GCKiS Ludwin

Zespół Tańca Ludowego „Zezulanie”
Zespół Tańca Ludowego „Zezulanie” powstał w marcu 1996r. z inicjatywy dyrektora szkoły - Joanny Gąsior. Pierwszym
choreografem był Zdzisław Niewiadomski – wieloletni pracownik sceny teatru muzycznego. Akompaniatorem była
Agnieszka Andrzejewska – nauczyciel muzyki w tamtejszej szkole.
Od początku istnienia zespół składał się z dwóch grup tj. młodszej I-IV i starszej V-VIII. Liczył wówczas 60 uczniów.
Pierwszymi układami były: „Zabawy lubelskie” oraz „Sztajerki”.
Zespół uświetniał swoim programem wiele uroczystości szkolnych oraz szkolno-środowiskowych o zasięgu gminnym,
powiatowym, a nawet wojewódzkim, m.in. Dożynki Powiatowe, „Babska Niedziela”, „Festyny Środowiskowe”. Grupa
prezentowała swoje umiejętności na licznych przeglądach np. „O Puchar Burmistrza Lubartowa” oraz w biłgorajskim
turnieju „Sitareczka” zdobywając wyróżnienia.
Największym osiągnięciem dla zespołu był występ w gmachu sejmu RP w dniu 7.11.1999r. podczas Forum Inicjatyw
Społecznych, gdzie prezentował „Zabawy lubelskie”, „tańce podlaskie” i „sztajerkę”. Zespół miał okazję
zaprezentować również dwa układy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: „Poloneza” i „Zabawy lubartowskie”.
Grupa uczestniczyła w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie organizowanych pod
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W roku 2000 zespół zdobył III miejsce prezentując „Dyngusa
Opoczyńskiego”.
W roku 2001 choreografem została Małgorzata Kot – nauczycielka tańca z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, a w
roku 2003 - Janusz Litko. Akompaniatorem był Piotr Wiącek. W 2004r. zespół otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego we Włodawie, by w kolejnych latach zdobyć odpowiednio: I miejsce (2006 r.) i
II miejsce (2009 r.). W 2007 r. grupa prezentowała swoje umiejętności także za granicą, w Łucku na Ukrainie.
W Europejskiej Szkole w Berlinie w 2010r., podczas 40-minutowego programu, przygotowanego przez Janusza Litko i
Ludwika Piłata, zostało pokazanych kilka układów tanecznych, m.in. „Tańce śląskie”, „Tańce rzeszowskie”, „Tańce
lubelskie”.
W roku 2014 zespół zaprezentował się na I Święcie Niepodległości organizowanym na terenie Gminy Ludwin.
Rok 2017 był rokiem jubileuszowym, zespół obchodził 20-lecie swojej działalności. Podsumowaniem tego jubileuszu
było uświetnienie III Święta Chleba i Makaronu, gdzie w specjalnie przygotowanym programie wystąpiły dzieci oraz
dorośli absolwenci zespołu.
Obecnie grupa posiada 8 par strojów krzczonowskich, 16 kompletów damskich strojów śląskich i 8 kompletów
męskich, a także 8 par strojów krakowskich.
Aktualnie choreografem jest Paweł Jędrejek, a akompaniatorem Piotr Szymański.
Pierwszy występ po zmianie prowadzących odbył się 19.08.2018 r. na Święcie Zezulina – „Zezulin – Nasz Dom, Nasza
Tradycja”.
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