
Konkurs Czytelniczo-Plastyczny 

 

„GÓRALSKIE CYTANIE” 
 

Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej 

 

Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej 
 

W 1906 roku Stanisław Witkiewicz, we wstępie do kolejnego wydania „Na przełęczy”, 

zatroskany o gwarę podhalańską napisał, że jej degradacji można by zaradzić: 

„Wprowadzając do szkół ludowych książki pisane w gwarze, czytanki ułożone z rzeczy 

wzorowych. Takie Wypisy gwarowe mogłyby obejmować szkoły na terytoriach, na których 

dana gwara jest w użyciu. Tym sposobem dziecko obok języka literackiego zachowywałoby 

w pamięci gwarę, którą mówią ojcowie, nie przestawałoby jej używać, nie wyobrażałoby 

sobie, że ona jest lichszą lub śmieszną.”  

Trzeba było czekać ponad 100 lat na wypełnienie woli duchowego ojca regionalizmu 

podhalańskiego. Dziś mamy „Góralską czytankę”, „Orawską czytankę”, „Spiską czytankę”, 

„Zagórzańską czytankę”. Jednak bez czytelników będą one martwą literą góralskiej kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – „Góralska czytanka” 

Załącznik nr 2 – „Orawska czytanka” 

Załącznik nr 3 – „Spiska czytanka” 

Załącznik nr 4 – „Zagórzańska czytanka” 

 

 



Załącznik nr 2 

Regulamin 
 

Konkursu Czytelniczo-Plastycznego 
 

III „GÓRALSKIE CYTANIE” 
 

Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Orawy 
 

 
I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce. 

 

2. Współorganizatorami Konkursu są: Małopolski Kurator Oświaty, Dyrektor Instytutu Nauk 

Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Targu, Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. 

 

3. Patronat nad Konkursem sprawują: Wójt Gminy Jabłonka, Prezes Związku Podhalan 

w Polsce. 

 

4. Cele Konkursu: 

a) kształcenie ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne  

i narodowe, 

b) przeciwdziałanie procesowi zanikania więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji 

kultury ludowej, 

c) kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbiorcy literatury regionalnej, 

d) kultywowanie gwary orawskiej, 

e) wsparcie edukacji polonistycznej ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum 

i ponadgimnazjalnej w zakresie pracy z tekstem oraz czytania ze zrozumieniem, 

f) rozbudzanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowane 

literaturą regionalną, 

g) zachęcanie uczniów do twórczych poszukiwań poprzez stosowanie różnorodnych 

technik plastycznych jako środka wypowiedzi artystycznej. 

5. Konkurs przeprowadzany jest w części czytelniczej i w części plastycznej. 

6. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a) szkolnym 

b) rejonowym. 

 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych: 

a) klasy I – III szkół podstawowych 

b) klasy IV – VI szkół podstawowych 

c) gimnazjum 

d) szkoły ponadgimnazjalne. 

 



2. W Konkursie, w każdej kategorii wiekowej, mogą uczestniczyć uczniowie 

niepełnosprawni. 

3. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Do pierwszego etapu 

Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. 

4. Uczeń przystępuje do Konkursu po podpisaniu przez jego rodziców/opiekunów prawnych 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu. 

5. Uczeń może wziąć udział w części czytelniczej, plastycznej lub jednocześnie w obu 

częściach Konkursu. 

6. Udział ucznia w części czytelniczej Konkursu polega na zapoznaniu się z tekstami 

literatury regionalnej wskazanymi w Regulaminie i wykonaniu zadań przygotowanych 

przez komisję konkursową na poszczególnych etapach Konkursu. 

7. Udział ucznia w części plastycznej Konkursu polega na zapoznaniu się z tekstami 

literatury regionalnej wskazanymi w Regulaminie, a następnie indywidualnym 

wykonaniu ilustracji do jednego z nich (format i technika dowolna). 

8. Uczniowie niepełnosprawni mogą zgłosić do Konkursu pracę plastyczną wykonaną 

indywidualnie lub grupowo (w zespołach maksymalnie 3 osobowych). 

9. Szkoła zgłasza udział uczniów w etapie rejonowym Konkursu poprzez przesłanie do 

organizatora, w terminie określonym w Regulaminie, karty zgłoszenia uczestnika (wzór 

określony w załączniku 1b do niniejszego Regulaminu) a wraz z nią, odpowiednio: eseju 

(w wersji elektronicznej i papierowej) przygotowanego przez ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej; pracy plastycznej. 

10. Prace plastyczne należy opisać na odwrocie, podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, 

nazwę szkoły, tytuł zilustrowanego tekstu literatury regionalnej, imię i nazwisko 

nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu. 

III. Zasady przeprowadzania poszczególnych etapów Konkursu 
 

1. Na etapie szkolnym Konkurs przeprowadzają komisje szkolne powołane przez dyrektora 

szkoły.  

2. Na etapie rejonowym Konkurs przeprowadzają komisje rejonowe powołane przez 

organizatora Konkursu.  

3. Komisje szkolne i rejonowe oceniają sposób wykonania zadań konkursowych przez 

uczestników, mając na uwadze w szczególności:  

a) w części czytelniczej: płynność czytania, prawidłowy akcent, czystość gwary, 

znajomość tekstów literatury regionalnej, poprawność odpowiedzi na pytania, 

umiejętność interpretacji i wnioskowania, a w odniesieniu do eseju - kompozycję 

pracy, poprawność językową i gramatyczną, umiejętność wykorzystania literatury 

regionalnej oraz tekstów źródłowych w opracowaniu tematu; 

b) w części plastycznej: zgodność pracy z tematem, samodzielność wykonania pracy, 

rodzaj zastosowanej techniki plastycznej, walory artystyczne i estetyczne. 

4. Komisje szkolne i rejonowe dostosowują poziom trudności zadań oraz kryteria oceny do 

potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. 

5. O szczegółowych zasadach oceniania komisje szkolne i komisje rejonowe informują 

uczestników przed rozpoczęciem Konkursu. 

 

IV. Zasady kwalifikowania uczniów do etapu rejonowego Konkursu  

oraz przyznawania nagród 
 

1. Do etapu rejonowego Konkursu komisje szkolne kwalifikują: 

a) w części czytelniczej – po dwóch uczestników z każdej kategorii wiekowej, 

b) w części plastycznej – po trzy prace plastyczne z każdej kategorii wiekowej. 

2. Komisje szkolne odrębnie kwalifikują do etapu rejonowego uczniów niepełnosprawnych, 

zachowując określoną powyżej liczbę uczestników obu części Konkursu z każdej 

kategorii wiekowej. 



3. Komisje rejonowe w każdej kategorii wiekowej przyznają trzy kolejne miejsca i trzy 

wyróżnienia odpowiednio w części czytelniczej oraz w części plastycznej Konkursu. 

4. Komisje rejonowe odrębnie nagradzają uczniów niepełnosprawnych, zachowując 

określone powyżej liczby nagród i wyróżnień przyznawanych w obu częściach Konkursu, 

w każdej kategorii wiekowej. 

5. Uczestnicy Konkursu nagrodzeni i wyróżnieni przez komisje rejonowe otrzymują 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

6. Komisje rejonowe typują najlepszych uczniów, najciekawsze eseje i prace plastyczne do 

prezentacji podczas gali finałowej Konkursu. 

 

V. Terminy poszczególnych etapów Konkursu 

 

1. Etap szkolny Konkursu przeprowadzają dyrektorzy szkół w ustalonym przez siebie 

terminie. 

2. Kartę zgłoszenia uczestnika do etapu rejonowego, eseje oraz prace plastyczne należy 

przesłać na adres: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, ul. Sobieskiego 13, 34-480 

Jabłonka lub mailem biblioteka@obporawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

16 maja 2017 r. 

3. Etap rejonowy odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 9
30 

w Orawskiej Bibliotece 

Publicznej oraz w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3. 

4. Gala finałowa z wręczeniem nagród odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 10
00

 w auli 

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 

 

VI. Organizacja etapu szkolnego Konkursu 

 

1. Za organizację etapu szkolnego Konkursu odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Uczestnicy z każdej kategorii wiekowej przygotowują się do udziału w Konkursie, biorąc 

pod uwagę określony w Regulaminie wykaz literatury i zakres umiejętności. 

3. W części czytelniczej Konkursu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: 

a) z pomocą nauczyciela poznają teksty z „Orawskiej czytanki” (Irena Grobarczyk 

„Któ mi zjod ciostka?”, „8 marca w nasej klasie”; Władysława Grobarczyk-

Kolenda „Wizytacjo”), 

b) wybierają jedno opowiadanie, w oparciu o które przygotowują się do wykonania 

zadań konkursowych,  

c) przed komisją szkolną głośno czytają wybrane przez siebie opowiadanie,  

d) udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące treści opowiadania, diagnozujące 

poziom rozumienia tekstu (gwarą lub polszczyzną ogólną). 

4. W części czytelniczej Konkursu uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej: 

a) z pomocą nauczyciela poznają teksty z „Orawskiej czytanki” (Franciszek Kott 

„W downyk casak wiesna na Orawie”; Irena Grobarczyk „Odpust w Wielkiej 

Lipnicy”; Władysława Omylak „Smaciorz”), 

b) rozwiązują test sprawdzający znajomość i stopień rozumienia treści ww. 

opowiadań, przygotowany przez komisję konkursową, 

c) głośno czytają wskazany przez komisję fragment jednego z wymienionych 

opowiadań, 

d) opowiadają treść (gwarą lub polszczyzną ogólną). 

 

5. W części czytelniczej Konkursu uczniowie gimnazjum: 

a) samodzielnie zapoznają się z wymienionymi tekstami z „Orawskiej czytanki” 

(Andrzej Jazowski „Przeco Białoń poseł zbójować”; Piotr Borowy „Jak to sroka 



ucyła gołymbia gniozdo robić”; Irena Grobarczyk „Zbójnicko piywnica”; 

Władysława Omylak „Bukreta na Zielono”), 

b) rozwiązują test sprawdzający znajomość i stopień rozumienia treści ww. 

opowiadań, przygotowany przez komisję konkursową, 

c) głośno czytają wskazany przez komisję fragment jednego z wymienionych 

opowiadań, 

d) interpretują tekst wskazanego przez komisję opowiadania (gwarą lub polszczyzną 

ogólną). 

6. W części czytelniczej Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 

a) samodzielnie zapoznają się z wymienionymi tekstami z „Orawskiej czytanki” (Jan 

Fudala „Kora”; Eugeniusz Stercula „Po nasemu”; Franciszek Kott 

„Opowiadanie”; Bogusław Pieróg „Wyśmiywanie”, „O psie, có się znoł na 

gwiozdak”; Ferdynand Machay „Co my za jedni…”; Irena Grobarczyk „Mój 

profesor”), 

b) przygotowują samodzielną pracę literacką (esej) na sformułowany przez siebie 

lub wybrany spośród poniższych propozycji temat, związaną z kulturą góralską, 

inspirowaną tekstami „Orawskiej czytanki”, a także innymi tekstami literatury 

regionalnej, 

• proponowane tematy eseju:  

W jaki sposób literatura regionalna wzbogaca polską kulturę? 

Dlaczego warto czytać góralskie opowieści? 

Wczoraj i dziś na Orawie. 

Jakie wartości prezentują teksty orawskiej epiki? 

Tożsamość jako źródło twórczości regionalnej (w odniesieniu do literatury 

i innych sztuk). 

Co urzekło Witkiewicza, Tetmajera Tischnera? O urodzie i mądrości góralskich 

opowieści. 

• wymogi edytorskie: objętość pracy maksymalnie 5 stron, czcionka 12, Times 

New Roman, interlinia 1,5, justowanie 

• wymogi formalne: wykorzystane w pracy cytaty pochodzące z innych źródeł 

należy opatrzyć przypisami do źródła informacji (książka, publikacja 

w czasopiśmie, Internet), praca powinna zawierać bibliografię 

7. W części czytelniczej Konkursu uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną 

(bez względu na kategorię wiekową): 

a) z pomocą nauczyciela poznają teksty z „Orawskiej czytanki” (Irena Grobarczyk 

„Cymu nie kciołek iś do skoły”, Franciszek Kott „W downyk casak wiesna na 

Orawie”), 

b) wybierają jedno opowiadanie, w oparciu o które przygotowują się do wykonania 

zadań konkursowych diagnozujących poziom rozumienia tekstu, przygotowanych 

przez komisję w różnej formie, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby 

i możliwości,  

c) w miarę posiadanych umiejętności udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące 

treści opowiadania, diagnozujące poziom rozumienia tekstu (gwarą lub 

polszczyzną ogólną). 

8. W części plastycznej Konkursu uczestnicy tworzą ilustrację do treści opowiadania 

wybranego przez siebie spośród wymienionych dla odpowiedniej kategorii wiekowej. 

 



 

VII. Organizacja etapu rejonowego Konkursu 

 

1. Za organizację etapu rejonowego Konkursu odpowiada organizator. 

2. Uczestnicy przygotowują się do udziału w części czytelniczej, biorąc pod uwagę 

określony w rozdziale VI Regulaminu wykaz literatury i zakres umiejętności dla 

odpowiedniej kategorii wiekowej. 

3. W części czytelniczej Konkursu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej: 

a) losują jedno spośród wskazanych na etapie szkolnym opowiadań z „Orawskiej 

czytanki”, 

b) głośno czytają przygotowany fragment opowiadania, 

c) odpowiadają na pytania komisji diagnozujące poziom rozumienia tekstu (gwarą 

lub polszczyzną ogólną), 

4. W części czytelniczej Konkursu uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej: 

a) losują jedno spośród wskazanych na etapie szkolnym opowiadań z „Orawskiej 

czytanki”, 

b) głośno czytają wskazany przez komisję fragment opowiadania, 

c) opowiadają treść gwarą, 

d) odpowiadają na pytania komisji diagnozujące poziom rozumienia tekstu (gwarą 

lub polszczyzną ogólną). 

5. W części czytelniczej Konkursu uczniowie gimnazjów: 

a) rozwiązują test sprawdzający znajomość i stopień rozumienia treści opowiadań, 

b) głośno czytają fragment wskazanego przez komisję opowiadania, 

c) interpretują wskazane przez komisję opowiadanie (gwarą lub polszczyzną 

ogólną), 

d) wypowiadają się (gwarą lub polszczyzną ogólną) na temat twórców literatury 

regionalnej oraz jej roli i znaczenia dla kształtowania i podtrzymywania 

tożsamości regionalnej 

6. W części czytelniczej Konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 

a) prezentują przygotowany esej, 

b) wypowiadają się (gwarą lub polszczyzną ogólną) na temat literatury regionalnej, 

roli rodzimej gwary oraz wartości kultury góralskiej na tle kultury polskiej oraz 

innych wzajemnych powiązań w oparciu o przygotowaną przez siebie pracę 

pisemną, 

c) głośno czytają wskazany przez komisję fragment opowiadania, 

d) interpretują przeczytany fragment tekstu z „Orawskiej czytanki” (gwarą lub 

polszczyzną ogólną). 

7. W części czytelniczej Konkursu uczniowie niepełnosprawni: 

a) wykonują zadania konkursowe, przygotowane przez komisję w różnej formie, 

uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości, diagnozujące poziom 

rozumienia tekstów wskazanych na etapie szkolnym opowiadań.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl – zakładka „Konkursy i turnieje” oraz na stronie 

internetowej organizatora www.obporawa.pl. 



2. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.  

3. Informacje w sprawie Konkursu pod nr tel. 18 26 523 79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


