
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ukochałem lud (…) ponad miarę, bom się jego pieśnią wykołysał. 

Ukochałem zwyczaje i gwarę, którem jako dziecko z piersi matki wyssał.!” 

Władysław Orkan 

 

 

Konkurs 

„LACHOSKIE 

GODONIE” 

 

ORGANIZATORZY: 

Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” 

Stowarzyszenie Lachów Sądeckich w Podegrodziu z siedzibą w Niskowej 

 

PATRONAT MEDIALNY: 
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Regulamin Konkursu 

§ 1. Zasady ogólne 

Organizatorami konkursu są: Społeczno - Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz 

Stowarzyszenie Lachów Sądeckich w Podegrodziu z siedzibą w Niskowej. 

Patronat medialny nad konkursem objął portal i miesięcznik „Sądeczanin”. 

§ 2. Cele konkursu 

Celami  konkursu są: 

 pielęgnowanie i ochrona cennych tradycji lachowskiej gwary, 

 zainteresowanie gwarą ludową dzieci i młodzieży, 

 dokumentacja najcenniejszych wartości gwary lachowskiej, 

 dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu, 

 poszanowanie kultury  oraz tradycji lokalnych, 

 wyłonienie najzdolniejszych gawędziarzy ludowych. 

§ 3. Uczestnictwo w konkursie  

Konkurs jest skierowany do mieszkańców gmin, które swym obszarem obejmują historyczne 

i geograficzne ziemie zamieszkałe przez Lachów Sądeckich. 

§ 4. Zgłoszenie do Konkursu 

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 

nr 1 do Regulaminu). 

2. Uzupełnione i podpisane formularze Ośrodki Kultury przesyłają pocztą lub 

dostarczają osobiście do biura SKT „Sądeczanin” (budynek Fundacji Sądeckiej,  

ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz), lub przesyłają mailem na adres 

sekretariat@sadeczanin.info, do 23 lipca 2018 r.  

§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs polega na trafnym odwzorowaniu piękna gwary lachów sądeckich w języku 

mówionym. Dopuszczalne formy: ballady, gawędy, opowiadania i inne. Tematyka 

może dotyczyć legend, zwyczajów, obrzędów i innych elementów folkloru. 

2. Przesłuchania finałowe zgłoszonych uczestników będą przeprowadzane dnia  

28 lipca 2018/sobota/ od godz.11:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Niskowej. Kolejność przesłuchań zostanie podana do wiadomości w dniu  

25 lipca 2018. 

3. Czas prezentacji: max. 5 minut. (Dopuszcza się możliwość spotkania opiekunów lub 

uczestników z członkami Komisji Artystycznej w celu wymiany uwag dotyczących 

prezentacji). 

mailto:sekretariat@sadeczanin.info
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4. Kategorie wiekowe uczestników: 

a) Dziecięca – do 13 lat 

b) Młodzieżowa – od 14 do 20 lat 

c) Dorosła – powyżej 20 lat 

5. Wskazanym jest aby uczestnicy występowali w stroju regionalnym. 

§ 6. Kryteria oceny: 

1. Dobór repertuaru 

2. Czystość gwary lachowskiej (akcent, intonacja) 

3. Bogactwo słownictwa gwarowego 

4. Ogólny wyraz artystyczny 

§ 7. Ogłoszenie wyników: 

Ogłoszenie wyników wraz z ceremonią wręczenia nagród nastąpi dnia  

29 lipca 2018/niedziela o godz. 13:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej.  

Nagrodami w konkursie są stypendia artystyczne. im. Braci Potoczków na łączną pulę  

2 600 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Zwycięzcy w kategorii młodzieżowej i dorosłej otrzymują ponadto kwalifikację do udziału  

w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów  

i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania 2018” w Bukowinie Tatrzańskiej. 

§ 8. Informacje dodatkowe: 

1. Koszt dojazdu i ubezpieczenie nie są pokrywane przez Organizatorów. 

2. Dzieciom w wieku szkolnym muszą towarzyszyć opiekunowie. 

3. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje Komisja Artystyczna.  

4. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: 

 na portalu www.sadeczanin.info 

 pod adresem e-mail: sekretariat@sadeczanin.info 

 pod numerem telefonu: (18) 475 16 20 

 w Ośrodkach Kultury.  

http://www.sadeczanin.info/
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