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ORGANIZATORZY 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

Urząd Gminy w Osięcinach 

Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach 

REGULAMIN 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Na „Wojewódzkie Spotkania” zapraszamy teatry obrzędu ludowego  oraz gawędziarzy  

i śpiewaków ludowych z województwa kujawsko-pomorskiego, działających w środowisku 

wiejskim i małomiasteczkowym, mających w swoim repertuarze widowiska obrzędowe 

nawiązujące do lokalnych tradycji ludowych naszego regionu oraz gawędy i tradycję śpiewu 

ludowego. 

Cele 

– uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość regionu kujaw 

i pomorza, 

– pielęgnowanie lokalnych tradycji (zachowanie gwary, tradycyjnego ubioru i stylu własnego 

regionu) oraz przekazywanie wzorów młodszemu pokoleniu, 

– ocalenie od zapomnienia najcenniejszych tradycji, obrzędów, dorocznych i rodzinnych 

zwyczajów oraz autentycznego repertuaru, 



– inspirowanie amatorskich teatrów, gawędziarzy i śpiewaków ludowych, działających  

w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, do korzystania z dorobku kultury ludowej, 

 

 

–  popularyzacja dorobku teatrów obrzędu ludowego, gawędziarzy i śpiewaków ludowych  

i ich repertuaru,  

– pielęgnowanie i kultywowanie śpiewu, muzyki instrumentalnej, tańca ludowego oraz gwary 

ludowej w prezentacjach teatrów, gawędziarzy oraz śpiewaków, 

– umożliwienie prezentacji przedstawień, piosenek, pieśni i gawęd ludowych poza własnym 

środowiskiem lokalnym, 

– organizowanie i podtrzymywanie tradycji stałych spotkań integrujących osoby działające 

w różnych zespołach i występujące indywidualnie oraz kadrę instruktorską, tym samym 

stworzenie możliwości konfrontacji i wymiany doświadczeń artystycznych, 

– umożliwienie kontaktu z fachowcami z dziedziny kultury ludowej: teatru, muzyki, śpiewu 

poprzez udział w konsultacjach i zajęciach warsztatowych.  

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE I ORGANIZACYJNE  

Termin i miejsce 

7 lipca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach  

Kategorie wykonawcze  

1. Teatry obrzędu ludowego – czas widowiska do 35 minut. Mile widziane będą teatry 

stanowiące społeczność wielopokoleniową.  

2. Gawędziarze ludowi – prezentacja indywidualna w postaci gawędy w gwarze kujawskiej. 

Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami – czas występu do 5 minut  

3. Śpiewacy ludowi (soliści) – prezentacja utworów w formie a cappella, bądź  

z towarzyszeniem instrumentu muzycznego – czas występu do 5 minut. 

Warunki udziału 

– nadesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z dołączonym składem zespołu 

(imię, nazwisko, rola, instrument itp.) oraz scenariuszem spektaklu, tekstem gawędy, 

tekstem utworu (prosimy wypełniać drukiem) na adres: 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

pl. Kościeleckich 6 

85-033 Bydgoszcz 

z dopiskiem na kopercie „Wojewódzkie Spotkanie Teatrów 

Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych Osięciny 2019” 



Uwaga! 

Istnieje możliwość prezentacji widowisk w plenerze jeśli dopisze ładna pogoda. Prosimy 

zaznaczyć w karcie zgłoszenia, gdzie będzie realizowany spektakl (sala / plener). 

 

– kartę zgłoszenia wraz ze składem zespołu można przesłać drogą mailową na 

adres:krystyna.wulert@kpck.pl     DO 20 maja 2019 (termin ostateczny) 

Harmonogram 

Niedziela, 7 lipca 2019 

– 8.00–9.30 przyjazd uczestników Spotkania  

– 9.30 przemarsz Korowodu: artystów, muzyków i śpiewaków przez Osięciny 

– 10.00 uroczyste otwarcie Spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury 

– 10.30 prezentacje konkursowe  

– 18.30 ogłoszenie wyników i  wręczeniem nagród  

Uwaga ! 

Wszyscy uczestnicy wezmą udział w KOROWODZIE, który prowadzony przez kapelę 

przejdzie przez Osięciny, inaugurując Spotkanie. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa 

rękodzieła artystycznego twórców ludowych. Organizatorzy proszą o przygotowanie 

tabliczek z nazwą zespołu (w celach prezentacyjnych). 

 

Jury 

Powołane przez organizatorów jury oceni i omówi obejrzane spektakle i indywidualne 

prezentacje oraz udzieli fachowej pomocy warsztatowej twórcom widowisk, gawędziarzom 

i śpiewakom. 

Nagrody 

Wszystkie zespoły i soliści biorący udział w Spotkaniu otrzymają pamiątkowe dyplomy,  

a najciekawsze prezentacje zostaną wyróżnione nagrodami finansowymi. Przewidziane są 

także indywidualne nagrody rzeczowe w kategoriach: najlepsza kreacja aktorska, soliści, 

reżyseria, scenariusz. 

Koszty 

– organizatorzy zapewniają poczęstunek  

– koszty podróży zespoły pokrywają we własnym zakresie.  

Kontakt 

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Wulert 

Dział Artystyczny KPCK w Bydgoszczy: 

tel.: 52 585 15 02-03 wew. 121, kom.: 692 315 658, e-mail: krystyna.wulert@kpck.pl 



Kontakt w sprawach technicznych związanych z prezentacją w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Osięcinach: Justyna Ozimina  tel.: 54 265 01 14, informacja na stronach internetowych: 

www.kpck.pl, fb/kpck.bydgoszcz,  www.gok-osieciny.pl, www.osieciny.pl 


