
 

IX Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego 

Kół Gospodyń Wiejskich 

 

Pawłówka 04.06.2017 r. godz. 14.00 
 

ORGANIZATORZY: 

• Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim  

• Wójt Gminy Rachanie 

• Roztoczański Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub 

• Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłówce i KGW z terenu gminy Rachanie 

• OSP w Pawłówce 

 
CELE PRZEGLĄDU: 

1. Popularyzacja i promocja dorobku KGW w dziedzinie rękodzieła artystycznego, 

lokalnego folkloru oraz receptur tradycyjnych potraw. 

2. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej. 

3. Pogłębienie wiedzy o kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych.  

 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Przegląd nie ma charakteru konkursu, adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich 

powiatu tomaszowskiego. 

2. Każda gmina typuje maksymalnie dwa koła do udziału w przeglądzie.  

3. Delegacje przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 

4. Każde Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje krótką pisemną charakterystykę koła 

dla konferansjera.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEGLĄDU: 

1. Pieśni ludowe, tradycyjne scenki obyczajowe, gawędy i legendy.  

• grupy prezentują obyczaje z życia dawnej wsi, zwyczaje i obrzędy prac 

gospodarskich oraz opowiadania ludowe solo lub zespołowo z towarzyszeniem 

muzyki lub bez. 

2. Przygotowanie i prezentacja tradycyjnych potraw. 

• każde koło przygotowuje do degustacji jedną tradycyjną regionalną       

potrawę wraz ze scenką lub przyśpiewkami. 

3. Plastyka obrzędowa – rękodzieło ludowe. 

• obejmuje takie dziedziny jak: bibułkarstwo, malarstwo, hafty, stroiki, ozdoby 

świąteczne, robótki ręczne. 

 

       Każde z kół wybiera co najmniej jedną z trzech przedstawionych wyżej form i dokonuje 

prezentacji scenicznej w czasie nie przekraczającym 10 minut (w przepadku pieśni 2 utwory) 

.  

       Kolejność występów według nadsyłanych zgłoszeń.  

 

ZGŁOSZENIA: 

1. Do udziału w przeglądzie mogą zgłaszać się KGW z powiatu tomaszowskiego. 

2. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mail, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej  do 

27 maja 2017 r. na adres:    e-mail ( gokrachanie@op.pl) 

Gminny Ośrodek Kultury w Rachaniach 

ul Partyzantów 60 

22 – 640 Rachanie. 

Tel. (084) 663 – 22 – 42  lub 508 – 970 – 630 

 

Proszę o wytypowanie zespołów KGW z Waszego terenu do udziału w w/w przeglądzie.       

Z poważaniem Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach Stanisław Seńko. 



 
IX Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego  

i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich 
 

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

I. Nazwa i adres koła 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

II. Ilość osób w zespole 
      ………………………………………………………………………………………… 

III. Imię i nazwisko kierownika zespołu (telefon, adres, e-mail) 
……………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Prezentowane formy występu wg regulaminu (w przypadku pieśni podać tytuły)   
1. ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
                  3.   ………………………………………………………………………………… 
                        ………………………………………………………………………………… 

 
V. Rodzaj akompaniamentu (właściwe podkreślić) 

a) kapela ……………………………………………... 
b) bez akompaniamentu ………………………………………………….. 
c) akompaniator ………………………………………………. 
d) inne wymagania techniczne …………………………………………………...  

 
VI. Nazwa, dokładny adres i telefon instytucji delegującej 

………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

VII. Dodatkowe informacje o zespole (dla konferansjera) 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

………………………………     ……………………………. 
Miejscowość i data       Podpis kierownika 

 

 

 

 


