
Majówki ze Słowiańskim Grodem

Piękna  majowa  pogoda  sprzyjała  kilku  imprezom  plenerowym,  podczas  których 
Słowiański  Gród  promował  nasze  Stowarzyszenie  i  ekologiczną  żywność  z 
Lubelszczyzny. 
2 maja odbyła się "Majówka Poleska" w Kołaczach, gdzie Gród prezentował wioskę 
słowiańską,  rzemiosła  dawne,  tańce  oraz  degustację  potraw 
wczesnośredniowiecznych przygotowanych z regionalnych produktów ekologicznych. 
Podczas „Majówki” zaprezentowano nowy produkt turystyczny - ekologiczną ścieżkę 
edukacyjno-rekreacyjną   "Między  Wieprzem  a  Bugiem".  Ścieżka  oraz  materiały 
promocyjne  powstały  przy  współpracy  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Lublinie  i 
"EkoLubelszczyzny”.
Udział w "Majówce Poleskiej" wzięli wszyscy partnerzy produktu: Skansen "Zagroda 
Poleska" w Kołaczach – jako gospodarz imprezy, a także "Słowiański Gród" z Wólki 
Bieleckiej,  Ośrodek  Jeździecko  -  Hodowlany  "Żurawiejka"  z  Bukowej  Małej, 
Gospodarstwo  Agroturystyczne  "Cyganówka"  z  Wólki  Cycowskiej  oraz 
Gospodarstwo  Ekologiczne  z  Zabrodzia.  Imprezę  rozpoczął  uroczysty  orszak  na 
koniach z "Żurawiejki" i "Cyganówki" oraz woje i białogłowy ze Słowiańskiego Grodu. 
Następnie  Goście  imprezy  mogli  skorzystać  z  licznych  atrakcji,  takich  jak:  jazdy 
konne, pokaz łucznictwa konnego, nauka tańca dawnego, pokazy rzemiosł, konkursy 
i  zabawy  przygotowane  przez  gospodarzy  Skansenu.  Impreza  zakończyła  się 
inscenizacją z życia dawnych Słowian oraz dyskoteką.
W Święto  Konstytucji  3  maja,  przypadające w tym roku w niedzielę, przy ruinach 
zamku  w  Zawieprzycach  Gród  prezentował  swoje  możliwości  na  "Majówce 
Słowiańskiej".  Odwiedzający mogli  spróbować swoich sił  w dawnych rzemiosłach, 
warsztatach  tańca  dawnego  oraz  skosztować  specjałów  kuchni 
wczesnośredniowiecznej,  przygotowanych  oczywiście  z  produktów  ekologicznych. 
Głównym  punktem  "Majówki”   w  Zawieprzycach  było  widowisko  plenerowe 
przedstawiające  życie  dawnych  Słowian.  Podczas  imprezy  promowano  ścieżkę 
"Między  Wieprzem  a  Bugiem"  rozdając  foldery.  Nasze  Stowarzyszenie  miało 
ekspozycję przy cieszącym się ogromnym powodzeniem stanowisku kuchennym – 
tam wywieszono sztandar, drzeworyt i rozdawano ulotki. 
Frekwencja była bardzo duża, a wrażenia publiczności bardzo pozytywne, skutkiem 
czego wraz ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej zaplanowano kolejną Majówkę.
8 maja w siedzibie  Grodu w Wólce Bieleckiej  odbyły  się  "XIV Spotkania z  Żywą 
Historią". Gród odwiedziło ponad 200 osób, głównie uczniów ze szkół podstawowych 
i  ponadpodstawowych.  Tegoroczną  ofertę  wzbogacono  o  nową  atrakcję  -  jazdy 
konne na koniach z "Żurawiejki"  i  "Cyganówki"  oraz pokaz łucznictwa konnego w 
wykonaniu gospodarza "Żurawiejki". Odbyły się także warsztaty i pokazy rzemiosł, 
zwiedzanie  grodu,  gry i  zabawy dla  dzieci,  widowisko  plenerowe oraz degustacja 
słowiańskich dań z produktów ekologicznych Lubelszczyzny.
 
Linki do filmów z Majówki w Zawieprzycach:
http://www.youtube.com/watch?v=vmmoJAZ-zHU 
http://www.youtube.com/watch?v=zK-DF90so3Y 
http://www.youtube.com/watch?v=bhocxT29_bs
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