
 

 

…Miłuj matke rodnom ziemie 

skolnom podhalańskom, 

miłuj zwycoj downy przystrój 

i gware góralskom…. 
 

Andrzej Skupień Florek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLI  PRZEGLĄD  

MŁODYCH  RECYTATORÓW  I  GAWĘDZIARZY 

im. Andrzeja Skupnia Florka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZATOR 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY 

- Zespół  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 

w Białym Dunajcu 

- Urząd Gminy Biały Dunajec 

- Koło nr 40 im. Andrzeja Skupnia Florka przy 

Związku Podhalan w Północnej Ameryce 

- GOK Biały Dunajec 

 

  

 

 



 

REGULAMIN 

XLI PRZEGLĄDU MŁODYCH RECYTATORÓW I GAWĘDZIARZY 

im. Andrzeja Skupnia Florka – etap wojewódzki 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRYM DROGA JEST GWARA 

SWEGO REGIONU, RODZINNEJ MIEJSCOWOŚCI,                     

MOWA OJCÓW, PRZODKÓW I NASZA. 

 

OBOWIĄZUJĄ TEKSTY PISANE GWARĄ. 
 

1. ORGANIZATOR.                                                                        

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE, RADA RODZICÓW 

I  MŁODZIEŻ  ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM  

nr 2 w BIAŁYM DUNAJCU zaprasza dzieci i młodzież wszystkich typów 

szkół z terenu: Podhala, Spisza, Orawy, Beskidów, Gorców  i Pienin do 

wzięcia udziału w XLI PRZEGLĄDZIE MŁODYCH RECYTATORÓW 

I GAWĘDZIARZY im. Andrzeja Skupnia FLORKA, którego celem jest 

poznawanie piękna gwary literatury regionu oraz pamięć o życiu, 

działalności i dorobku poety ze Stołowego. 

 

2. CZAS i MIEJSCE. 

 Finał Przeglądu odbędzie się w Zespole Szkoły Podstawowej               

i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu w dniu 26.01.2017r (czwartek)  

o godz. 9.30. 

Przypominamy, że do finału kwalifikują się uczniowie po etapach 

miejsko – gminnych. 
 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA.                                                                    

W Przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Podhala, Spisza, Orawy, 

Beskidów, Gorców i Pienin, którzy będą oceniani w czterech grupach 

wiekowych:                                                                                                       

I   grupa  kl. 0 –III szkoły podstawowej                                                                                                              

II  grupa kl. IV – VI  szkoły podstawowej                                                    

III grupa uczniowie gimnazjów                                                                     

IV grupa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych     

 

KATEGORIA: - recytatorów                                                                                          

                              - gawędziarzy 

 Recytatorzy prezentują dwa utwory wybranych przez siebie poetów.  

 Gawędziarze tylko jeden utwór dowolnie wybranego autora. 

           

 

 



          Tematyka: 

 Utwory należy dostosować do wieku uczestnika. 

 Uczestnik laureat nie może przedstawiać utworu prezentowanego 

przez siebie w poprzednich Przeglądach. 
 

4. KRYTERIA OCENY:  

 znajomość utworów pisanych gwarą, 

 interpretacja, 

 strój reprezentowanego regionu. 
 

5. Dyrekcje szkół są odpowiedzialne za przeprowadzenie etapu szkolnego,       

a miejsko–gminnego – GOK, MOK lub wybrana szkoła z terenu miasta lub 

gminy. Jury wojewódzkiego etapu XLI Przeglądu powołuje organizator. 
 

6. Do finału kwalifikuje się po 2 najlepszych recytatorów i 2 gawędziarzy        

z każdej grupy wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów oraz po 3 ze 

szkół ponadgimnazjalnych. Komisja oceniająca może dokonać zmian             

w ramach limitu miejsc (tylko w poszczególnych grupach wiekowych). 
 

7. Zgłoszenia /na załączonych kartach/ przyjmowane będą przez organizatora 

do dnia 16 stycznia 2017 roku. KARTY ZGŁOSZENIA należy przekazać 

na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2  

34-425 Biały Dunajec ul. Miłośników Podhala 23  

lub e-mail zspigsek@wp.pl  
 

8. Nagrody, dyplomy oraz tradycyjne SMREKI dla LAUREATÓW uhonorują 

udział. 
 

9. Uczestnicy pokrywają koszt przejazdu. 
 

10. Organizator zapewnia uczestnikom gorący posiłek. 
 

11. Regulamin, wyniki Finału Przeglądu oraz zdjęcia i informacje zostaną 

umieszczone na stronie internetowej: www.zspig2bialydunajec.edupage.org 
 

Informujemy, że gawędziarze, laureaci etapu wojewódzkiego (I, II, III 

miejsce) –z grup wiekowych 

- IV-VI szkół podstawowych; 

- gimnazjów; 

- szkół ponadgimnazjalnych;  

mogą zgłosić się na Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” 

w Bukowinie Tatrzańskiej.  

Zgłoszenia na druku dołączonym do dyplomu należy przesłać do organizatora 

w/w imprezy (dane kontaktowe na druku). 

 

 

mailto:zspigsek@wp.pl


 

KARTA ZGŁOSZENIA 
na XLI Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy  

im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu - etap wojewódzki, 

który odbędzie się 26.01.2017r /czwartek/ o godz.9.30 w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu. 

 

RECYTATOR 
 

1. Imię i nazwisko ............................................................................................... 

     

    Szkoła, do której uczeń uczęszcza  

   

     ......................................................................................................... 

     

    Klasa ............................................................................................................... 

 

2. Grupa wiekowa .............................................................................................. 

 

3. Przygotowany repertuar 

           

a/ autor...................................................................................... 

               

   tytuł...................................................................................... 

           

b/ autor..................................................................................... 

               

   tytuł...................................................................................... 

 

 

4. Imię i nazwisko osoby, która przygotowywała recytatora 

 

............................................................................................................. 

 

...........................................                          ........................................... 
miejscowość, data                                                                   podpis zgłaszającego 

 

Kartę należy złożyć lub nadesłać na adres Zespołu Szkoły Podstawowej                  

i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu w nieprzekraczalnym terminie do 

16.01.2017r. 

 Przypominamy, że przyjmujemy zgłoszenia po eliminacjach miejsko -

gminnych. 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
na XLI Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy 

im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu- etap wojewódzki, 

który odbędzie się 26.01.2017r /czwartek/ o godz.9.30 w Zespole 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu. 

 

GAWĘDZIARZ 

 
1. Imię i nazwisko ............................................................................................... 

 

    Szkoła, do której uczeń uczęszcza 

   

   ......................................................................................................................... 

 

   Klasa ............................................................................................................... 

 

2. Grupa wiekowa ............................................................................................. 

 

 

3. Przygotowany repertuar 

           

a/ autor...................................................................................... 

               

   tytuł...................................................................................... 

 

4.  Imię i nazwisko osoby, która przygotowywała gawędziarza 

............................................................................................................. 

 

 

 

...........................................                          ........................................... 
miejscowość, data                                                                   podpis zgłaszającego 

 

Kartę należy złożyć lub nadesłać  na adres Zespołu Szkoły Podstawowej             

i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu w nieprzekraczalnym terminie do 

16.01.2017r.  

Przypominamy, że przyjmujemy zgłoszenia po eliminacjach miejsko -

gminnych. 
 


