
                                                                                 

 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie 

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

CHYZCAWEIPŒ ZRP E PGL¥ URD G ”
I“DU H¯YC   

HCY£AM
”HCY£AM I “DU H¯YC

w Surochowie

EINAŒPIEW
EINAŒPIEW

REGULAMIN

 EIKSÑNAD AS
 EIKSÑNAD AS



Zamys³em przegl¹du jest przedstawienie i przypomnienie 
dawnych pieœni œpiewanych przez naszych przodków ze szczególnym 
uwzglêdnieniem folkloru dzieciêcego i m³odzie¿owego. Tematyka 
dziecka w folklorze czêsto pomijana zas³uguje na przypomnienie
i odtworzenie. Zw³aszcza dawne zabawy, wyliczanki czy te¿ piosenki 
œpiewane przy pasieniu gêsi b¹dŸ krów. Liczymy, ¿e przypomn¹ je 
grupy œpiewacze m³odzie¿owe i dzieciêce. Zale¿y nam aby jak kiedyœ 
w sposób naturalny i bezpoœredni przekazywano s³owa i melodie 
poszczególnych piosenek kolejnym pokoleniom, tak by teraz zosta³y 
one przekazane poprzez prezentacjê w czasie przegl¹du, ale tak¿e, 
poprzez wczeœniejsze poszukiwanie i docieranie do najcenniejszych 
wartoœci kultury ludowej jak¹ jest œpiew. Grupy œpiewacze doros³e 
zaprezentuj¹ tradycje przodków siêgaj¹c równie¿ do piosenek 
o tematyce zwi¹zanej z dzieæmi i m³odzie¿¹ (opowiadaj¹ce o dzieciach 
b¹dŸ œpiewane dla dzieci), co pozwoli na ukazanie wa¿nego 
zagadnienia jakim jest miejsca dziecka oraz m³odzie¿y w folklorze 
œpiewaczym wsi. Zaprezentuj¹ tak¿e tradycyjny utwór o tematyce 
dowolnej.    

Organizator:
Stowarzyszenie „Kobiety Aktywne w Surochowie”

Wspó³organizator:
Wójt Gminy Jaros³aw

Wspó³praca:
Centrum Kulturalne w Przemyœlu

Termin: 19 sierpnia 2012 r.

Miejsce: plac obok Œwietlicy Wiejskiej w Surochowie

Zasiêg 
Przegl¹d skierowany jest do grup œpiewaczych  doros³ych oraz  
m³odzie¿y z gmin: Adamówka, Sieniawa, Tryñcza, Wi¹zownica,  
Jaros³aw, Grodzisko Dolne, Kury³ówka

Zespo³y prezentowaæ siê bêd¹ w dwóch kategoriach: 
* doroœli - grupy œpiewacze, soliœci
* dzieci i m³odzie¿ - grupy œpiewacze 

Grupy œpiewacze wystêpuj¹ w stroju regionalnym.

Tematyka - doroœli
Grupy doros³e przygotuj¹ jeden utwór o tematyce zwi¹zanej z dzieæmi 
(ko³ysanki, piosenki sieroce, wyliczanki itp.) œpiewany dla dzieci lub 
o dzieciach i jeden utwór  o dowolnej tematyce wywodz¹cy siê 
z tradycji œpiewaczych. W przypadku nie dotarcia do repertuaru 
zwi¹zanego z dzieæmi prosimy o przygotowanie dwóch dawnych 
pieœni o dowolnej tematyce. Podczas prezentacji nie dopuszcza siê 
posi³kowania tekstem pisanym.  Dopuszcza siê akompaniament 
muzyczny, tradycyjne instrumenty np. skrzypce, cymba³y, akordeon, 
piszcza³ki, fujarki z wy³¹czeniem gitary i instrumentów elektrycznych.

Tematyka - dzieci i m³odzie¿
Grupy dzieciêce i m³odzie¿owe przygotuj¹ piosenki œpiewane dawniej 
mog¹ to byæ np. wyliczanki, zabawy, piosenki œpiewane przy pasieniu 
gêsi itp. ,dostosowane do wieku wykonawców.

Czas prezentacji  maksymalnie 10 minut

Organizator zapewnia poczêstunek dla przyby³ych grup.
Organizator nie pokrywa kosztów transportu poszczególnych grup.

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ na adres biura organizacyjnego 
do dnia 31 lipca 2012 r.

BIURO ORGANIZACYJNE:
Urz¹d Gminy Jaros³aw
ul. Piekarska 5
37-500 Jaros³aw
tel. 16 624 86 34
informacji udziela p. Zdzis³awa Kie³tyka
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