Zespół Ludowy „SŁAWINIACY ”
powstał w 1999 r. Działa
przy Towarzystwie Mu
zycznym im. Henryka Wie
niawskiego w Lublinie,
funkcjonuje w ramach Lu
belskiego Stowarzyszenia
Aktywności Międzypokoleniowej MAKI z sie
dzibą: 20060 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23.
Za nadzór i merytoryczną stronę
widowisk i koncertów odpowiedzial
ny jest: Kierownik artystyczny i cho
reograf – Leszek GĘCA, wieloletni współ
pracownik Polonijnego Centrum Nauczyciel
skiego w Lublinie – Organizacji Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), tre
ner Stowarzyszenia KLANZA, autor i współ
autor publikacji i programów edukacyjnych,
od wielu lat prowadzi zajęcia dla seniorów,
członek Rady Seniorów miasta Lublin.
Swoją działalnością Zespół Ludowy SŁA
WINIACY obejmuje szeroko pojętą kulturę
ludową: obrzędy związane z kalendarzem wy
darzeń, tańce i zabawy ludowe, pieśni i przy
śpiewki.
Celem Zespołu jest:
 kultywowanie tradycji polskich oraz
upowszechnianie wiedzy o folklorze poprzez
realizację widowisk obrzędowych, pieśni lu
dowych, naukę tańców.
 przypominanie seniorom oraz nauka
młodszych, by to co piękne i autentyczne,
można było prawdziwie przeżyć, a nie tylko
oglądać w muzeum.
Zespół występuje w tradycyjnych, regio
nalnych strojach ludowych, bazuje na auten
tycznym materiale muzycznym, tanecznym
i obrzędowym. Prezentuje imprezy plenero
we korzystając przy opracowywaniu obrzę
dów z dostępnych materiałów źródłowych
i zbiorów własnych, gromadzonych skrzętnie
przez członków zespołu.
Odtwarzanie tego, co najpiękniejsze w pol
skiej kulturze narodowej stało się pasją całe
go zespołu. My nie tworzymy czegoś pięk
niejszego. My ukazujemy to, co autentyczne,
prawdziwe, piękne. To, co robili nasi dziad
kowie i babcie. Co ich cieszyło, jak wyglądał
ich dzień powszedni i świąteczny, jak żyli, co
jedli, jak się ubierali i jak się bawili. Nasze wi
dowiska są wielopokoleniowe, przygotowa
ne przez seniorów dla seniorów, seniorów dla
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Misją Zespołu jest, by nasze dzie
ci i wnuki nigdy nie zapomniały o tym,
co polskie, o tym, co piękne. By one
z kolei mogły przekazywać piękno
tkwiące w polskiej kulturze kolejnym
pokoleniom .
Sukcesy Zespołu :
Udział w widowiskach realizowanych w :
TVP 1 Widowisko związane z dniem św.
Andrzeja, zrealizowane i zarejestrowane na
potrzeby Telewizji Lublin,
 TVP 3 Lublin, Wieczór wróżb andrzej
kowych,
 TVP 1 Udział w Programie „ Kawa czy
herbata” realizowane na żywo tradycyjne
wróżby związane z dniem św. Andrzeja,
 Zespół zatańczył i zagrał w filmie „Cho
pin  pragnienie miłości” w reżyserii Jerzego
Antczaka
 Prezentacja widowiska „Wigilia Polska”
we Lwowie,
 Widowisko „Kolędowanie z gwiazdą”,
rokrocznie może je oglądać społeczność mia
sta Lublin w Szopce Lubelskiej.
Zespół nasz uczestniczy w wielu wyda
rzeniach organizowanych w przestrzeni Mia
sta Lublin: Noc Kultury, Lubelskie Dni Se
niora, Obchody Dnia Solidarności Między
pokoleniowej, Koncertuje z okazji
obchodzonych świąt i rocznic narodowych 
Uchwalenia Konstytucji 3go Maja, Odzyska
nia Niepodległości, Dnia Wojska Polskiego,
a w ramach wolontariatu swoim śpiewem
umila życie mieszkańcom Domów Opieki
Społecznej. Koncerty pieśni i przyśpiewek lu
dowych oraz kolęd na długo pozostają w pa
mięci odbiorców.
Zespół organizuje z powodzeniem wido
wiska plenerowe takie jak :
 Kolędowanie z Gwiazdą,
 Pożegnanie Zimy i Powitanie Wiosny,
Topienie Śmiercichy i „Gaik”,
 Obrzędy plenerowe np.: Sobótki – Noc
Kupały i Dożynki,
Zespół nagrał 3 płyty:
1: SŁAWINIACY  Śpiwumy, śpiwumy,
2: SŁAWINIACY – Polskie pieśni patrio
tyczne,
3:SŁAWINIACY  Kolędy i pastorałki,
SŁAWINIACY to grupa osób, którzy uko
chali naszą kulturę i tradycję ludową .
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WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
W wigilię Św. Andrzeja, patrona dziewic, która oddzielała okres konkurów,
zapowiedzi i wesel od adwentu, jako czas przygotowania się do Świąt Godnich, mło
dzież wiejska, a szczególnie dziewczęta gromadnie organizowały „jędrzejkowe wróż
by ”, zwane „JĘDRZEJKAMI ”. Wróżb tych nie traktowano tylko jako listopado
wą zabawę, ale przywiązywano do nich duże znaczenie. Wróżby dotyczyły sprawy
najważniejszej dla młodego człowieka: zamążpójścia lub ożenku. Los dziewczyny
wiejskiej nie był do pozazdroszczenia, dlatego też zamążpójście było dla niej na
dzieją na odmianę losu, który mógł okazać się łaskawszy niż był dotąd. Nikt inny
niż patron panien raz w roku może uchylić rąbka tajemnicy. Wróżby więc przygo
towywały dziewczęta starannie, a na znaki oczekiwały z obawą i drżeniem serca,
bo wierzono, że „Jędrzejkowe wróżby to do siebie mają, że jak wyjdą, wszystkie się
sprawdzają” albo „Święty Jędrzej wam powróży, to czas panną nie będzie dłużyć”.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania i wróżenia.
W programie:
• Tradycyjne wróżby ludowe: Z której strony pies zaszczeka, wróży placek,
wróży kołek w płocie, wianek czy humełko, z naręczy drewna, lanie wosku, wró
żą nitki i inne.
• Tradycyjne pieśni andrzejkowe: Andrzeju, Andrzeju, Już nadeszła ta wili
ja, Czy kochanie me bliziutkie, Tam na wieży, Świeci księżyca nie dnieje.
Realizatorzy: Zespół Ludowy SŁAWINIACY, zespół obrzędowy i śpie
waczy: Alina Linart, Lidia Abramek, Elżbieta Piotrowska, Anna Dąbro
waKarasińska, Ewa Michalska, Bożenna Szymańska, Halina Szewera,
Zofia Jakóbczak, Ewa Chodorowska, Renata Magryta, Ewa Banach,
Helena Siuda, Józef Popławski, Jan Sarzyński, Eugeniusz Siuda, Leszek Gęca.
Zespół młodzieżowy,
Kapela ludowa:
Jacek Szpunar – akordeon
Adam Ardasiński  klarnet
Kazimierz Burdelak – bęben
Leszek Gęca – kontrabas
Opracowanie muzyczne i aranżacja utworów: śp. Jan Piotrowski
Scenariusz w oparciu o materiały źródłowe: Leszek Gęca
reżyseria: Leszek Gęca
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Widowisko odbędzie się
w sobotę 25 listopada 2017 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSMw Lublinie,
ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
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