
 

 

 
REGULAMIN 

konkursu wiedzy 
KULTURA LUDOWA KRAKOWIAKÓW I GÓRALI 

dla uczniów klas od IV do VII szkoły podstawowej  
z Krakowa i powiatu ziemskiego krakowskiego w roku szkolnym 2017/2018 

 
Organizator: Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie 
                           
Cele konkursu: 
- zainteresowanie uczniów rodzimą tradycją, poznanie tradycyjnej kultury ludowej 
Krakowiaków i Górali Podhalańskich 
- pomoc nauczycielom w kształtowaniu postaw dzieci dotyczących poszanowania 
kultury własnego narodu 
 
Zakres tematyczny: 
Kultura materialna, duchowa i społeczna Krakowiaków i Górali Podhalańskich: 
budownictwo, wnętrze, strój, zajęcia rolnicze i pozarolnicze, obrzędowość doroczna             
i zwyczaje rodzinne, sztuka ludowa i rzemiosło artystyczne, zwyczaje krakowskie. 
 
Ustalenia organizacyjne: 
1. Podstawą przygotowania się do udziału w konkursie jest: 
- udział w lekcjach prowadzonych przez organizatora 
- zapoznanie się z lekturami oraz materiałami i opracowaniami przygotowanymi 
przez organizatora 
 
2. Przebieg konkursu: 
a. Uczniowie biorą udział w lekcjach prowadzonych przez pracownika Centrum 
Młodzieży, zapoznają się z literaturą i otrzymanymi materiałami, dodatkowo mogą 
zwiedzić ekspozycję stałą w Muzeum Etnograficznym 
b. Eliminacje szkolne przeprowadzają komisje powołane przez dyrektora szkoły wg 
własnego regulaminu. W wyniku tych eliminacji szkoły typują do eliminacji 
międzyszkolnych od jednej do czterech 3-osobowych drużyn, złożonych z uczniów 
z kl. IV-VI. Uczniowie klas VII nie mogą być członkiem drużyny, przystępują do testu 
indywidualnie. Z jednej szkoły może wziąć udział 7 uczniów z kl. VII. 
c. Eliminacje międzyszkolne będą pisemne. Uczniowie będą rozwiązywać 
indywidualnie test przygotowany przez organizatora. Do finału konkursu przejdzie 8 
drużyn z najwyższą ilością punktów. Ilość punktów drużyny będzie sumą punktów 
zdobytych przez każdego z jej członków. 5 uczniów kl. VII z największą ilością 
punktów będzie finalistami zaproszonymi na finał po odbiór nagród 
d. Rozgrywki finałowe będą miały charakter imprezy publicznej 
Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody: 



 

 

- atrakcyjne nagrody rzeczowe 
- dyplomy uczestnictwa 
Nauczyciele - opiekunowie zwycięskich drużyn otrzymają listy gratulacyjne. 
 
3. Terminarz konkursu: 
Zainteresowane szkoły powinny niezwłocznie  przesłać informację o chęci 
przystąpienia do konkursu wraz z podaniem adresu e-mailowego i telefonu 
kontaktowego nauczyciela: 
- przez Internet na adres: msurma@cmjordan.krakow.pl  
lub telefonicznie : (012) 430 00 15 wew. 215  
 
Od początku października br. będą prowadzone lekcje dla całych klas wg 
schematu: 
Październik – budownictwo i  zdobnictwo wnętrza 
Listopad – strój ludowy i instrumenty muzyczne 
Grudzień – rok obrzędowy jesień – zima 
Styczeń – wytwórczość i rzemiosło 
Styczeń/Luty – rok obrzędowy wiosna-lato  
Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji powtórzeniowych.  
 
Należy wcześniej uzgodnić termin e-mailowo: msurma@cmjordan.krakow.pl lub 
telefonicznie, tel. (012) 430 00 15 wew. 215 (pn lub pt w godz. 9.00-12.00). 
Proponujemy zajęcia dla całych klas we wtorek, środę lub czwartek w godzinach 
dogodnych dla nauczyciela. Chcielibyśmy przeprowadzić zajęcia w Państwa 
szkole. Prosimy o przygotowanie sali i sprzętu umożliwiającego odtworzenie 
prezentacji z pen-drive`a w PowerPoint. 
- do 24.01.2018 r. należy przesłać pocztą wypełnioną kartę zgłoszenia drużyn wg 
załączonego wzoru oraz e-mailem na podany niżej adres  
- eliminacje międzyszkolne odbędą się 7 lutego 2018 r. Datę i miejsce 
potwierdzimy w terminie późniejszym na podany kontaktowy adres e-mailowy 
Nauczyciela i szkoły 
- finał konkursu przewidziany jest w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 10.00                   
w Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38, sala teatralna 
Po zakończeniu finału nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 
 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu rozgrywek oraz 
ostatecznej interpretacji regulaminu. Decyzje ogłoszone przez jury w trakcie 
rozgrywek konkursowych są ostateczne.  
Szczegółowych informacji udziela mgr Małgorzata Surma, Zespół Promocji                    
i Organizacji Imprez  e-mail:msurma@cmjordan.krakow.pl, 
tel. 430 00 15, wew.215 
 



 

 

Literatura obowiązkowa: 
1. Przewodnik - wystawa Polska Kultura Ludowa, wyd. MEK 
2. materiały i opracowania przygotowane przez organizatora 
3. T. Seweryn – Krakowskie tradycje, Kraków 1961 lub www.magiczny.krakow.pl,        
w zakładce kultura /krakowskie tradycje (Emaus, Lajkonik, Ptasi Król, Pucheroki, 
Rękawka, Szopka krakowska, Wianki) 
 
Literatura dodatkowa: 
1. H. Błaszczyk–Żurowska - Kultura ludowa Podhala. Przewodnik po wystawie 
etnograficznej w Muzeum Tatrzańskim,  Zakopane 2000 
2. M. Długosz - Wielkanoc w Krakowie, wyd. MEK, Kraków 2003 
3. B. Kożuch, El. Pobiegły - Stroje krakowskie, wyd. MEK, Kraków 2004 
4. A. Kozieł - Dzieje polskiej choinki, wyd. MEK, Kraków 2002 
5. A. Kozieł - Szopka krakowska, wyd. MEK, Kraków, 2002 
(powyższe pozycje są dostępne w Czytelni Muzeum Etnograficznego, ul. 
Krakowska 46, czytelnia czynna: poniedziałek - piątek w godzinach od 10.00 do 
12.00)  
 
Zalecamy w miarę możliwości zwiedzenie ekspozycji Muzeum Etnograficznego 
dotyczącej kultury ludowej Krakowiaków i Górali pl. Wolnica 1, Regionalne Muzeum 
Młodej Polski „Rydlówka” ul. W. Tetmajera 28, skansenów np.: Zagroda Korkoszów 
w Czarnej Górze, Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.magiczny.krakow.pl/

