
 

Regulamin 

III Akcja „LUBELSZCZYZNA DUNAJUJE” 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD DUNAJÓW i DAWNYCH KOLĘD ŻYCZĄCYCH  

Z TERENU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

pod Patronatem Honorowym Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa  Wsi 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej 

Partner: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 

Patroni medialni: TVP Lublin, Radio Lublin, bilgoraj.com, Katolickie Radio Zamość 

Celem przeglądu jest: 

- pionierska próba odtworzenia i propagowania tradycji śpiewania dawnych, ludowych polskich kolęd 
świeckich w okresie Godnych Świąt 

- kultywowanie unikatowego w Polsce zwyczaju dunajowania wpisanego na Krajową Listę UNESCO, jako 
jedynego z terenu województwa lubelskiego 

- podtrzymywanie tradycji śpiewania dawnych kolęd życzących z terenu województwa lubelskiego, 
stanowiących o tożsamości naszego regionu, 

- promocja dawnych tradycji noworocznych i bożonarodzeniowych Lubelszczyzny, 

- integrowanie środowiska twórców ludowych z odbiorcami z dużych miast Lubelszczyzny 

Miejsce i termin Przeglądu:   
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 15 stycznia 2023 r. godz. 11.00 – 16.00. 

1. Repertuar: do wyboru- dunaje, tradycyjne pieśni noworoczne, kolędy życzące z terenu województwa 

lubelskiego wykonane z zachowaniem gwary i dawnego sposobu śpiewania. ( informacje na stronie www: 

gok.lukowa.pl )  

2. Uczestnicy przeglądu prezentują dwa utwory: dunaje bądź inne kolędy życzące noworoczne. Czas 

prezentacji nie powinien przekraczać 15 min. 

3. Kategorie wykonawców: 

– grupy chłopięce, 

– grupy męskie, 

– śpiewacy indywidualni, 

– muzycy indywidualni lub w ramach kapeli grający melodię dunajów bądź innych kolęd życzących 
noworocznych. 



4. Mile widziani są wykonawcy w strojach regionalnych oraz z towarzyszeniem instrumentów muzycznych 

zgodnych z tradycjami regionu (suka biłgorajska, skrzypce, bębenek, bęben, harmonia, akordeon, trąbka, 

klarnet), a także stosowanie rekwizytów kolędniczych.  

5. Propozycje repertuaru ( słowa i zapis nutowy ) zamieszczone są na stronie Organizatora tj. gok.lukowa.pl i 

na Facebooku „Lubelszczyzna Dunajuje”. 

6. Wszystkie prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez organizatora Przeglądu. Komisja ocenia 

repertuar, sposób i styl wykonania, cechy gwarowe pieśni oraz całościowy wyraz artystyczny prezentacji. 

7. Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o przybycie z rodzicami lub opiekunami. 

8. Zgłoszenia należy dosłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2022 r. (decyduje data 

wpływu). Formularz zgłoszeń (załącznik do regulaminu do pobrania na stronie gok.lukowa.pl ) należy 

przesłać na:  

– adres mailowy: gokluk1@wp.pl  lub 

– adres pocztowy: Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej 23-412 Łukowa 569A. 

9. Wykonawcy powinni przybyć na przegląd godzinę przed zaplanowanym swoim występem. Godziny występu 

zostaną przekazane uczestnikom po 22 grudnia 2022 r.  

10. Organizator zapewnia: 

- poczęstunek 

- nagrody  dla wyróżnionych uczestników Przeglądu, 

- upominki dla każdego z uczestników. 

11. Organizator nie pokrywa kosztów transportu.  

12. Organizator i partner zastrzega sobie prawo do dokumentowania, udostępniania, przetwarzania i 

upowszechniania informacji, w tym udokumentowanych prezentacji konkursowych uczestników Przeglądu 

(fotografii, nagrań filmowych, nagrań audio) w celu działań promujących, dokumentujących  

i popularyzujących wydarzenie. 

mailto:gokluk1@wp.pl

