
 

 

 

 

Pilotażowy program wsparcia Zespołów Ludowych i Grup 

Śpiewaczych 2022 

Główny cel: pielęgnowanie tradycji ludowych z uwzględnieniem różnorodności 

folkloru na ziemi lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, 

a także grup i zespołów śpiewaczych z trzech powiatów województwa lubuskiego: 

żagańskiego, żarskiego i krośnieńskiego.  

Grupa docelowa: członkowie lubuskich zespołów pieśni i tańca oraz grup 

śpiewaczych z trzech powiatów województwa lubuskiego: żagańskiego, żarskiego 

i krośnieńskiego.  

Regionalne Centrum Animacji Kultury powoła zespół odpowiedzialny za analizę 

potrzeb lokalnych zespołów pieśni i tańca oraz grup śpiewaczych w celu 

uszczegółowienia programu warsztatów.  

 

Planowane przedsięwzięcia: 

Proszę o wypełnienie stosownego pola w karcie zgłoszeniowej do 

uczestnictwa w wybranych warsztatach. Kartę zgłoszeniową prosimy 

odesłać pocztą elektroniczną lub zwykłą w terminie  

do 1 lipca 2022r. na adres podany w informacjach do kontaktu. 

 

1. Warsztaty śpiewacze z zakresu kształcenia śpiewu i emisji 

głosu – 2 spotkania po 2h dla zespołu 

 

Celem warsztatów jest wskazanie kierunku rozwoju zespołów w 

zakresie doboru utworów do repertuaru 

 

Prowadzący warsztaty: Specjaliści kształcenia śpiewu i emisji głosu, 

współpracujący z Regionalnym Centrum Animacji Kultury: Bogumiła 

Tarasiewicz, Natalia Boczniewicz 

 

Miejsce warsztatów: poszczególne powiaty. 

 

Termin warsztatów : czerwiec-lipiec 2022r. 

 

Uczestnicy warsztatów: członkowie grup śpiewaczych oraz zespołów 

ludowych z trzech powiatów. 



 

 

 

 

2. Warsztaty ze specjalistą ds. akompaniamentu i śpiewu - 

średnio 2h x 3 spotkania 

Cel warsztatów: profesjonalne wsparcie w doborze tonacji 

akompaniamentu oraz w doborze repertuaru do posiadanych 

zasobów. 

Prowadzący warsztaty: Kierownik muzyczny Lubuskiego Zespołu 

Pieśni i Tańca – Grzegorz Łukasiewicz oraz specjaliści z zakresu 

akompaniamentu współpracujący z Regionalnym Centrum Animacji 

Kultury 

 

Miejsce warsztatów: poszczególne powiaty 

 

Termin warsztatów: lipiec-sierpień 2022r. 

 

Uczestnicy warsztatów: akompaniatorzy lubuskich grup śpiewaczych 

oraz przedstawiciele grup śpiewaczych z trzech powiatów (2-3 

osoby). 

 

 

3. Konsultacje indywidualne z głównym instruktorem ds. 

muzyki ludowej – wg potrzeb: max 2h/zespół 

 

Cel warsztatów: profesjonalne wsparcie w doborze tonacji 

akompaniamentu oraz w doborze repertuaru do posiadanych 

zasobów. 

 

Prowadzący konsultacje: Kierownik muzyczny Lubuskiego Zespołu 

Pieśni i Tańca - główny specjalista ds. muzyki ludowej Grzegorz 

Łukasiewicz 

 

Miejsce konsultacji: w poszczególnych powiatach 

 

Termin konsultacji – ustalany indywidualnie przez okres trwania 

projektu. 

 

Uczestnicy warsztatów: akompaniatorzy lubuskich grup śpiewaczych 

z trzech powiatów. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Warsztaty choreograficzne – 2 spotkania po 2h dla każdego 

zespołu 

 

Celem warsztatów będzie wzmacnianie warsztatu instruktorskiego 

lubuskich zespołów pieśni i tańca, a także wymiana doświadczeń. 

Dobór choreografa do przeprowadzenia warsztatów z tańców z 

danego regionu. 

 

Prowadzący warsztaty: Choreograf Lubuskiego Zespołu Pieśni i 

Tańca Anna Obara-Uberna – pracownik Regionalnego Centrum 

Animacji Kultury oraz Szymon Obolewicz – tancerz, choreograf, 

pedagog tańca.  

 

Miejsce warsztatów: poszczególne powiaty 

 

Termin warsztatów: wrzesień - październik 2022r. 

 

Uczestnicy warsztatów: instruktorzy tańca ludowego oraz członkowie 

zespołów z trzech powiatów. 

 

 

5. Warsztaty ze specjalistami z dziedziny etnografii – 2h dla 

każdego zespołu 

 

Warsztaty mające na celu pokazanie źródeł powstania grup 

etnicznych, pomoc w doborze dodatków i strojów zgodnie z ich 

pochodzeniem i tradycjami. 

 

Prowadzący warsztaty: specjaliści z zakresu etnografii, etnologii i 

regionalistyki. 

 

Miejsce warsztatów: w każdym powiecie 

 

Termin warsztatów: wrzesień – październik 2022r. 

 

Uczestnicy warsztatów: kierownicy, przedstawiciele zespołów pieśni  

i tańca oraz grup śpiewaczych z trzech powiatów. 

 

 



 

 

 

 

 

6. Dwudniowe warsztaty (piątek-sobota z noclegiem) z zakresu 

zakładania i prowadzenia  stowarzyszeń, fundacji oraz 

pozyskiwania środków pomocowych – dla 3 grup po 10 osób 

 

Cel warsztatów: przedstawienie możliwości jakie niesie za sobą 

sformalizowanie zespołu/grupy śpiewaczej, utworzenie sieci 

wsparcia zespołów, prowadzenie grup nieformalnych  

 

Prowadzący warsztaty: pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej oraz eksperci zajmujący się pozyskiwaniem środków 

pomocowych. 

 

Miejsce warsztatów: Regionalne Centrum Animacji Kultury w 

Zielonej Górze. 

Termin warsztatów: wrzesień-październik 2022r. 

Uczestnicy warsztatów: kierownicy, przedstawiciele zespołów pieśni i 

tańca oraz grup śpiewaczych z trzech powiatów. 

 

7. Udział w badaniach dotyczących pochodzenia, historii i 

dorobku zespołów ludowych  

 

Celem badań jest rozpoznanie rodzajów zespołów i folkloru jaki jest 

obecny na ziemiach lubuskich. 

Efektem tych działań będzie stworzenie publikacji mającej na celu 

ukazanie zróżnicowania zespołów pieśni i tańca oraz grup 

śpiewaczych, funkcjonujących na terenie trzech powiatów: 

żarskiego, żagańskiego oraz krośnieńskiego; ich pochodzenia oraz 

znaczenia dla kultury regionu. Na każdy zespół będzie 

przeznaczonych 6 stron publikacji wraz ze zdjęciami. 

UDZIAŁ W BADANIACH JEST OBOWIĄZKOWY. 

 

Prowadzący badania: studenci oraz pracownicy Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

 

Uczestnicy: kierownicy, przedstawiciele zespołów pieśni i tańca oraz 

grup śpiewaczych. 

 

Termin realizacji: maj-listopad 2022r. 



 

 

 

 

8. Organizacja koncertów ludowych zespołów dla mieszkańców 

województwa lubuskiego 

 

Celem koncertów będzie pokazanie mieszkańcom województwa 

piękna kultury ludowej naszego regionu. Będzie to niebywałą okazją 

do zapoznania się z bogatym repertuarem zespołów i grup 

śpiewaczych oraz ujrzenia różnorodności strojów ludowych z różnych 

regionów Polski. Z kolei przedstawiciele starszego pokolenia będą 

mieli okazję powrotu do swoich korzeni i zapomnianych pieśni. 

W każdym powiecie odbędzie się przegląd zespołów i grup 

śpiewaczych. 

 

Miejsce: Powiaty: żarski, żagański, krośnieński. 

 

Termin koncertów: październik-listopad 2022r. 

 

Uczestnicy:  Zespoły pieśni i tańca województwa lubuskiego, grupy 

śpiewacze. 

 

Odbiorcy koncertów: dzieci i młodzież z placówek edukacyjnych oraz 

mieszkańcy poszczególnych powiatów ze szczególnym 

uwzględnieniem grup senioralnych. 

 

Udział w koncertach przeglądowych jest 

obowiązkowy. 
 

 

 

9. Pilotażowy konkurs „grantowy” dla zespołów ludowych i 

grup śpiewaczych 

 

Celem konkursu jest popularyzacja muzyki ludowej w lokalnym 

środowisku m.in. poprzez udział zespołów w prestiżowych 

przeglądach, promocję zespołów, organizację koncertów, zakup 

materiałów na stroje, nagranie i tłoczenie płyty; 

 

1) Termin wysyłania kart zgłoszeniowych do udziału w warsztatach 

upływa  z dniem 01 lipca 2022r. 

 

 



 

 

 

 

2) Otwarcie naboru składania formularzy zgłoszeniowych do konkursu:  

01 czerwca 2022r. 

Proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU wraz z 

załącznikami: 

- załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy,  

- załącznik nr 2 – wzór zestawienia faktur, 

- załącznik nr 3 – wykaz kosztów kwalifikowanych, 

- załącznik nr 4 – wzór sprawozdania. 

3) Zamknięcie naboru składania formularzy zgłoszeniowych do 

konkursu:  

07 lipca 2022r. 

4) Rozstrzygnięcie konkursu: 11 lipca 2022r. 

5) Podpisanie umów: do 15 lipca 2022r. 

6) Okres realizacji projektów: od 15 lipca do 30 listopada 2022r. 

7) Rozliczenie grantów: 30 listopada 2022r. 

 

10. Promocja Programu: 

1) Konferencja prasowa inaugurująca projekt - 23.03.2022 

2) Promocja w lokalnych mediach – w trakcie trwania projektu 

3) Relacje filmowe – w trakcie trwania projektu 

4) Promocja w social mediach – w trakcie trwania projektu 

5) Konferencja prasowa z udziałem zespołów (grantobiorców) – 

podsumowująca program 

 

Partnerzy działań:  

1.Uniwersytet Zielonogórski 

2.Samorządy, na których terenie działają zespoły i grupy śpiewacze  

3.Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

4. Ośrodki Kultury powiatów: żarskiego, żagańskiego, krośnieńskiego 

5. Media lubuskie 

 

 

 



 

 

 

 

Inne informacje: 

- Organizator zapewnia zwrot kosztów transportu na warsztaty; 

- Organizator zapewnia w trakcie warsztatów poczęstunek w formie 

cateringu 

- Osoba do kontaktu: Anna Obara-Uberna  

      tel. 607 67 44 69  

      adres e-mail: folkolove@rcak.pl 

Regionalne Centrum Animacji Kultury, ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra 
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