konkurs 

zapraszamy do udziału w WARSZTATACH GWAROWYCH prowadzonych przez prof. nadzw. dr hab. 

Annę Mlekodaj (PPUZ w Nowym Targu). W ich  trakcie dowiecie się, jak tworzyć gawędy, jak je 

prezentować, by nawiązywały do starego zwyczaju opowiadania różnych historii łączących ludzi                        

i służących odbudowaniu społecznych więzi międzyludzkich. Warsztaty odbywać się będą w systemie        

on-line (w przypadku braku możliwości przeprowadzenia bezpośredniego spotkania) lub w trakcie spotkań 

organizowanych w  siedzibie Powiatowego  Centrum  Kultury  w  Nowym  Targu  przy  ulicy Jana 

Kazimierza 20.  

Terminy spotkań zostaną ustalone po zarejestrowaniu się wszystkich chętnych. 

Zgłoszenia  do udziału w warsztatach przyjmowane będą do dnia 1.02.2020r 
12. Kryteria oceny: 

Zgodność prac z tematyką Konkursu, twórczy charakter utworów, poprawność stylistyczna i gwarowa 

tekstów oraz pamięciowe jego opanowanie, interpretacja, dykcja, gwara – poprawność gwarowa, ogólny 

wyraz artystyczny, strój regionu. 

13.Nagrody: 

a/ Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają Dyplom Uczestnictwa.  

b/ Z każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostaną uczestnicy Finału, spośród których laureaci I, II, 

oraz III miejsc. 

c/  Laureaci I, II, III miejsc otrzymają nagrody rzeczowe wraz z Dyplomami.  

d/ Jury może przyznać także nagrody specjalne – wyróżnienia (nagrody rzeczowe). 

14. O wynikach uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową  (Eliminacje)  

oraz wyniki Finału (w przypadku rozstrzygnięcia Konkursu on-line)  

15.Nagrody zostaną wręczone indywidualnie. 

  Odbiór nagród w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 20. 

16.Koszty związane z nadesłaniem nagrań, zgłoszeń i transportu na Konkurs pokrywa osoba zgłaszająca.  

17.Karty zgłoszeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz nagraniami należy przesłać 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2021r.  
na adres: 

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu  

ul. Jana Kazimierza 20 34-400 Nowy Targ 

e – mail: pck.sekretariat@nowotarski.pl 

18.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu a także  

równoznaczne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz na 

nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika w sposób nieograniczony czasowo na następujących polach 

eksploatacji:  

a)utrwalania zapisu na wszelkich możliwych formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video. 

b) zwielokrotnienia na nośnikach dźwięku i obrazu. 

c) wprowadzenia do obrotu. 

  d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet. 

  e) publicznego odtwarzania, wyświetlania. 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz.1000) oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). Wzięcie udziału  w konkursie  równoznaczne jest z zapoznaniem  się z  treścią klauzuli informacyjnej, Administratora w tym                     

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz  prawie  dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania 

dostępną także  na stronie PCK  pod adresem : www.pck.nowotarski.org.pl zakładka (RODO). Administratorem Danych Osobowych jest  

Powiatowe Centrum Kultury z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Powiatowe Centrum Kultury przy ul. Jana Kazimierza 20, 34- 400 

Nowy Targ: tel. 18 266 27 85  email : promocja@nowotarski.pl 

mailto:pck.sekretariat@nowotarski.pl

