
Konkurs gwarowy                                                                                         
„W setną rocznicę wybuchu powstań śląskich i plebiscytu” 

 
 

1. CELE KONKURSU:  

• pielęgnowanie gwary śląskiej; 

• rozwijanie uzdolnień uczniów;  

• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych 

źródeł informacji; 

• rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;  

• wsparcie twórczych działań filmowych; 

 

2. UCZESTNICY: chętni uczniowie klas I-II Liceum 

Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA  

• Każdy uczestnik konkursu przygotowuje a następnie dostarcza krótki film (w formacie zgodnym z 

odtwarzaniem Windows Media Player np. za pomocą We Transfer), w którym prezentuje przygotowany 

tekst zgodny z tematyką wiodącą konkursu. 
 

• Uczestnicy (dopuszcza się zespoły dwuosobowe) winni zaprezentować tekst mówiony prozą lub 

wierszem w gwarze śląskiej. 
 

• Prezentujący mogą przedstawić tekst własny lub zaczerpnięty ze źródeł już opublikowanych. 

(o tym fakcie uczestnik powinien poinformować na początku lub końcu swojego występu). 
 

• Tematyka prezentowanych tekstów powinna nawiązywać do sytuacji na Górnym Śląsku po I wojnie 

światowej ze szczególnym uwzględnieniem okresu plebiscytu i powstań śląskich. 

 

• Ważnym elementem występu winien być odpowiednio dobrany do tekstu strój, używane rekwizyty oraz 

poprawność interpretacyjna, rozumienie wygłaszanych kwestii, także intonacja. 
 

• Dopuszczalne jest korzystanie z podkładu muzycznego, uzupełnianie słowa mówionego o gwarowe 

piosenki i pieśni, grę na instrumencie muzycznym w wykonaniu prezentującego się uczestnika. 
 

• Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorze/autorach: imię, 

nazwisko autora/autorów, klasa. 
 

• W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt mailowy z organizatorami Panem Stanisławem 

Janoszem lub Panią Agnieszką Chlebek-Rolską.  

 

4. CZAS FILMU: do 5 minut. 
 

 

5. TERMIN: nagrane występy w formie filmików należy przesłać do 16 kwietnia 2021 r. (piątek) na adres 

mailowy: agnieszka.chlebek-rolska@chrobry.edukacja-pszczyna.pl   

lub  stanislaw.janosz@chrobry.edukacja-pszczyna.pl  
 

 

mailto:agnieszka.chlebek-rolska@chrobry.edukacja-pszczyna.pl
mailto:stanislaw.janosz@chrobry.edukacja-pszczyna.pl


Konkurs gwarowy                                                                                         
„W setną rocznicę wybuchu powstań śląskich i plebiscytu” 

 

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

• Uczestnicy za uzyskane I, II, III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• Jury ma prawo nie przyznawać miejsc lub przyznawać równorzędne nagrody. 

7. JURY KONKURSU: 

• Jurorów typują organizatorzy konkursu. 

• Każdy z Jurorów ocenia występ za: 

- sprawność posługiwania się językiem gwarowym (dobór słownictwa, interpretacja, intonacja), 

- wartość poznawczą tekstu, 

- strój i rekwizyty, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

• Decyzja Jury jest ostateczna. 

 


