
Regulamin konkursu „Po naszamu. Po warnijsku”
VII Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej

1. Organizatorzy konkursu
-  Powiat Olsztyński
-  Komitet  organizacyjny  w  składzie:  Łukasz  Ruch,  Martyna  Ruch,  Mariola  Grzegorczyk,  Ewa
   Romanowska, Tomasz Mituniewicz, Jadwiga Orzołek-Jończyk

2. Partnerzy konkursu
- Stowarzyszenie „Dom Warmiński”
- Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie
- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie
- Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

3. Cele konkursu
- Poznawanie gwary warmińskiej.
- Ratowanie zanikającego dialektu oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży z naszego regionu.
- Promowanie gwary jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
- Poznanie kultury, tradycji i historii Warmii poprzez naukę tekstów gwarowych.
- Rozwijanie umiejętności prezentacji scenicznej i autoprezentacji młodych twórców.
-  Odkrywanie,  rozwijanie   i  promowanie  uzdolnionych  artystycznie  uczniów  szkół  podstawowych
   i ponadpodstawowych regionu.

4. Kategorie konkursu
Wykonawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

- kat. I   uczniowie klas 3-6 szkoły podstawowej, 
- kat. II  uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,
- kat. III uczniowie szkół ponadpodstawowych.

5. Zasady konkursu
Konkurs polega na prezentacji tekstu w gwarze warmińskiej (czas maks. 5 minut).
Oceniane będą:
- dobór tekstu, 
- opanowanie pamięciowe tekstu,
- rozumienie prezentowanej gwary, 
- poprawna wymowa gwary warmińskiej,
- ogólny wyraz artystyczny.
Uczestnicy oceniani będą przez jury, powołane przez organizatora. 

Konkurs  odbędzie  się 11  grudnia  2021  roku (sobota)  o  godzinie  1000 w  Centrum  Kulturalno-
Bibliotecznym w Gietrzwałdzie, ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd.

Dla uczestników przewidziane są nagrody. 

Konkurs poprzedzony zostanie warsztatami oraz konsultacjami (patrz p. 6) 

                     



Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie organizatorowi karty zgłoszeniowej uczestników do 
16 listopada 2021 roku, e-mailowo na adres: gwarawarminska@wp.pl.

6. Warsztaty gwary warmińskiej
Prowadzący:
Jadwiga Orzołek-Jończyk – animator kultury, miłośnik folkloru
Łukasz Ruch – historyk, popularyzator gwary warmińskiej

Terminy warsztatów gwary warmińskiej i jej prezentacji:

6  listopada  2021, godz.  900-1300  -  spotkanie  warsztatowe  on-line (komunikator  Google  meet,
informacje szczegółowe oraz instrukcje dotyczące spotkania przekazane zostaną uczestnikom i  ich
opiekunom e-mailowo po  zgłoszeniu  udziału),  prowadzący  Łukasz  Ruch  –  pomoc  w doborze  lub
konsultacja wybranego przez uczestnika tekstu, ewentualne zmiany, prośby o korektę. 

13 listopada, godz. 1000-1200 – spotkanie warsztatowe w domu kultury w Klewkach, Klewki 15, 10-
687  Klewki.  Prowadzący  Łukasz  Ruch  -  konsultacje  poprawności  gwarowej  wybranych  tekstów
i pomoc w ich prezentacji artystycznej na scenie.

20  listopada  2021,  godz.  1000-1200 –  spotkanie  warsztatowe  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury
w  Dywitach  ul.  Olsztyńska  28,  11-001  Dywity.  Prowadzący  Łukasz  Ruch  oraz  Jadwiga  Orzołek  -
konsultacje poprawności  gwarowej  wybranych tekstów i  pomoc w ich  prezentacji  artystycznej  na
scenie.

4  grudnia  2021  godz.  1000-1200 –  spotkanie  warsztatowe  w  Centrum  Kulturalno-Bibliotecznym
w Gietrzwałdzie, ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd. Prowadzący: Łukasz Ruch oraz Jadwiga Orzołek –
kontrola poprawności  gwarowej oraz ostateczne opracowanie prezentacji  artystycznej,  zapoznanie
uczestników z możliwościami prezentacji w miejscu, w którym odbędzie się finał konkursu.

Dodatkowo każdy z uczestników, który nie będzie mógł skorzystać z warsztatów stacjonarnych, będzie
miał  prawo  do  indywidualnej  konsultacji  on-line  w  godzinach  13.00  –  14.30  w  dniach:  13
i 20 listopada oraz 4 grudnia 2021. Aby z nich skorzystać, niezbędne jest wcześniejsze umówienie się
na konsultacje e-mailowo: gwarawarminska@wp.pl. Czas trwania konsultacji 15 minut.
Na konsultacje indywidualne dopuszcza się również możliwość kontaktu przez inną aplikację po 
wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi warsztaty.

Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość 
zgłoszenia się na dowolnie wybrane terminy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i / lub godziny. W razie dokonania zmiany 
osoby zainteresowane / zgłoszone zostaną poinformowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów stacjonarnych oraz finału konkursu ze
względu na pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej i wprowadzenie ewentualnych obostrzeń.
Wówczas spotkania  warsztatowe odbędą się  on-line,  zaś  laureaci  konkursu  zostaną  wyłonieni  na
podstawie nagranych wystąpień finałowych, jednocześnie uczestnicy zostaną zobowiązani przesłać je
do 15 grudnia 2021 r. na nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive) na adres: Gminny Ośrodek
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Kultury w Dywitach, ul.  Olsztyńska 28, 11-001 Dywity z dopiskiem „GWARA 2021”. Dopuszcza się
również przesłanie nagrania na dysk Google po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.
Forma  nagrania  prezentacji  (obraz  i  dźwięk):  na  nagraniu  przed  wystąpieniem  prosimy  o
przedstawienie imienia i nazwiska uczestnika oraz podanie klasy i nazwy reprezentowanej szkoły.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku uczestnika na
stronach internetowych Organizatorów i Partnerów konkursu oraz w mediach w celu promocji ww.
konkursu.  Wizerunek  uczestnika  będzie  wykorzystywany  wyłącznie  w  celu  prezentacji  informacji
związanych z udziałem w konkursie.

                     


