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Zespół „Jawor” istnieje od 57 lat. Jego założycielem był znany choreograf Józef Dzik. Po
czątki Zespołu były skromne, a publiczne występy dużą rzadkością. Z biegiem lat Zespół zacząłwy
stępować coraz częściej, z coraz to bogatszym repertuarem. Obecnie „Jawor” koncertuje bardzo czę
sto zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Kierownikiem Zespołu jest Zbigniew Romanowicz,
kierownikiem artystycznym Jan Pogonowski, a kierownikiem muzycznym Krzysztof Kramek. Ze
spół odnosi sukcesy międzynarodowe zdobywając nagrody, w tym również główne, na międzyna
rodowych festiwalach

Do tej pory Zespół „Jawor” uczestniczyłw 119 wyjazdach zagranicznych, koncertowałw po
nad 50 państwach świata na 5 kontynentach, w tym wielu egzotycznych wyspach, jak: Hawaje, Azo
ry, Puerto Rico, Dominikana czy Nowa Zelandia. Zespółw swej 57letniej historii miałw sumie oko
ło 4700 występów.

W ciągu tych lat przez Zespół „przewinęło się” tysiące studentów. Byli wśród nich także wy
bitni muzycy, tancerze, soliści. Nie wszyscy zakończyli z nim swój związek, swoją artystycznądzia
łalność. Tworzą tzw. grupę „old boys”. I to oni właśnie, oczywiście wraz z obecnymi członkami Ze
społu, w sposób szczególny mają zaakcentować swoją obecnośćw koncercie upamiętniającym set
ny numer „Awangardy Lubelskiej”. Z całą pewnościąmożna powiedzieć, że takiego koncertu „Jawora”
jeszcze nie było. Dlatego polecamy go wszystkim tym, którzy w każdym koncercie oczekują jednak
czegoś innego, nowego, ciekawego.
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Uroczystość z okazji setnego wydania „Awangardy Lubelskiej”
oraz 45 rocznicy pracy zawodowej red. Krzysztofa Stankiewicza

odbędzie się
we wtorek 12 grudnia 2017 r. od godz. 17:00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

„Awangarda Lubelska” po
wstała ponad 8 lat temu. Przez ten
czas do rąk Czytelników trafiło 99
numerów tego pisma, a jubileuszo
we, setne wydanie pachnie jeszcze
drukarską farbą, Chcąc zaznaczyć
ten fakt, zespół redakcyjny wraz
z Wydawnictwem Polihymnia wy
dającym pismo, razem z przyjaciół
mi redakcji, przygotował spotkanie
w Domu Kultury LSM, na które za
prasza wszystkich stałych Czytelni
ków, ale także osoby zainteresowa
ne naszym pismem.

„Awangardę Lubelską” od po
czątku swego istnienia tworzy ze
spół: Krzysztof Stankiewicz (redak
tor naczelny), Janusz Kawałko (z
ca red. naczelnego), Zbigniew Mia
zga (sekretarz red.) Tomasz
Orkiszewski (prezes Wydawnictwa),

Władysław Boruch (szef Rady Pro
gramowej), Kamila Kowalik, Aman
da Stankiewicz, Jacek Król, Anna
Sadczuk (korekta), poprzednio Do
rota Kapusta, a ostatnio Mateusz
Miernik (skład komputerowy) oraz
Kamil Kawałko (strona interneto
wa). Pamiętamy również o nieżyją
cych jużwspółpracownikach nasze
go pisma; Byli to Wojciech Klusek
i Jacek Szymczyk. Pamiętamy o nich.

Zapraszając Państwa na spotka
nie i okolicznościowy koncert w Do
mu Kultury LSM (dziękujemy jego

dyrektorowi Andrzejowi Zdunkowi
za udostępnienie nam gościnnych
sal ośrodka) już dziś zachęcamy do
sięgnięcia po kolejny, 101 numer
„Awangardy Lubelskiej”, w którym
zamieścimy reakcje z tego wydarze
nia.
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W programie:
17.00  Powitanie uczestników spotkania przez gospodarzy
17.10  Spotkanie z przedstawicielami władz
17.30  Wystąpienie gości
18.00  Koncert zespołu „Jawor” z udziałem gości
19.00  Spotkania towarzyskie przy jubileuszowym torcie




