
KONKURS GWAR   

„Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” 

XVII Edycja - Cieszyn - Czeski Cieszyn 2021 

Eliminacje w systemie zdalnym 

** 

 R E G U L A M I N  

 1.CEL KONKURSU: 
Konkurs GWAR Kolejny po przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarno – epidemio 

licznymi po raz XVII kierowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów historycznej 

Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej. 

Uczestników KONKURSU GWAR mogą zgłaszać placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

szkoły wszelkich typów, placówki kultury, rodzice i opiekunowie prawni. Mogą w nich uczestniczyć 

także uczniowie wszelkich typów szkół, którzy ukończyli 18 lat i sami, z własnej inicjatywy, zgłoszą 

uczestnictwo w konkursie, a eliminacje odbędą się w systemie zdalnym. 

Zachęcamy wychowawców, nauczycieli, pracowników placówek kultury a także rodziców i 

dziadków by mobilizowali, i włączali się w przygotowania dzieci i młodzieży szkolnej do udziału w 

konkursie GWAR. Kultywowania i zachęcania do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania 

autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej 

wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych. A placówki, rodzice i opiekunowie oraz pełnoletni 

uczniowie zorganizowali zdalna transmisję swojej prezentacji. 

Jeżeli warunki sanitarno – e[epidemiologiczne, na to pozwolą, laureaci Konkursu Gwar mogą 

być zapraszani na lokalne uroczystości, festiwale i konkursy organizowane w szkołach, placówkach 

kultury oraz na regionalnych imprezach na terenie Polski i Republiki Czeskiej, np. w ramach 

Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy Gorolskiego Święta w Jabłonkowie. 

Konkurs zainicjował w 2003 roku, Zbigniew ZBOREK, mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, 

ówczesny Wiceprezes Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach 

. 

2.ORGANIZATORZY: 

Konkurs realizowany jest w ramach wieloletniej umowy zawartej pomiędzy Górnośląskim 

Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach oraz Cieszyńskim Ośrodkiem 

Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie. 

W organizacji Konkursu uczestniczy Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno - 

Oświatowego w Republice Czeskiej oraz Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej wg 

odrębnych ustaleń. 

3.PATRONAT MEDIALNY 

- Zwrot 

- Portal OX.pl 

- Radio CCM 

 4.UCZESTNICY I KATEGORIE WIEKOWE: 

W prezentacjach indywidualnych – jednoosobowych, będą oceniane dzieci i młodzież w czterech 

grupach wiekowych: 

A.Dzieci w wieku 3 – 6 lat 

B.Uczniowie w wieku 7 – 10 lat 

C.Uczniowie w wieku 11 – 15 lat 

D.Młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat. 

E.GRUPA - prezentacje zespołowe dwóch i więcej uczestników, bez ograniczeń wiekowych. 

5.CZAS PREZENTACJI zdalnej 

I. Dzieci w wieku 3 - 6 lat - ok. 2-3 minuty. 

II. Pozostali uczniowie i młodzież ok. 5 minut. 

III. Prezentacja grup scenicznych - ok. 15 minut. 

6.REPERTUAR I SPOSÓB PREZENTACJI: 



a.Każdy uczestnik lub grupa, winni zaprezentować w systemie zdalnym tekst mówiony prozą lub 

wierszem w gwarach używanych w subregionie, który reprezentują.   

b.Zaleca się by uczestnicy reprezentujący daną placówkę edukacyjną lub placówkę kultury 

zaprezentowali teksty gwarowe różnych autorów. 

c.Preferowane są teksty poznawcze o tematyce historycznej opisujące zwyczaje i obyczaje, 

autentyczne wydarzenia z przeszłości, stare obrzędy, byłe miejsca pracy i nauki, historyjki 

nawiązujące do współczesnych przeobrażeń w życiu lokalnych społeczności. 

d.Ważnym elementem występu winna być poprawność interpretacyjna, rozumienie wygłaszanych 

kwestii, także intonacja.   

e.Opiekunowie, rodzice proszeni są o właściwe dobieranie tekstów oraz treści dostosowanych do 

wieku dzieci i uczniów. 

 f.Dopuszczalne jest korzystanie z podkładu muzycznego, uzupełnianie występu o gwarowe 

piosenki i pieśni, grę na instrumencie muzycznym szczególnie w wykonaniu prezentującego 

tekst lub członków grupy. 

g.Ze względu na zdalne prezentacje, wyjątkowo w tym roku,  nie jest obowiązkowe występowanie 

w strojach regionalnych i nie będzie to decydujący czynnik w ogólnej ocenie występu. 

 

7. ELIMINACJE: 

a.Termin: 16 – 17.12.2021 roku. (czwartek, piątek), I cześć 9.00 – 14.00 (Placówki oświatowe), II 

część 16:00 – 18:00 (zgłoszenia indywidualne rodziców i opiekunów oraz pełnoletnich uczniów) 

b.Miejsce eliminacji: na żywo poprzez platformę internetową i aplikację Teams lub Viber (w 

przypadku kłopotów kontakt z COK „Dom Narodowy”. 

c.Dzień i godzina prezentacji indywidualnych i grup zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej COK „Dom Narodowy” www.domnarodowy.pl  po 10. 12. 2021r. 

 

 

8. ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA: 

a.Termin: do 6 grudnia 2021 roku – włącznie (poniedziałek) 

b.Zgłaszanie udziału: wypełniona i podpisana „KARTA ZGŁOSZENIA” - wzór w załączeniu. 

c.Miejsce zgłaszania: wyłącznie COK „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12. 

d.Forma zgłaszania: drogą elektroniczną na adres: a.pawlitko@domnarodowy.pl 

e.Zgłoszenia członków grup: ze względu na obowiązujące RODO, każdy członek grupy musi być 

zgłoszony indywidualnie (ilu członków grupy tyle wypełnionych kart zgłoszenia ze zgodami 

opiekunów prawnych oraz przygotowujących grupę do prezentacji) Osoba do kontaktu w COK:  

Agnieszka PAWLITKO; tel. 668 860 354   ; e-mail: a.pawlitko@domnarodowy.pl 

9. KONCERT FINAŁOWY: 

a.Termin: 28.12. 2021  roku, godzina 16.00  (wtorek) 

b.Miejsce: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie. 

c. Jeżeli warunki sanitarno – epidemiologiczne, na to pozwolą, na koncert finałowy zaproszeni 

zostaną laureaci I, II, III miejsca ze wszystkich kategorii wiekowych oraz grup także wyróżnieni 

nagrodami specjalnymi.   

d.Jeżeli warunki sanitarno – epidemiologiczne, na to pozwolą, w trakcie koncertu finałowego 

wystąpią przed publicznością laureaci I-go miejsca oraz laureaci nagród i wyróżnień specjalnych. 

e.W trakcie Koncertu Finałowego mogą wystąpić inni laureaci, jeżeli tak zadecydują organizatorzy. 

f.Jeżeli warunki sanitarno – epidemiologiczne, na to pozwolą, KONCERT FINAŁOWY będzie 

otwarty dla widzów. 

 

10. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

a.Nie będzie możliwym, by wzorem lat ubiegłych, każdy uczestnik otrzymał po występie w 

eliminacjach „Dyplom za udział w konkursie”. 

b.Uczestnicy  z  kategorii A, B, C, D  za uzyskane I, II, III miejsca otrzymują indywidualne 

dyplomy. 

http://www.domnarodowy.pl/
mailto:a.pawlitko@domnarodowy.pl


c.Uczestnicy z kategorii E za uzyskane I, II, III miejsca otrzymują dyplomy - jako grupa. 

d.Jury ma prawo nie przyznawać miejsc lub przyznawać równorzędne miejsca i wyróżnienia. 

e.Dyplomem z wyróżnieniem specjalnym nagradzany jest najmłodszy uczestnik konkursu. 

f.Puchary i specjalne wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe mogą otrzymać placówki i indywidualni 

uczestnicy wytypowani - lub wyróżnieni przez organizatorów, Jury, sponsorów i patronów 

konkursu. 

 

11. JURY KONKURSU: 

a.Jurorów typują organizatorzy konkursu a miejscem ich zdalnych obrad będzie COK „Dom 

Narodowy”. 

b.Każdy z Jurorów ocenia występ za: 

- autentyczność gwary oraz dobór tekstu do okoliczności i wieku prezentującego. 

- ogólny wyraz artystyczny. 

- wyjątkowo w tym roku nie będzie obowiązywał w prezentacjach indywidualnych regionalny stój 

c.Jury konkursu pracuje wg przyjętego regulaminu i ocenia każdą prezentację punktowo. 

d.Sekretarz Jury po zakończanych przesłuchaniach i obradach Jury sporządza protokół, który 

podpisuje przewodniczący i Sekretarz Jury. 

e.Nazwiska laureatów oraz wyróżnionych zostaną opublikowane na stronie internetowej COK 

„Dom Narodowy”. 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w konkursie XVII Edycji Konkursu Gwar jest zapoznanie 

się z niniejszym regulaminem, wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w XVII 

Edycji KONKURSU GWAR „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy” CIESZYN - CZESKI 

CIESZYN – 2021 oraz jednoznaczne, skuteczne i dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w tym danych wizerunkowych w konkretnych podanych w karcie zgłoszenia 

uczestnictwa celach określonych przez organizatorów. 

Podanie danych osobowych i wyrażenie odpowiednich zgód łączy się jednocześnie 

z odpowiedzialnością organizatorów (Administratora i Podmiotu przetwarzającego) za ich ochronę. 

Administratorem danych osobowych  wskazanych w umowie i w dokumentach z nią związanych 

jest Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy, Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu realizacji umowy. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym 

przysługujących prawach, dostępne są pod linkiem: 

https://domnarodowy.pl/source/Dokumenty/Klauzule%20informacyjne%20RODO.pdf 

** 

UWAGA: 
Organizatorzy i pracownicy techniczni nie biorą odpowiedzialności za poziom występu w eliminacjach, jeśli przy 

zgłoszeniu nie będą podane dodatkowe wymagania techniczne. 

** 
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Projekt finansowany ze środków Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. 
** 
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