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Regulamin Gminnego Konkursu 

Wielkanocnego 
„A jo mały pucherocek – 

 oracje pucheroków on-line”. 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Bibicach.  
2. Celem Konkursu jest zaprezentowanie nagrań  wybranych oracji (podanych w 
Załączniku nr 2)  lub według własnego pomysłu w ramach kultywowania 
tradycji bibickich. 
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika konkursu 
filmiku w którym prezentuje wybraną orację i przesłanie nagrania do 
Organizatorów pod adres: b.magiera@spbibice.edu.pl 

4. Nagrania należy przesłać do 05.04.2022r na podany powyżej adres email 
wraz z emaliową zgodą Rodziców.( wzór Załącznik nr 1) 
5. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-3. 
6. Na autorów najciekawszych filmików czekają nagrody. 
 
 
Zasady udziału w Konkursie  
 
1. Nagranie zgłoszone do konkursu powinno być wykonane techniką cyfrową 
przy użyciu dowolnego sprzętu elektronicznego.  

2. Nagranie należy przesłać mailowo do organizatora w postaci pliku mp4. Plik 
powinien być podpisany (proszę podać imię, nazwisko autora, klasę oraz szkołę 
do której uczęszcza autor, np. Anna_ Kowalska _klasa_2g_SP BIBICE). Plik 
może zawierać tylko jedno nagranie.  
3. Zgłoszenie wraz z nagraniem winno być przesłane w terminie do dnia 5 
kwietnia 2022r. do godz. 20.00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie 
wezmą udziału w konkursie.  

4. Organizatorzy powołują Jury Konkursowe, które dokonuje oceny nagrań, 
biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, oryginalność, kreatywność, 
rekwizyty (pucha, czapka, tradycyjny strój pucheroka) 

5. Ocena prac nastąpi do dnia 11.04. 2022 roku.  
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6. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie podlega weryfikacji ani 
zaskarżeniu.  
7. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 12.04.2022r 

8. Lista Laureatów zostanie przesłana faxem do zgłoszonych szkół. 

9. Wyniki konkursu zostaną  opublikowane na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Bibicach. 
10.Wręczenie nagród nastąpi do 22 kwietnia 2022r 
 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy 
w odkrywaniu tradycji bibickich oraz talentów aktorskich !!! 

 
                              Organizatorzy konkursu: M. Pilch, B. Magiera, K. Madetko, 

D. Wesołowska, D. Spasiuk, E. Domoszczycka, I. Puto 
 
 
 
 
Załącznik nr 1  
 
Zgoda Rodziców na udział ucznia w konkursie   „A jo mały pucherocek - oracje 
pucheroków on-line”. 
„Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki (imię i nazwisko…………  
 
………………………………………………………………………………….. 
w konkursie „A jo mały pucherocek - oracje pucheroków on-line”. 
organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Bibicach. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 
w całości jego treść. 
                                          
                                   Data i podpis Rodzica:…………………………………  
 
Przesłanie zgody na udział w konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym 
wyrażeniem przez Rodziców zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie 
danych osobowych ucznia, w tym wizerunku, do celów związanych 
z organizacją konkursu, wyłonieniem laureatów oraz innych osób nagrodzonych 
oraz upowszechnieniem informacji na temat konkursu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami” 
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Załącznik nr 2  
 
Teksty oracji 

• A jo mały pucherocek, wylozem na pniocek, 

Z pniocka do dołecka, zabiłem robocka. 

A z tego robocka, baran i owiecka. 

A z tego barana, mleko i śmietana. 

A z tej śmietany kościół murowany. 

Paciorecki, dymbionecki za Pasikiem nose, 

A was gospodyni o pore joj prose. 

A jak mi nie docie, to mnie pogniwocie. 

To wom wszystkie gorki porozbijam co na piecu mocie.  

 

• A jo wyrwikołek z rodu bibickiego, 

Żaczek nieuczony, a co wom do tego.  

Jeździłem po świecie, byłem za woźnicę. 

Miołem swoka – wizieloka, ciotke carownice. 

A jak ci mnie swocek na wojne wyprawił,  

Wszystkie majętności za mnie zastawił. 

Dwa zagony owsa, trzy zagony prosa. 

Kupił ci mi, kupił konia za dwa grosza, 

A reszte mi wsadził do nosa.  

Pojechołem w pole orać, tam same bagnisko, 

Ugryzło mi konisko po same kopycisko. 

Jak bije tak bije, wilk nade mną wyje.  

Wyjołem pałasza, ucionem mu szyje. 

A jo wom powiedzioł taką oracyjo, 

Jak mi nic nie docie, to wam kury powybijam. 

Są bułki na mieście, idźcie mi przynieście. 

Są placki z twarogiem, zostańcie tu z Bogiem. 
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• Przyjechołem z Pińczowa na kwietno niedziele. 

Usiadłem na rogu stodoły, widze dzieci wiele. 

Nie śmiałem się stary baby pytać, co z tych dzieci będzie, 

A ona mi odpowiada, każdy księdzem będzie. 

Cóż ty babo Chrystofijo pleciesz na te parafijo. 

Uczyłbym się i jo, tylko mi się nie chce, 

Bo mnie biyda chełce. 

Chełce, ci mnie chełce 

Już mnie wychełtała i na służbe dała.  

Patrzcie się na mnie, bo jestem nieduży, 

Kazda gospodyni sera do koszyczka włoży. 

Mówie ja wam, mówie cieniutkim głosikiem 

A mnie poczęstujcie jajkiem i grosikiem. 

Bo nadchodzą święta, pucheroki w biedzie. 

Uczę ja dobrze, a źle mi się wiedzie. 

A stukam tu laską, koszyczkiem wywijam,  

Jak mi nic nie docie to wos powybijam. 

 

• Pucheroki, nieboraki po Bibicach chodzą 

I śmieszne oracyje gospodyniom głoszą. 

A gadają, gadają, laseczkami stukają,  

Od domu do domu do drzwi stukają. 

Wstańcie gospodyni, wstańcie gospodarzu, 

Bo już dzień nastaje, pucheroki na podwórzu. 

Popatrzcie się na mnie i rzetelnie obsłużcie 

I duże jajeczka do koszyka włóżcie. 

Żebym se nie myślał, żeście bardzo skąpi, 

Kto pucheroka polubi ten do nieba wstąpi. 

A moja gosposiu nie trzymajcie mnie długo,  
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Bo mnie sąsiadeczka oczekuje drugo. 

Wygląda, wygląda, po nogach się maco, 

Kaj mój pucherocek po świecie się obraco. 

A dajcie mi jajek pięć, to bede wasz zięć  

I bede wam swok i przyjde na drugi rok. 

 

• Dziś kwietna niedziela, od rana do wieczora 

Chodzi po Bibicach pucheroków wiela. 

Stukają pukają, mowy wygłaszają, 

Gdzie dobra gospodyni, łaski wypraszają. 

I ja też przyszedłem do waszego domu, 

Piyknie was proszę, nie mówcie nikomu. 

Dajcie sera, masła i trochę grosiwa, 

By na święta Wielkanocne dusza ma była szczęśliwa. 

Żeby wam się w polu rodziło 

I w komorze dużo było. 

A jak mi nic nie docie, 

To w komorze myszy mieć będziecie. 

 

• Pochwalony, pochwalony dużo copka, wąs smolony. 

Dopiero my się dowiedzieli ty kwietny niedzieli, 

Że zdrajcy Judosi na piecem siedzieli. 

Judosi, Judosi sprzedali Jezusa. 

Za smyśne srebrniki wydali Chrystusa. 

Pojechołem na nich przez drugą granicę 

I wzionem ze sobą dębowo kłonice. 

Jechałem wedle stępy, a tu chleb poczęty. 

Zacząłem go krajać , baba zaczyna mnie łajać. 

Nie łaj babo, nie łaj, wezme ciebie w taniec. 
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Nie pójde, nie pójde, bo mnie boli palec. 

A cóż ci w ten palec? Ugryzł mnie padalec. 

Pchnąłem babe o piec, wyciął z niej chłopiec 

I jo go zabrołem, tu przyprowadziłem. 

Bo dobrze się uczył, puerem zrobiłem. 

Nim się tutaj cieszcie, bo nie macojesć w miescie. 

Przyszliśmy tu do Was i oracje głosimy. 

Docie nam kołacza, to się posilimy. 

Pójdziecie do nieba albo i dalej, 

Byście pucheroków poratowali. 

 

• Ide ja tu, ide przez wysokie progi. 

Nogi ma do tańca pucherok ubogi. 

Na bębenku, puku Puku. 

Na piszczałce fiku, fiku. 

Cztery panny w tańcu. 

Osoba na końcu. 

Osoba się rozmnożyła. 

Czterech pucheroków porodziła.  

A na drewnianym moście, 

Wy gospodyni Pana Boga proście,  

Aby się groch rodził. 

Ja na niego chodził 

Z koszyckiem i workiem, 

I z otwartym toporkiem. 

A wyjdźcie na skrzynie, urżnijcie pieczynie. 

A wyjdźcie na fase, urżnijcie kiełbase. 

A wyjdźcie na chwilke, przynieście mi spyrke. 

To ja was pochwole i do nieba zabiere. 
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Są garnki na płocie, ja ich nie omijom. 

Jak mi nic nie docie, to je porozbijam. 

 

• Ja żaczek maluty, pogubiłem paputy.                  

Chodziłem do nieba, za kawałkiem chleba.                                          

Chciałem się wrócić, nie chcieli mnie puścić.                                                         

Przyjmijcie mnie państwo za ciurę,                                                                            

Będę ja łapał sąsiadowe kury.                                                                                           

Stoi ciura w płocie, będzie kij w robocie. 

 

•  Dziś Niedziela Palmowa, za tydzień Wielkanoc 

Chodzi po Bibicach Pucheroków moc 

A ja z nimi chodzę od domu do domu 

I głoszę oracje nieznane nikomu 

O wodzie suchetniej, o wiedźmach z pastwiska 

I o Banasiowym koniu co zgubił kopyciska 

O paleniu sobótek na zieleńskim stoku 

I puszczaniu wianków w bibickim potoku.  
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r.          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie Gminnym Konkursu Wielkanocnym  
„A jo mały pucherocek - oracje pucheroków on-line” dla chętnych uczniów klas 1,2 i 3  
publicznych szkół podstawowych w Gminie Zielonki w roku szkolnym 2021/2022 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Bibicach 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 
uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w Gminnym Konkursie Wielkanocnym „A jo mały 
pucherocek - oracje pucheroków on-line” dla chętnych uczniów klas 1-3 publicznych szkół 
podstawowych gminy Zielonki w roku szkolnym 2021/2022. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 


