został na pomoc dzieciom Trzeciego Świata.
Zespół czterokrotnie prezentował
swój program artystyczny Papieżowi Ja
nowi Pawłowi II, występował na między
narodowym Festiwalu Olimpijskim i uro
czystym otwarciu Igrzysk Olimpijskich
w Seulu, skąd przywiózł trzydzieści sześć
medali olimpijskich. Zespół nagrał kilka
płyt długogrających (we Francji i w Pol
sce) oraz wiele wideokaset. W swoim re
pertuarze ma dziesięć bogatych progra
mów obejmujących tańce, pieśni naro
dowe i regionalne oraz tańce i melodie
ludowe innych narodów.
Zespół Tańca Ludowego może po
Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Ma szczycić się licznymi nagrodami i wyróż
rii CurieSkłodowskiej w Lublinie powstał nieniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasłu
w 1953 roku. Jest najstarszym reprezen gi, dyplomami Ministra Spraw Zagra
tacyjnym studenckim Zespołem arty nicznych i Ministra Kultury i Sztuki,
stycznym UMCS, założonym i przez 55 Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za Zasłu
lat kierowanym przez magistra Stanisła gi dla Kultury Ludowej" oraz wyróżnie
wa Leszczyńskiego, osobę niezwykle niem „Serce dla Serc" w dziedzinie roz
zasłużoną dla kultury polskiej. Stani sławiania imienia Polski przyznawanym
sław Leszczyński zmarł 15 marca 2017 ro przez Kościół Polskokatolicki w Lublinie.
ku w wieku 91 lat. Obecnie Zespół nosi Do najbardziej liczących się międzynaro
Jego imię.
dowych wyróżnień należą: Srebrna Kolia
Głównym celem działalności Zespołu XXIV Światowego Festiwalu Folklory
jest roztańczenie i rozśpiewanie młodzie stycznego w Dijon (Francja), Nagroda Eu
ży akademickiej oraz uwrażliwienie jej ropejska FVS za zasługi w upowszechnia
na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu. niu folkloru, Złota Artemida na Festiwa
Zespół liczy ponad 200 osób, a dotych lu Folklorystycznym w Efezie (Turcja),
czas tańczyło w nim ponad 8 tysięcy stu nagroda  eccelente, złoty medal i dwa pu
dentów. Wychowankowie Zespołu Tań chary dla Zespołu i duetu tanecznego
ca Ludowego UMCS są kierownikami w Gorizia (Włochy). Zespół jest honoro
ponad 40 zespołów folklorystycznych wym współobywatelem miast: Selcuk
w różnych zakątkach kraju. Od 2008 ro (Turcja) i Rexburg (USA). Do licznych
ku dyrektorem, kierownikiem artystycz sukcesów Zespołu należy zaliczyć udział
nym i choreografem jest magister Lech w programie artystycznym EXPO '92
Leszczyński, instruktorchoreograf I ka w Sevilli (Hiszpania), EXPO '2000
tegorii z zakresu tańca ludowego.
w Hanowerze (Niemcy), EUROGATE
Na swym koncie Zespół może '2000 w Taipei (Tajwan), a także w X Mię
odnotować ponad 313 wojaży za granicę dzynarodowych Targach Turystycznych
do 56 krajów na pięciu kontynentach, HOLIDAY WORLD 2001 w Pradze. Od
gdzie dał ponad 8500 koncertów. Wy 1974 roku Zespół był gospodarzem Stu
stępował m.in. w siedzibie UNESCO dium Folklorystycznego dla Instruktorów
w Wiedniu, gdzie brał udział w progra Zespołów Polonijnych w Lublinie, kulty
mie „Światło i ciemność" organizowanym wując piękno polskiego folkloru wśród
pod patronatem UNESCOUNICEF. Kon naszych rodaków rozsianych po całym
cert ten był transmitowany przez telewi świecie.
zję na cały świat, a dochód przeznaczony
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Zespół Tańca Ludowego UMCS
im. Stanisława Leszczyńskiego

zaprasza na doroczny koncert
tańców regionalnych i narodowych oraz ludowych przyśpiewek
pod tytułem

DEBIUTY

Dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf

mgr Lech Leszczyński

PROGRAM KONCERTU
• Tańce lubelskie - gr. młodsza
• Polonez Ogińskiego - gr. średnia
• Mazur z opery „Straszny dwór”
• Tańce wielkopolskie - gr. młodsza
- „Biłgorajska ziemica”
- „Cztery konie”
• Tańce biłgorajskie - gr. średnia
• Tańce kaszubskie - gr. młodsza
- „Olaboga”
• Tańce podlaskie - gr. średnia
• Tańce sądeckie - gr. młodsza
- „Grzela”
• Kujawiak z oberkiem - gr. średnia
• Krakowiak - gr. młodsza
- „Kraj rodzinny”
• Mazur ułański - gr. średnia
• Finał: Polonez „Korowodem roztańczonym
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Koncert odbędzie się
w niedzielę 10 marca 2019 r. o godz. 11.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
W s t ę p w ol n y

