IV OLIMPIADA WIEDZY O KURPIACH
2022
REGULAMIN
ORGANIZATOR
Związek Kurpiów
ul. Świętokrzyska 2
07-410 Ostrołęka
www.kurpie.org
biuro@kurpie.org, tel. 795 558 289, 29 764 58 30, Facebook
Współorganizatorzy: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce,
Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki, Powiat Przasnyski, Powiat Łomżyński, Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum-Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika
w Nowogrodzie.
Honorowi patroni: Prezydent Ostrołęki, Starosta Ostrołęcki, Starosta Łomżyński, Starosta
Przasnyski.
CELE
1. Rozbudzanie zainteresowań historią, kulturą i tradycjami regionu kurpiowskiego.
2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
3. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz postaw patriotycznych.
4. Popularyzacja kultury kurpiowskiej.
5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy o regionie.
6. Tworzenie więzi i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami,
szkołami, jednostkami samorządowymi i innych placówkami z terenu Kurpiów oraz terenów
sąsiadujących.
7. Uczenie rywalizacji i współzawodnictwa w kategorii indywidualnej i drużynowej.
ADRESACI
Uczniowie szkół średnich.
UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zgłoszenie danej szkoły przez szkolnego
opiekuna Olimpiady do 20 października 2022 r. poprzez wysłanie Karty Zgłoszeniowej
(zał. nr 1.I). Adres zgłoszenia: Związek Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka,
e-mail: biuro@kurpie.org, tel. 795 558 289, 29 764 58 30, Facebook.
2. Każda szkoła zgłasza zespół złożony z trzech uczniów oraz wyznacza nauczyciela –
opiekuna. Jeżeli szkoła zgłosi mniej niż trzech uczestników, wówczas nie bierze udziału w

rywalizacji zespołowej, a uczniowie rywalizują tylko indywidualnie.
3. Każda zgłoszona szkoła organizuje eliminacje szkolne wśród chętnych uczniów. Z etapu
szkolnego zostają wyłonieni zwycięzcy, którzy będą reprezentować szkołę w Finale
Olimpiady.
4. Etap szkolny odbywa się w każdej szkole 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00.
O godz. 9.00 do wszystkich szkół drogą elektroniczną zostają wysłane testy z pytaniami. O
godz. 11.00 Organizator przesyła tą samą drogą klucz z odpowiedziami. Po sprawdzeniu
testów, Komisja/opiekun szkolny Olimpiady wyłania trzech zwycięzców, którzy będą
reprezentować szkołę w Finale.
5. Olimpiada odbywa się w kategorii zespołowej i indywidualnej.
3. Miejsce przeprowadzenia Finału IV Olimpiady Wiedzy o Kurpiach: Zespół Szkół
Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce, ul. R. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka.
4. Termin Finału Olimpiady: 8 grudnia 2022 r., godz. 9.00.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: w dniu Olimpiady.
6. Uczestnicy wraz z opiekunem przybywają do siedziby Zespołu Szkół Zawodowych nr 4
im. Adama Chętnika w Ostrołęce w wyznaczonym przez Organizatora dniu na koszt
własny.
TEMATY WIODĄCE IV OLIMPIADY WIEDZY O KURPIACH
1. Kultura i sztuka Kurpiów.
2. Współczesne imprezy regionalne na Kurpiach.
3. Osoby zasłużone dla regionu kurpiowskiego.
4. Dialekt (gwara) kurpiowski.
POLECANE LEKTURY
1. Encyklopedia Kurpiowska, 2021
2. H.Gadomski, M.Grzyb, T. Grec, Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich (wersja
multimedialna - www.kurpie.org)
3. Kurpie. Najważniejsi w dziejach, 2014
4. H. Gadomski, M.Grzyb, K.Łaszczych, Mówimy po kurpiowsku. Elementarz do nauki
dialektu kurpiowskiego, 2017
ZADANIA KONKURSOWE I ZASADY OCENIANIA
1. Za ocenę odpowiedzi uczestników na etapie szkolnym odpowiedzialna będzie Komisja
lub opiekun szkolny Olimpiady powołany przez szkołę. Za ocenę odpowiedzi uczestników
w Finale odpowiedzialna będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Zadania Olimpiady na etapie szkolnym będą miały charakter zamkniętego testu z
pytaniami przygotowanymi przez Organizatora na podstawie podanych w Regulaminie
lektur.
3. Zadania na etapie Finału Olimpiady:
a) część indywidualna dla każdego Uczestnika:
- test zamknięty z pytaniami przygotowanymi na podstawie podanych w Regulaminie
lektur, maksymalna liczba punktów – 60;
- deklamacja tekstu (proza lub wiersz), do 2 minut, nauczonego na pamięć w dialekcie
kurpiowskim z: H. Gadomski, M.Grzyb, K.Łaszczych, Mówimy po kurpiowsku. Elementarz
do nauki dialektu kurpiowskiego, 2017; głównym kryterium oceny będzie poprawność
wymowy dialektu kurpiowskiego, pomocna w przygotowaniu będzie płyta CD dołączona

do publikacji, maksymalna liczba punktów - 15.
b) część zespołowa:
- biorą w niej udział trzy zespoły z najwyższą zsumowaną punktacją osiągniętą przez
uczestników indywidualnych;
- zespół udziela po konsultacjach ustnych odpowiedzi w określonym czasie;
- pytania są losowane przez przedstawiciela danego zespołu;
- za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, dla każdego zespołu
przewidziano 10 pytań;
- zwycięża zespół z najwyższą punktacją.
4. Zarówno część indywidualna, jak i zespołowa Olimpiady zostaną przeprowadzone w tym
samym dniu.
5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące przyznania miejsc, punktów,
wyróżnień i nagród są ostateczne.
6. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem sytuacje sporne rozstrzyga
Organizator.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Do zadań Komisji/ Opiekuna Olimpiady na etapie szkolnym należy:
a) odebranie i powielenie przesłanego przez Organizatora testu;
c) zakaz rozpowszechniania testów do momentu rozdania uczestnikom, postępowanie
zgodnie z wytycznymi Organizatora;
b) stworzenie warunków do udziału w Olimpiadzie wszystkim chętnym uczniom i
zabezpieczenie samodzielności pracy uczestników;
c) odebranie klucza z poprawnymi odpowiedziami do testu, sprawdzenie testów i
przesłanie Organizatorowi listy zwycięzców wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Zał.1.II,
Zał.1.III).
2. Do zadań Komisji Konkursowej Finału Olimpiady należy:
a) sprawdzenie testów wiedzy;
b) ocena uczestników podczas poszczególnych etapów Olimpiady i wyłonienie
zwycięzców;
c) powiadomienie uczestników o wynikach;
d) zabezpieczenie samodzielności pracy uczestników.
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Na podstawie wyników Komisja Konkursowa wyłania laureatów (I, II i III miejsce), którzy
otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i
zespołowej.
2. Zwycięzcy, którzy zajmą I miejsca otrzymają również statuetki: w kategorii indywidualnej
- uczestnik, w zespołowej – szkoła.
2. Komisja może przyznać wyróżnienia i upominki dla uczestników, którzy nie
zostali laureatami, ale wykazali się dużą wiedzą o regionie.
3. Dla wszystkich uczestników oraz opiekunów, przewidziane są dyplomy, książki
oraz podziękowania za udział w Olimpiadzie.

