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„Mali

Gorzowiacy”

s¹

reprezentacyjnym

zespo³em

Gorzowa Wielkopolskiego, w ca³ym œwiecie rozs³awiaj¹ nasze miasto.

Przez

25 lat zwi¹zanych z nim by³o ponad szeœæset

osób. Niektórzy mieli okazjê uczestniczyæ w egzotycznych
podró¿ach

do

Chin

lub

Wenezueli,

wiêkszoœæ

zwiedzi³a

Europê, a wszyscy wynieœli podziw dla polskiego folkloru,
strojów, piosenek, tañców, dla ca³ej polskiej kultury. Nikt, kto
by³ w zespole, nie zapomni lat z „Ma³ymi Gorzowiakami”.
O ten emocjonalny stosunek do polskiej tradycji, o znajomoœæ
tañców i piosenek ludowych, o odpowiedzialnoœæ za siebie i innych, o psychiczn¹ dojrza³oœæ m³odzie¿y, od 22 lat
troszcz¹ siê Maria i Krzysztof Szupilukowie. To przede wszystkim im zespó³ zawdziêcza swoje sukcesy.

Zapraszamy

do lektury albumu wydanego z okazji

25-lecia. Dla jednych niechaj bêdzie impulsem do najmilszych wspomnieñ, innym niech uœwiadomi, jak znakomity zespó³ istnieje obok, a jeszcze innych zachêci do skierowania
tam swoich dzieci. Bo nie ma nic piêkniejszego ni¿ polskie
tañce i piosenki w wykonaniu „Ma³ych Gorzowiaków”.
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Maria Szupiluk
kierownik artystyczny, choreograf

Krzysztof Szupiluk
dyrektor zespo³u, choreograf
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Ca³e ¿ycie
z „Ma³ymi Gorzowiakami”
Rozmowa z Mari¹ i Krzysztofem Szupilukami
– Jakie tradycje taneczne wynieœliœcie
z domów rodzinnych i jak to siê sta³o, ¿e
taniec ludowy jest treœci¹ waszego ¿ycia?
Maryla: – Mieszka³am z rodzicami
w Nowej Soli. Mama pochodzi z Pomorza, ojciec z Kaliskiego. Do swojego
domu na ziemiach zachodnich wnosili
trochê wspomnieñ ze stron rodzinnych,
ale nigdy nie czuli siê swoj¹ tradycj¹
kulturowo okreœleni. Gdy by³am ma³a,
mama œpiewa³a ró¿ne ludowe piosenki
i przyœpiewki, nawet s³ucha³a audycji
radiowych z muzyk¹ ludow¹. Mnie to
ogromnie denerwowa³o. Dopiero jako
studentka, gdy tañczy³am w „Gorzowiakach” uœwiadomi³am sobie, ¿e kultura ludowa jest czêœci¹ mojej kultury
i mojej tradycji. W zespole by³ Krzysztof, a ¿e ju¿ na siebie wzajemnie
zwracaliœmy uwagê, wiêc coraz bardziej
moja obecnoœæ w zespole by³a oczywista. A gdy zaczêliœmy pracê w MDK
z „Ma³ymi Gorzowiakami”, ju¿ nie by³o
odwrotu. I wcale nie ¿a³ujê. Taniec ludowy i praca z m³odzie¿¹ ogromnie
mi odpowiadaj¹.
Krzysztof: – Przed studiami nigdy
nie zajmowa³em siê tañcem. W domu
ta sfera tradycji ludowej w ogóle nie
istnia³a. Kocha³em sport, chcia³em byæ
sportowcem i dlatego rozpocz¹³em
studia na AWF–ie. By³em na I roku,
gdy dziekan ds. studenckich – Wojciech Sroczyñski wezwa³ wszystkich studentów, którzy nie mieli wyników sportowych na poziomie reprezentacji Polski
i kaza³ nam tañczyæ w „Gorzowiakach”. Dziewczyny mog³y wybieraæ. My,
ch³opcy, szliœmy z ³apanki. Niechêtnie
to przyj¹³em, ale nie mia³em wyjœcia.
Gdyby mi ktoœ w szkole œredniej powiedzia³, ¿e bêdê tañczy³ w zespole
ludowym albo ¿e taniec bêdzie treœci¹

mojego ¿ycia, nie uwierzy³bym. Ale
podobnie jak Maryla, nie ¿a³ujê.
– Ju¿ w czasach studenckich byliœcie
par¹ w ¿yciu, a czy tak¿e na estradzie?
Maryla: – W zespole by³o kilkanaœcie
par, potem kilka ma³¿eñstw, ale nasz
choreograf czuwa³, aby ¿yciowe pary
nie by³y parami na scenie. Zdarza³o
siê, ¿e tañczyliœmy z sob¹ na próbach
i na warsztatach, ale tylko na jednym
koncercie, raczej z koniecznoœci.
– Choæ „Gorzowiacy” byli zespo³em
studenckim, dzia³a³ on przy Wojewódzkim
Domu Kultury i tam Krzysztof rozpocz¹³
pracê po studiach.
Krzysztof: – W 1981 r. z WDK–u
odesz³a pani Izabella Ro¿nowska, bo
w M³odzie¿owym Domu Kultury za³o¿y³a
„Ma³ych Gorzowiaków”. Potrzebny by³
ktoœ do organizacji i czuwania nad
dzia³alnoœci¹ zespo³u z ramienia WDK.
Ówczesna dyrektor Lidia Przyby³owicz
zaproponowa³a mi tê pracê.
– Po trzech latach znów zast¹pi³eœ
pani¹ Izabellê Ro¿nowsk¹, tym razem
w MDK przy „Ma³ych Gorzowiakach”.
Krzysztof: – Na znacznie d³u¿ej, bo
minê³o ju¿ 20 lat. Najpierw by³em choreografem, a gdy pani Iza zdecydowa³a
o wyjeŸdzie z Gorzowa, przej¹³em kierownictwo zespo³u.
– Ju¿ razem z ¿on¹ Maryl¹. Czy potraficie oddzieliæ pracê zawodow¹ od ¿ycia
prywatnego? Czy prowadz¹c taki zespó³
da siê to zrobiæ?
Maryla: – Bardzo chcê, ¿eby dom
by³ domem, a praca prac¹. Mamy
dzieci, mamy starszych ju¿ rodziców.
Jedni i drudzy oczekuj¹ od nas opieki, czasu im poœwiêconego. Doceniam
funkcjê odpoczynku, zmiany œrodowiska,
innych zajêæ podczas weekendów
i wakacji. Wszystko to wiem teoretycz-
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nie i staram siê wprowadzaæ w ¿ycie.
Ale siê nie da. Zespó³ zawsze sk¹dœ
wyjrzy, ka¿e o sobie pamiêtaæ, znów
trzeba zrobiæ coœ dla niego.
Krzysztof: – W pracy jest zawsze
tyle do za³atwienia, ¿e nie za biurkiem, a w domu siê tworzy, pisze,
wymyœla nowe projekty dla zespo³u.
Nasi przyjaciele s¹ z krêgu zespo³u,
nasz dom pe³en jest pami¹tek z wyjazdów. Te dwie sfery ¿ycia dok³adnie
siê wymiesza³y.
Maryla: – Nasze córki s¹ w zespole niemal od urodzenia. Przynosi³am
je na zajêcia, gdy nie mia³am z kim
zostawiæ. One ros³y w zespole i ¿adna
nie potrafi okreœliæ, kiedy do niego
wst¹pi³a. Najbli¿sze kole¿anki i koledzy
Jagody i Klaudyny tak¿e s¹ z „Ma³ych
Gorzowiaków”. Ju¿ przesta³am walczyæ
o œwiat bez zespo³u. Obawiam siê, ¿e
w takim œwiecie by³abym zdecydowanie nieszczêœliwa.
– Przychodz¹ do zespo³u dzieci
w wieku 6–7 lat. Wychodz¹ doros³e piêkne
dziewczyny i przystojni ch³opcy. Wszyscy
eleganccy, umiej¹cy siê ³adnie poruszaæ,
œmiali, obyci ze scen¹, otwarci dla nawet
bardzo od nas odmiennych ludzi. Czy zdajecie sobie sprawê, ¿e Wy nie tylko uczycie
ich tañczyæ, ale macie decyduj¹cy wp³yw
na wychowanie wszystkich „Ma³ych Gorzowiaków”?
Krzysztof: – Najproœciej jest nauczyæ
dzieci kroków poszczególnych tañców,
ale
samo
wykonanie
krakowiaka
lub poloneza, to jeszcze stanowczo za ma³o. Przywi¹zujemy du¿¹
wagê do poczucia wspólnoty i do
odpowiedzialnoœci za zespó³, za wszystkich. Przecie¿ jeœli Ÿle zachowa siê
jedna dziewczyna lub ch³opak, to za
granic¹ nie powiedz¹, ¿e Ania lub
Marek nie umie siê zachowaæ, ale
¿e tak postêpuj¹ Polacy. Cz³onkowie
zespo³u w ka¿dym momencie musz¹
pamiêtaæ, ¿e reprezentuj¹ Polskê, Gorzów, swoj¹ szko³ê, swój zespó³, swoje
œrodowisko kole¿eñskie, swoich wychowawców. Nasz¹ pracê wychowawcz¹
rozpoczynamy od ukszta³towania poczucia odpowiedzialnoœci. D³ugo trzeba uczyæ takiej postawy, ale wiem, ¿e

„Mali Gorzowiacy” j¹ posiedli.
Maryla: – My tak¹ postawê traktujemy jako naturaln¹, oczywist¹, wiêc nie
dziwi nas ona w codziennym ¿yciu.
– Taniec i piosenka ludowa s¹ elementami polskiej kultury, a praca w zespole
kszta³tuje równie¿ postawy patriotyczne.
Krzysztof: – Przywi¹zujemy do tego
du¿¹ wagê. M³odzie¿ musi poznaæ
region, z którego pochodzi taniec,
œrodowisko, zajêcia ludzi, s¹siadów,
wp³ywy, obyczaje, nawet poczucie humoru jego mieszkañców. Du¿¹ wagê
zwracamy na stroje, bo w nich prezentuj¹ siê cz³onkowie zespo³u. Musz¹ nie
tylko dbaæ o swój kostium, doceniaæ
jego materialn¹ wartoœæ, ale tak¿e
byæ dumni, ¿e go nosz¹. Polskie stroje ludowe s¹ piêkne, za granic¹ wszyscy je podziwiaj¹. Dla osoby, która siê
wstydzi publicznie w nim pokazaæ, nie
ma miejsca w zespole. Na szczêœcie
takie postawy s¹ sporadyczne.
Maryla: – Szacunku dla stroju ludowego uczymy tak¿e rodziców, bo
w praktyce to na nich spada obowi¹zek
prania,
czyszczenia
i
prasowania
wszystkich elementów. Wspó³czesne trykotowe koszulki kupuje siê za parê
z³otych i po paru tygodniach wyrzuca. Strój ludowy jest drogi, zawsze
by³ noszony przez wiele lat. Trzeba go
szanowaæ, nawet praæ inaczej ni¿ pierze siê nasz¹ odzie¿ w pralce. Ostatnio
uczyliœmy rodziców, jak tradycyjn¹ metod¹ robi siê krochmal z m¹ki ziemniaczanej i wrz¹tku i jak¹ winien mieæ
konsystencjê do krochmalenia
koszul,
a jak¹ do halek.
– Dla cz³onków zespo³u i ich rodziców
jesteœcie „Pani¹ Maryl¹” i „Panem Krzysztofem”, nie profesorami, instruktorami, kierownikami...
Krzysztof: – Zale¿y nam na poczuciu bliskoœci, przy zachowaniu autorytetu,
oczywiœcie. To nie jest ³atwe, ale myœlê,
¿e nam siê udaje przede wszystkim dlatego, ¿e taka jest nasza naturalna postawa. Chcemy byæ przyjació³mi i przewodnikami nie tylko w zakresie tañca
czy ca³ej tradycji ludowej, ale w drodze do osi¹gniêcia postawy doros³ego,
odpowiedzialnego cz³owieka.
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Grupa I w strojach górali orawskich

Grupa II w strojach krzczonowskich i lubartowskich
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Maryla: – Dziêki takim relacjom znaleŸæ innych. ZnaleŸliœmy. Uratowa³a
nie urywaj¹ siê nasze kontakty nawet nas Beata Byczkiewicz, która nauczy³a
z tymi cz³onkami zespo³u, którzy ju¿ siê nie tylko melodii orawskich, ale
odeszli, bo wyroœli. Czêsto przychodz¹ równie¿ krakowiaka i oberka. Z truddo MDK–u, do naszego domu. Jesteœmy nego konkursu dla doros³ych zespo³ów
zapraszani na œluby, wesela, chrzciny. w Stalowej Woli przywieŸliœmy nagrodê.
Cz³onkowie zespo³u z pierwszych lat ju¿ Da³a mi ona podwójn¹ radoœæ.
zaczynaj¹ nam powierzaæ swoje dzieci.
– Macie bardzo du¿o nagród i innych
Dostajemy mnóstwo kartek na œwiêta, dowodów uznania. To mi³o, prawda?
dobrych ¿yczeñ z ró¿nych okazji. Taka
Maryla: – Bardzo mi³o. Na zapamiêæ przynosi nam ogromn¹ radoœæ granicznych festiwalach raczej nie s¹
i satysfakcjê z pracy.
przyznawane miejsca ani nagrody, bo
– Czy bywa³o Wam smutno w zespole? trudno porównywaæ folklor ró¿nych
Kiedy?
krajów. Zawsze jednak spotykamy siê
Krzysztof: – Zawsze czujemy ogromn¹ z podziwem, uznaniem, ¿yczliwoœci¹.
gorycz,
gdy
odchodzi
dziewczyna Dostajemy
podziêkowania,
¿yczenia,
lub ch³opak po wielu latach wspól- zaproszenia. Staramy siê utrzymywaæ
nej pracy, choæ mogliby jeszcze tañczyæ Maria Szupiluk jako królowa egipska,
Egipt - Ismailia, 2001
w
najstarszej
grupie,
mieæ najwiêksze zadowolenie i pracowaæ na
markê „Ma³ych Gorzowiaków”. Mamy wówczas poczucie, ¿e nie
wytworzyliœmy
w
tym
m³odym
cz³owieku
dostatecznej
motywacji,
by
mia³
si³ê
do
przezwyciê¿enia
za³amania,
pokonania pewnie chwilowych
trudnoœci. Zawsze wówczas mówimy, ¿e mo¿e
do nas wróciæ. Niektórzy wracaj¹.
Maryla: – Najbardziej
by³o mi przykro, gdy
na trzy tygodnie przed
konkursowym koncertem w Stalowej wiêzi z przyjació³mi z ca³ego œwiata.
Woli odesz³o z kapeli dwoje podstawo- Wielu cz³onków zespo³u ma równie¿
wych skrzypków. Wczeœniej d³ugo grali indywidualne kontakty z rówieœnikami
w naszej kapeli, liczyliœmy na ich wyso- z ró¿nych krajów. Czêste wyjazdy mokie umiejêtnoœci, wydawa³o siê, ¿e ju¿ bilizuj¹ tak¿e do nauki jêzyków obs¹ emocjonalnie zwi¹zani z zespo³em. cych, zw³aszcza angielskiego.
Niestety, myliliœmy siê. Na kilkanaœcie
– Byliœcie ju¿ chyba we wszystkich kradni przed wyjazdem przez postronn¹ jach Europy, tak¿e w Chinach, Egipcie
osobê przekazali wiadomoœæ, ¿e rezy- i w Wenezueli. Lubicie jeŸdziæ po œwiecie?
gnuj¹. Nogi siê pode mn¹ ugiê³y. Bez
Krzysztof: – Sami lubimy i wiemy, ¿e
skrzypków nasz tak d³ugo przygotowy- ka¿dy wyjazd to dla m³odzie¿y dobra
wany uk³ad Górali Orawskich siê nie szko³a ¿ycia i okazja do nauki. Starauda. Nie ma sensu jechaæ do Stalowej my siê co roku zorganizowaæ choæby
Woli. Poruszyliœmy niebo i ziemiê, by jeden zagraniczny wyjazd dla ka¿dej
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Grupa I w strojach ³owickich
Grupa II w strojach z D¹brówki Wielkopolskiej
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– Wspó³praca z rodzicami to jeszcze
grupy. Teraz, w dobie Internetu, ³atwego przekraczania granic, tañszej komu- jedna p³aszczyzna waszej dzia³alnoœci.
Krzysztof: – Przywi¹zujemy do niej
nikacji lotniczej, wyjazdy ju¿ nie s¹ takie uci¹¿liwe jak dawniej, ale nie ukry- du¿¹ wagê. Ka¿dy rok szkolny rozwamy, ¿e wymagaj¹ od nas du¿ego poczynamy od integracyjnego biwaku
wysi³ku. Wiemy jednak, ¿e procentuj¹ dla rodziców. Tam rodzice „starych
poznaj¹ „nowych Ma³ych”,
przez lata, wiêc nie uskar¿amy siê za Ma³ych”
o
swoich
dzieciach,
bardzo. £atwiej jest, gdy jedziemy obo- opowiadamy
kolejne
formy
pomocy
je, ale ostatnio nak³ada³y siê terminy obmyœlamy
zespo³owi, uczymy siê np. krochmaliæ
wyjazdów i musieliœmy siê podzieliæ.
Maryla: – Z festiwalu na Sardynii koszule, odpoczywamy i my, doroœli,
wróci³am strasznie zmêczona. Dalekie razem siê bawimy. Na wiosnê orwyjazdy do egzotycznych krajów jak ganizujemy rodzinny festyn rekreacyjny
Chiny czy Wenezuela by³y ciekawe, z udzia³em cz³onków zespo³u, ich rodziców i rodzeñstwa.
ale te bli¿sze doŒwietna
zabawa
starczaj¹
równie
i okazja do podu¿o niezapomniazyskania
nowych
nych wra¿eñ.
cz³onków.
RoKrzysztof:
–
dzice
pomagaj¹
Szczególnie
lubimy
nam na ka¿dym
wyje¿d¿aæ do Dakroku. Bez Stowanii, gdzie od kilrzyszenia Przyjació³
ku lat pani Bitten
Zespo³u z pani¹
Schnei-dereit organiLidi¹
Przyby³owicz
zuje nam pobyt na
na czele, by³oby
duñskich
pla¿ach
nam znacznie trudnad
Ba³tykiem,
niej.
z tras¹ koncertow¹.
–
Jakie
maTo
dobra
szko³a
cie plany zwi¹zane
samodzielnoœci
z zespo³em?
dla
najm³odszych
M a r y l a :
cz³onków
zespo³u.
– Chcielibyœmy, aby
Wystêpujemy w rójubileusz
25–le¿nych miejscach, w
cia
by³
okazj¹
plenerze, w ma³ych
do godnego zalub wiêkszych saprezentowania
lach,
co
wymasiê
mieszkañcom
ga
od
zespo³u
Gorzowa,
a dla
umiejêtnoœci
przyKrzysztof Szupiluk przed piramid¹ Cheopsa
cz³onków
zespo³u
stosowania siê do
Egipt-Ismailia, 2001
pretekstem
do
rozmaitych
warunspotkañ i wspoków.
25–letnia
przesz³oœæ
buMaryla: – W pierwszych latach mnieñ.
trudniej
by³o
uzyskaæ
zaproszenie, duje nasz¹ przysz³oœæ. Nie mo¿emy
wje¿d¿aliœmy na jeden, dwa festiwa- zadeklarowaæ, ¿e powiêkszymy liczbê
le w roku, konieczne by³o dokony- cz³onków, bo nie pozwalaj¹ na to
wanie selekcji uczestników, co mog³o warunki M³odzie¿owego Domu Kulsiê wi¹zaæ z poczuciem krzywdy. Te- tury. Mo¿emy siê jednak staraæ, ¿e
raz wszyscy z grup koncertuj¹cych bêdziemy jeszcze lepsi.
– Przyjmijcie wiêc ¿yczenia co najmaj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu. Staramy siê
wybieraæ niezbyt odleg³e miejsca, bo mniej stu lat, oczywiœcie z tañcem.
liczymy siê z kosztami, które w 90%
pokrywaj¹ rodzice.
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Grupa III w strojach kaszubskich

Grupa III w strojach Kurpiów Puszczy Zielonej
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Kadra zespo³u
Krzysztof Szupiluk – dyrektor zespo³u i choreograf, nauczyciel dyplomowany
Maria Szupiluk – kierownik artystyczny i choreograf, nauczyciel dyplomowany
Oboje ukoñczyli Akademiê Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.
W czasie studiów oboje tañczyli w zespole „Gorzowiacy”. Po skoñczeniu studiów rozwijali swoje zainteresowania i umiejêtnoœci. Ukoñczyli Pañstwowe Zaoczne Studium Oœwiaty i Kultury Doros³ych w Warszawie na kierunku tañca,
regularnie uczestniczyli w warsztatach tanecznych organizowanych przez Ogólnopolsk¹ Radê Studenckich Zespo³ów Pieœni i Tañca oraz w kursach, warsztatach i zajêciach organizowanych przez Polsk¹ Sekcjê CIOFF. Krzysztof Szupiluk
ukoñczy³ ponadto studia podyplomowe w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Szczeciñskiego.
Krystyna Stró¿yk - kierownik kapeli, nauczyciel mianowany. Ukoñczy³a wychowanie muzyczne w Akademii Bydgoskiej i studia podyplomowe w tej¿e Akademii na wydziale sztuki.
Jadwiga Sokulska - akompaniator, przygotowanie wokalne, nauczyciel kontraktowy. Ukoñczy³a wychowanie muzyczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Zielonej Górze oraz studium podyplomowe w zakresie muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wroc³awiu.
Zbigniew Raminiak – akompaniator, nauczyciel mianowany. Ukoñczy³ wydzia³
muzyczny w Studium Nauczycielskim.
Ludwik Rok - kompozytor i aran¿er muzyki. Ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹
w Poznaniu. Wieloletni dyrygent Pañstwowego Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”,
obecnie cz³onek Rady Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF. Mieszka w Poznaniu.

Od lewej: Jadwiga Sokulska, Zbigniew Raminiak, Krystyna Stró¿yk, Krzysztof Szupiluk, Maria Szupiluk
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Od wrzeœnia do wrzeœnia
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Od wrzeœnia do wrzeœnia
Zespół Tańca Ludowego „Mali GorzoStruktura Zespołu:
wiacy” pracuje w Młodzieżowym Domu
- I grupa, najstarsza (33 osoby w wieku
Kultury w Gorzowie, w placówce oświa- 16 - 23 lata) wykonuje tańce Krakowiaków
towej, a tym samym w rytmie lat szkolnych wschodnich, górali orawskich, rzeszowskie, ło– czyli od września do września.
wickie, śląskie, chodzonego łowickiego oraz
Już we wrześniu odbywa się biwak in- tańce narodowe: krakowiaka i oberka.
tegracyjny dla rodziców organizowany
- II grupa, średnia (38 osób
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu. w wieku 12 – 15 lat) w repertuarze ma tańRodzice debatują tam, co zrobić, aby ich ce Wielkopolski zachodniej, lubelskie, ludzieci były szczęśliwe.
bartowskie, górali orawskich, Krakowiaków
Co roku do zespołu zgłasza się wie- wschodnich.
lu chętnych. Do 1990 na początku roku
- III grupa, najmłodsza koncertująca
szkolnego prowadzono nabór na zasadzie (28 osób w wieku 9 – 12 lat) wykonuje tańselekcji. Sprawdzano słuch, umiejętność ce z północy kraju, tzn. kaszubskie i kurporuszania się w rytm muzyki, ogólną pre- piowskie oraz z południa – lubelskie oraz
zentację kankrakowiaka
dydata.
Na- IV i V - grutomiast
od
py najmłodsze
1991 r. przyj(45 osób w wiemowane
są
ku 7 – 10 lat)
wszystkie dziemają w reperci w wieku 5-7
tuarze zabawy
lat, które chcą
dzieci
szkoltańczyć w zenych z Wielspole.
Przez
kopolski
zadwa lata przechodniej. Dziechodzą
one
ci z tych grup
naukę elemenwystępują tylko
tów zabaw tapodczas konnecznych, tańcertów
speców ludowych,
cjalnych.
Wigilia w 2001 roku
piosenek
itp.
Dwie
Po dwóch lagrupy
najtach kierownictwo zespołu razem z rodzi- młodsze (wiek 5 – 7 lat) uczęszcami ustala dalszą drogę. Niektórzy sami czają
na
zajęcia
muzyczno-ruchorezygnują, innych trzeba pożegnać, a naj- we, podczas których zapoznają się
lepsi – zazwyczaj ok. 25 osób – zostają peł- z podstawowymi krokami i figurami tanoprawnymi członkami zespołu.
necznymi oraz przygotowują do przejścia
Grupy starsze mają próby taneczne do grup koncertujących.
dwa razy po trzy godziny w tygodniu oraz
- Integralną częścią zespołu są dwie
raz w tygodniu śpiew. Najmłodsi - dwa razy kapele ludowe (starsza i mlodsza, łącznie
po dwie godziny ćwiczą taniec i raz w ty- 15 osób).
godniu śpiew. Obecność na zajęciach jest
Koniec roku kalendarzowego wiąże się
obowiązkowa i zawsze sprawdzana.
z imprezami: najpierw „Andrzejki” w ostatZespół liczy ok. 160 osób. W koncertach nich dniach listopada oraz spotkania wibio rą udział członkowie trzech grup w wie- gilijne tuż przed świętami Bożego Narodzelu 9-12 lat, 12-15 lat i 15-23 lata. Pracują nia. Cykl zabaw kończy bal karnawałowy
także dwie grupy przygotowawcze, dwie organizowany tuż przed zimowymi feriami.
grupy muzyczno-ruchowe oraz dwie kaW okresie ferii organizowany jest obóz
pele.
zimowy. Ulubionym miejscem zimowego
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wypoczynku (i pracy) jest dla „Małych Gorzowiaków” Małe Ciche, niewielka miejscowość pięknie położona u stóp Tatr. Tam
doskonali się taneczną formę, ale także
odpoczywa, bawi na śniegu, poznaje okoliczne miasta i wsie.
Bardzo ważny dla zespołu jest doroczny koncert w Teatrze Osterwy, podczas
którego prezentują się wszyscy tancerze,
a widzami są ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, kuzyni, przyjaciele, sąsiedzi, inni
mieszkańcy miasta, czyli sami znajomi,
Przyjaciele „Małych Gorzowiaków” z trudem mieszczą się na dwóch koncertach.
Podczas tych koncertów obchodzone są
kolejne jubileusze. 8 kwietnia 2006 r. będzie
świętowane 25-lecie zespołu.
W maju organizowany jest tradycyjny
festyn dla członków zespołu, ich rodziców
i rodzeństwa.
Czerwiec to trudny dla zespołu miesiąc, bo „Mali Gorzowiacy” są współorganizatorami Ogólnopolskiego Fe-

stiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci
i Młodzieży Szkolnej. Zawsze uczestniczą
w koncertach „Witamy w Gorzowie”
i w galowym na zakończenie, opiekują
się gośćmi, często sami goszczą zespoły
zagraniczne, a Krzysztof i Maria Szupilukowie reżyserują wszystkie koncerty festiwalowe (wspólnie z Izabellą Szafrańską
i Magdą Pera-Logdańską).
Koniec roku szkolnego nie jest końcem
pracy zespołu. W okresie wakacji odbywa
się większość podróży zagranicznych, są
koncerty plenerowe i inne.
Szybko nachodzi wrzesień i znów: powitanie po wakacjach, organizacja zajęć,
biwak dla rodziców itd., itd.
Do typowego dla każdego roku układu zajęć dodać należy wiele zdarzeń
godnych zapamiętania i zapisu w kronice, relacjonowanych przez prasę. Przede
wszystkim one weszły do następnego rozdziału poświęconego najciekawszym zdarzeniom w 25-letniej historii zespołu.

Karnawa³ w 2004 roku
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Jak to
u „Ma³ych Gorzowiaków” by³o
Rok 1981/1982
• Bêd¹ tañczyæ „Mali Gorzowiacy”
M³odzie¿owy Dom Kultury ma zamiar
stworzyæ zespó³ podobny do zespo³u „Gorzowiacy”, ale z uczniów klas I – II. Bêdzie to
zespó³ o nazwie „Mali Gorzowiacy”. MDK
zachêca dzieci uzdolnione do œpiewu
i tañca do zg³aszania swojego udzia³u.
Powy¿sza krótka notatka z „Gazety
Lubuskiej” po raz pierwszy informowa³a
mieszkañców Gorzowa o pomyœle zorganizowania zespo³u, a teraz otwiera
jego kronikê. Niestety, bez daty dziennej. Kierownikiem artystycznym zespo³u
by³a Izabella Ro¿nowska.
• Pierwsza datowana notatka pochodzi z 5 grudnia 1981 r. Tego dnia
odby³o siê przyrzeczenie i pasowanie na cz³onków Dzieciêcego Zespo³u
Pieœni i Tañca „Mali Gorzowiacy”.

• Pierwszy publiczny wystêp mia³
miejsce 25 maja 1982 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.
By³ prób¹ generaln¹ przed koncertem
w dniu nastêpnym z okazji Œwiêta
Matki. Ten drugi koncert, w którym
„Mali Gorzowiacy” wyst¹pili obok innych zespo³ów w sali widowiskowej
MDK, obejrzeli rodzice oraz przedstawiciele Wydzia³u Oœwiaty i Kuratorium. Wpis
w kronice: Radoœæ dzieci ogromna, poniewa¿ ca³y koncert zyska³ uznanie widzów.
• Pierwszy samodzielny koncert zespó³ da³ 12 czerwca 1982 r. w Wojewódzkim Zwi¹zku Spó³dzielni Rolniczych,
powtórzy³ go potem dwukrotnie.
• 8 lipca w Choszcznie rozpoczê³a
siê pierwsza kolonia artystyczna. Trwa³a
20 dni, w czasie których zespó³ da³
dwa koncerty, wygra³ Festiwal Piosenki
Kolonijnej i odniós³ ogólny sukces.

Wœród dzieci Mieczys³aw Zbiorczyk - dyrektor MDK i Izabella Ro¿nowska - kierownik zespo³u (1984 r.)
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Rok 1982/83
• Zespó³ „Mali Gorzowiacy” wyst¹pi³
podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku
Szkolnego w SP nr 2.
• 5 grudnia œwiêtowano pierwsz¹
rocznicê zespo³u. By³ tort z jedn¹
œwieczk¹, nowi cz³onkowie z³o¿yli przyrzeczenie. Dzieci dawa³y sobie wzajemnie prezenty i sprawia³y niespodzianki.
• Zespó³ ma ju¿ w repertuarze
polkê, suitê kurpiowsk¹ z „Konikiem”,
„Fafurem” i „Zaj¹czkiem kurpiowskim”,
„Ko³ysankê dla lalki”, wi¹zankê piosenek lubuskich, polkê „Krzyœ”.
• 14 marca 1983 r.
„Mali Gorzowiacy” spotkali siê w poznañskiej
„Arenie” z zespo³em
pieœni i tañca „Mazowsze”. Zdarzenie
to
dokumentuj¹
w kronice czte-

Rok 1983/84
• W nagrodê za pracê na kolonii
artystycznej zespó³ pojecha³ na koncert
Baletu Narodowego z Kolumbii. Przed
koncertem i w czasie przerwy „Mali
Gorzowiacy” rozmawiali z egzotycznymi tancerzami. Ciep³y wpis w kronice
z podpisem szefowej - Soni Osorio.
•
Najwa¿niejsza
dla
zespo³u
uroczystoœæ mia³a miejsce 6 grudnia
– z okazji Miko³ajek. By³o przyrzeczenie, przyszli wa¿ni goœcie, a kierownik
Wydzia³u Kultury Urzêdu Miasta zadeklarowa³ milion z³otych na zakup nowych kostiumów. Na pocz¹tku 1984 r.
w
Centrali
Obs³ugi
Przedsiêbiorstw

ry zdjêcia „Mazowsza” oraz mnóstwo
podpisów cz³onków zespo³u.
• „Mali Gorzowiacy” s¹ czêsto zapraszani do udzia³u w ró¿nych imprezach, np. „Wielobój gwiazd”, „Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”, akademie, koncerty itp.
• Wpis w kronice na temat kolonii artystycznej w Bielsku Bia³ej w lipcu 1983 r.: Wielka frajda dla dzieciarni.
Program zajêæ bogaty, Wiele wycieczek
turystycznych – Kraków, Chorzów, Cieszyn,
¯ywiec, kolejka linowa na Szyndzielniê.
Koncert w amfiteatrze w Wiœle z okazji
22 Lipca transmitowa³a TV Katowice, równie¿ koncert w Bielsku
Bia³ej. Zespó³ zarobi³ koncertami 30 tys. z³. Spotkanie i wspólna zabawa z folklorystycznym zespo³em „Judahej” z NRD.

i Instytucji Artystycznych zamówiono kostiumy kurpiowskie, lubelskie, kaszubskie,
krakowskie, œl¹skie.
• Jury Przegl¹du Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
zakwalifikowa³o
„Ma³ych Gorzowiaków” do eliminacji
wojewódzkich.
• Kolejny udzia³ w „Pyrzyckich
Spotkaniach z Folklorem” i notatka
w prasie: Burzliwymi oklaskami przyjê³a
publicznoœæ wystêpy „Ma³ych Gorzowiaków”. Uczniowie klas I – IV ucz¹cy siê
tañca ludowego w M³odzie¿owym Domu
Kultury podbijaj¹ widzów niek³amanym
wdziêkiem, piêknymi strojami i du¿¹ ju¿
umiejêtnoœci¹ wypowiedzi ruchowych.
(ada, Gazeta Lubuska, bez daty)
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Rok 1984/85

• Kierowanie zespo³em „Mali Gorzowiacy” przej¹³ Krzysztof Szupiluk, poniewa¿
Izabella Ro¿nowska przebywa³a
na urlopie zdrowotnym. Od tego momentu zespó³ taneczny rozpocz¹³ koncertowanie przy kapeli „Owijoki” pod
kierownictwem
Mieczys³awa
Zbiorczyka.
Kapela
przygrywa³a
tancerzom na ka¿dym wystêpie i sta³a siê
nieod³¹cznym elementem zespo³u.
• Zespó³ powiêkszy³ siê o dwie grupy
5-6 latków, czyli „Stokrotki” i „Sasanki”.

• Zimowisko artystyczne na prze³omie
stycznia i lutego 1985 r. zorganizowano
w Choszcznie. Zespó³ przygotowywa³
suitê œl¹sk¹, krakowiaka, kaszubsk¹
suitê dyngusow¹ oraz polkê.
• 28 czerwca 1985 r. „Mali Gorzowiacy” obejrzeli wystêp Pañstwowego
Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk” oraz
rozmawiali z jego cz³onkami. Do kroniki wpisali siê liczni „Œl¹zacy” z ¿yczeniami sukcesów w prezentowaniu pieœni
i tañców ludowych.
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Rok 1985/86
• Kierownikiem artystycznym i choreografem zespo³u zosta³ Krzysztof Szupiluk. Zajêcia wokalne prowadzi³ Zygmunt Jankowski, jednoczeœnie akompaniator. W podstawowej grupie tañczy³o
40 dziewcz¹t i ch³opców, z którymi
zajêcia prowadzi³a Maria Szupiluk.
•
Pierwszy
wystêp
odby³
siê
19 paŸdziernika w teatrze na koncercie dedykowanym nauczycielom.
• Zimowy obóz w dniach 2-16 lutego 1986 r. w Drezdenku: m³odsza
grupa uczy³a siê podstaw tañca, starsza – opracowywa³a tañce lubelskie
i krakowiaka.

• Sezon zakoñczono na obozie wypoczynkowo-szkoleniowym w £ukêcinie
(17 VII – 5 VIII 1986 r.), ale wyjazd
d³ugo sta³ pod znakiem zapytania ze
wzglêdu na brak funduszy. Musia³a
interweniowaæ redakcja „Ziemi Gorzowskiej”, a wszystkie perypetie zwi¹zane
ze znalezieniem pieniêdzy Krystyna
Kamiñska opisa³a w artykule „A lato
kosztuje” – ZG 1986, 23 V.
• Przed wakacjami redakcja „Gazety Lubuskiej” ¿egna³a zespó³ ciep³ym
artyku³em:
Bardzo du¿¹ sympati¹ publicznoœci cieszy siê zespó³ „Mali Gorzowiacy”. Nale¿¹

Kapela w 1985 r.
w Klubie Seniora

• Podczas Przegl¹du Amatorskiego Ruchu Artystycznego zespó³ zdoby³
tytu³ laureata, przede wszystkim za walory etnograficzne i formê taneczn¹.
• Przed Dniem Dziecka cz³onkowie
zespo³u byli na 3-dniowym biwaku,
na który sami zapracowali: W zamian
za koncerty Spó³dzielnia Mieszkaniowa
udostêpni³a im swój oœrodek w Dankowie,
„Przemys³ówka” da³a autokar na przewóz
dzieci, za niewielkie op³aty wniesione przez
inne zak³ady op³acono wy¿ywienie. Pokrycie kosztów 3-dniowego biwaku, to szczyt
naszych dochodów – stwierdzi³ Krzysztof Szupiluk w „Ziemi Gorzowskiej”
(K. Kamiñska, „A lato kosztuje”, ZG 1986, 23 V).

tu dzieci ze szkó³ podstawowych, które postanowi³y uczyæ siê tañców ludowych. Zespó³ dzia³a ju¿ prawie piêæ lat.
Starsza grupa licz¹ca 28 osób uczy siê
tañczyæ pod kierunkiem Krzysztofa Szupiluka, piêædziesi¹tka dzieci z drugiego
sk³adu æwiczy tañce pod kierunkiem Marii Szupiluk. Aby by³o zgodnie z ludow¹ tradycj¹, dochodzi jeszcze dzieciêca kapela,
któr¹ prowadzi Mieczys³aw Zbiorczyk. Mali
tancerze z towarzyszeniem kapeli z powodzeniem propaguj¹ polski folklor, zawsze
zyskuj¹c ¿yczliwe przyjêcie.
(ada), „Weso³ych wakacji!”,
GL, 20 VI 1986
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Rok 1986/87
W roku szkolnym 1986/87 zespó³ wyst¹pi³
na 15 koncertach.
• Po eliminacjach wstêpnych do
zespo³u przyjêto 100 nowych dzieci,
które pracowa³y pod kierunkiem Marii Szupiluk, Krzysztofa Szupiluka i Iwony Salczyñskiej. „Mali Gorzowiacy” to
³¹cznie ju¿ 160 dzieci.
• 7 paŸdziernika zespó³ zosta³ zaproszony do Frankfurtu nad Odr¹ oraz
S³ubic na III Dni PrzyjaŸni M³odzie¿y.
• Cz³onkowie zespo³u wystêpowali
w przedstawieniu dla dzieci Teatru im.
J. Osterwy pt. „S³owicza wyspa” w re¿yserii
Leszka Szopy. Re¿yser wpisa³ do kroniki:
„Ma³ym Gorzowiakom” dziêkujê za wzbogacenie swoim udzia³em inscenizacji bajki.
Fragment recenzji z „Gazety Lubuskiej”: Kapitalnym pomys³em by³o „wzmocnienie” zespo³u aktorskiego grup¹ m³odych
tancerzy z zespo³u „Mali Gorzowiacy”.
Dzia³a on w M³odzie¿owym Domu Kultury s¹siaduj¹cym z teatrem. S¹siedztwo to
sprzyja wspó³pracy, która zaowocowa³a tak
fortunnym pomys³em. Dziewczêta i ch³opcy
tañcz¹ i œpiewaj¹ na pocz¹tku i w finale spektaklu – z werw¹ i pe³nym zaanga¿owaniem,
jak na w³asnej dyskotece.
(ada) „Musical na S³owiczej Wyspie”,
GL, 13-14 XII 1986 r.
Br¹z kapeli

• Jubileuszowy koncert z okazji
5-lecia zespo³u odby³ siê w Teatrze im.
J. Osterwy 8 grudnia 1986 r. Oprócz
koncertu w wykonaniu jubilata by³ pokaz przeŸroczy prezentuj¹cych pracê
i dorobek zespo³u, wrêczenie dyplomów „Przyjacielowi Zespo³u”, kwiaty
i upominki oraz wystêp chóru i zespo³u
tañca wspó³czesnego z Domu Pioniera
z Frankfurtu n. Odr¹. W galerii MDK
pokazano wystawê „Praca i dorobek
DZTL „Mali Gorzowiacy” w 5-leciu”.
Opiekê nad zespo³em przejê³a gorzowska „Przemys³ówka”. Z mecenasem
tym kierownictwo zespo³u wi¹za³o du¿e
nadzieje.
• Rok 1987 zespó³ rozpocz¹³ zimowiskiem w Gorzowie (31 I – 13 II), podczas którego przygotowywano tañce
³owickie.
• 21 lutego 1987 r. „Mali Gorzowiacy” po raz pierwszy zatañczyli poza
granicami Polski, a kapela „Owijoki”
zagra³a polskie melodie ludowe. Oba
zespo³y zaproszone zosta³y do Domu
Pioniera we Frankfurcie nad Odr¹.
Koncert ten rozpoczyna zagraniczne
prezentacje zespo³u. Wkrótce potem
wyst¹pili w Eberswalde.
• 12 kwietnia 1987 r. po dwóch
Srebro zespo³u
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latach æwiczeñ wyst¹pi³a m³odsza grupa, która na Przegl¹dzie Amatorskiego
Ruchu Artystycznego pokaza³a tañce
kaszubskie.
• W maju zespó³ reprezentowa³
województwo gorzowskie na Pyrzyckich
Spotkaniach z Folklorem, a w czerwcu wzi¹³ udzia³ w Centralnym Œwiêcie
M³odoœci w Kaliszu.

• Po raz pierwszy zespó³ pojecha³
na Ogólnopolski Festiwal M³odzie¿y
Szkolnej w Kielcach (8 VII – 1 VIII)
i przywióz³ stamt¹d „Srebrn¹ Jod³ê”.
Kapela „Owijoki” wróci³a z Br¹zow¹
Jod³¹ (Z³otej i Srebrnej nie przyznano). Nagrod¹ dla obu zespo³ów by³o
zaproszenie na Festiwal w Presov
w Czechos³owacji.

Rok 1987/88
W roku szkolnym 1987/88 zespół dał 16
koncertów w Polsce, Czechosłowacji i NRD.
• Rok szkolny rozpoczął siê od
udzia³u w Miêdzynarodowym Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych w Presov w Czechos³owacji, który
odby³ siê w dniach 23 – 27 wrzeœnia.
W kronice zachowano kilka pochwalnych
artyku³ów z czechos³owackiej prasy.
• Informuj¹c czytelników o nominacji
„Małych Gorzowiaków” do zagranicznego
wyjazdu „Gazeta Lubuska” pisała:
Pod instruktorskim okiem Krzysztofa Szupiluka dzieci tak dobrze opanowa³y polskie tañce ludowe i maj¹ tyle wdziêku
przy ich prezentacji, ¿e stanowi¹ prawdziw¹
ozdobê
wielu
przegl¹dów
i okolicznoœciowych imprez. Towarzyszy im
przy tym nie muzyka mechaniczna, a kapela dzieciêca „Owijoki” prowadzona przez
Mieczys³awa Zbiorczyka.
(ada) „Mali Gorzowiacy w
Czechos³owacji”, GL z 26 IX 1987 r.

• W lutym 1988 r. po
koncercie w Choszcznie
„Mali Gorzowiacy” otrzymali pismo: Decyzj¹ Prezydium
Ogólnopolskiej
Rady Ludowych Zespo³ów
Artystycznych Wasz zespó³ zosta³ przyjêty w poczet Ogólnopolskiej Rady
Ludowych Zespo³ów Artystycznych.
Podpisali:
Przewodnicz¹cy – Jan
Kubica oraz dyrektor –
Andrzej Stromidło.

• W kwietniu zespół pojecha³
na kilkudniowy obóz w Brodowin,
a w czerwcu koncertował we Frankfurcie n. O. oraz w Eberswalde.
• Rok szkolny zakoñczono obozem
szkoleniowo-wypoczynkowym
w £ukê-cinie oraz udzia³em w centralnych do¿ynkach w Marszewie - Pleszewie (Kaliskie) w dniach 27 VIII – 11
IX 1988 r. Były to ostatnie centralne
do¿ynki w Polsce poprzedniego systemu. Premierem wówczas był Wojciech Jaruzelski. Ale¿ to były czasy!
W kraju bieda z nêdzą, a tam wszyscy uczestnicy, a było ich kilka tysiêcy,
opływali w dostatkach. Ponad dwa tygodnie „¿ycie jak w Madrycie”. Zespoły
na próby generalne eskortowane były
przez wozy, wtedy jeszcze Milicji Obywatelskiej, na sygnale i jak korpus dyplomatyczny jeździły środkiem drogi nie
bacząc na znaki drogowe. We wsi, gdzie
odbywały siê do¿ynki,
wymalowano
wszystkie domy na biało,
a dachy na czerwono,
wybudowano
stadion
i drogi dojazdowe.
• Kapela „Owijoki” wyst¹pi³a w Ogólnopolskim
Konkursie
Muzyki i Pieœni Ludowej M³odych w Jaœle,
gdzie zdoby³a trzeci¹
nagrodê.

rys. Ewa Marcinkowska
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Rok 1988/89

• Na has³o, ¿e „Mali Gorzowiacy”
poszukuj¹ kandydatów, zg³osi³o siê a¿
160 osób. Po sprawdzianie s³uchu, poczucia rytmu i uzdolnieñ do tañca, do
zespo³u przyjêto tylko 20.
• Tymczasem ci, którzy tañczyli
od pocz¹tku, ju¿ wydoroœleli. W styczniu 1989 r. uroczyœcie po¿egnano
14 cz³onków, którzy przeszli do zespo³u
„Gorzowiacy” skupiaj¹cego m³odzie¿
szkó³ œrednich i studentów. „Gazeta
Lubuska” tak opisa³a uroczystoœæ:
Po 6-7 latach pracy w zespole,
14 cz³onkom przysz³o opuœciæ grono kolegów. MDK przygotowa³ z tej okazji uroczyste po¿egnanie. Rozstanie by³o tym
trudniejsze dla m³odzie¿y, ¿e „wyroœniêci”
byli w tym zespole od pocz¹tku i przez
te lata doszli do prawdziwej perfekcji.
(...) Uroczystoœæ po¿egnalna by³a bardzo mi³a. M³odzie¿ da³a wystêp dla
publicznoœci, wœród której byli rodzice,
przedstawiciele w³adz oœwiatowych i jednostek wspomagaj¹cych oraz inni goœcie
sympatyzuj¹cy z zespo³em.

a tak¿e grupa taneczna z Domu Pioniera z Frankfurtu n. O. Uczono siê
tañców lubartowskich oraz doskonalono inne uk³ady taneczne.
• W Przegl¹dzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Mali Gorzowiacy”
bezapelacyjnie zdobyli tytu³ laureata.
• Zespó³ pojecha³ do £odzi na
I Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych, sk¹d przywióz³ nagrodê
za III miejsce.
• W lipcu 1989 r. goœæmi „Ma³ych
Gorzowiaków” by³ zespó³ folklorystyczny „Les Buffadours” z regionu Limousin we Francji, poznany na festiwalu
w
Czechos³owacji.
M³odzi
Francuzi
i Polacy wyst¹pili z koncertem podczas
Forum
Polonijnego,
a
tak¿e
przedstawili siê gorzowskiej publicznoœci
w amfiteatrze, tañczyli w Choszcznie
i w Miêdzychodzie. Goœci z Francji
przyj¹³ prezydent Gorzowa – Andrzej
Szewczyk.
Informacja z „Gazety Lubuskiej”:
Przyjazd francuskich kolegów zosta³
przyjêty z ogromn¹ radoœci¹ ze strony gospodarzy, którzy – obok goœciny w swych
domach przygotowali – z pomoc¹ w³adz
oœwiatowych i zak³adów – ciekawy program pobytu w Gorzowie.

(ada) „Mali Gorzowiacy” przestali byæ mali”, GL 10 I 1989

(ada) „Francuscy przyjaciele „Ma³ych Gorzowiaków”, GL 20 VII 1989 r.

• Na zimowym obozie artystycznym w Barcicach ko³o Starego S¹cza
(31 I – 12 II 1989 r.) by³o a¿ 50 osób

• Grupa z „Ma³ych Gorzowiaków”
pojecha³a na obóz wypoczynkowy do
Worone¿a w Zwi¹zku Radzieckim.

W roku szkolnym 1988/89 zespó³ wyst¹pi³
na 15 koncertach.

Pami¹tki z Rosji
Rys. Zuzia Iwaszuk

Rys. Ola Œnieg
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Watykan 1994. Przed audiencj¹ u papie¿a Jana Paw³a II

Ukraina 2001. Na rynku w Iwano-Frankowsku
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Rok 1989/1990
„Mali Gorzowiacy” wyst¹pili z koncertami
18 razy. Od pocz¹tku dzia³alnoœci dali
133 koncerty.
• 22 stycznia 1990 r. koncert
zespo³u w Teatrze Osterwy ocenia³a
komisja weryfikacyjna powo³ana przez
Radê Ekspertów Ministerstwa Kultury
i Sztuki ds. Folkloru. „Mali Gorzowiacy”
dostali prawo uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych w okresie dwóch
lat. By przed³u¿yæ uprawnienia, musz¹
siê poddaæ podobnej weryfikacji.
• 23 kwietnia – Dwa gorzowskie
zespo³u folklorystyczne - „Mali Gorzowiacy” i „Gorzowiacy” - wyst¹pi³y
w teatrze na koncercie, z którego
ca³kowity dochód przeznaczony zosta³
na zakup tomografu komputerowego
dla szpitala.
• Znów udzia³ w Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem.
• 26 czerwca zespó³ wyjecha³ do
Francji na zaproszenie burmistrza miasta Saint-Pantaleon-de-Larche, z którego
pochodzi zespó³ „Les Buffadours”, by
uczestniczyæ w VII Festiwalu PrzyjaŸni.
By³ to pierwszy wyjazd zespo³u na
zachód. 30 czerwca odby³ siê tam
„Polski Wieczór”. Wyjazd by³ tak¿e
okazj¹ do poznania Francji – Burgundii
z Dijon i regionu Limousin, a w drodze powrotnej – Wersalu i Pary¿a.
W trakcie 19-dniowej wyprawy zespó³ da³
osiem koncertów. Wyjazd dofinansowali
samorz¹d miasta oraz firma „Gobex”.
Po powrocie tancerze opowiedzieli
„Gazecie Lubuskiej” swoje wra¿enia.
Pojechaliœmy autokarem, co da³o
nam mo¿liwoœæ ogl¹dania po drodze wielu ciekawych miejsc. Od chwili, gdy spotka³ nas pan Bernard Chevalier – ten uroczy pan, organizator festiwalu, towarzyszy³
nam przez ca³y czas pobytu i pilotowa³
podczas zwiedzania. (...) Rozmieszczono
nas po 2-3 osoby w domach cz³onków
zespo³u i wspó³organizatorów. Wszyscy gospodarze okazali siê niezwykle serdeczni
i goœcinni. Na miejsce koncertów i zbiórek wozili swoimi samochodami, postarali
siê, byœmy poznali uroki kuchni francuskiej.

Niektórzy odwa¿yli siê wiêc spróbowaæ takie specja³y jak œlimaki czy ¿abie udka. By³y
wyœmienite przystawki z serów – po kilka
gatunków na raz. Na niektórych sto³ach
by³ taki rarytas jak gêsia w¹tróbka z truflami. Dnie wykorzystywaliœmy na zwiedzanie
lub wypoczynek nad jeziorami. Gospodarze umo¿liwili nam obejrzenie wielu ciekawych miejsc i obiektów, np. wspania³¹
elektrowniê wodn¹. Zwiedziliœmy zak³ad
produkuj¹cy likiery orzechowe i fabrykê
akordeonów, gdzie instrumenty produkuje
siê nie taœmowo, a indywidualnie, na zamówienie, uwzglêdniaj¹c nawet d³ugoœæ palców przysz³ego u¿ytkownika. Zwiedziliœmy
zamek madame de Pompadour, stadninê

koni, kilka muzeów. Wielkim prze¿yciem
dla wszystkich by³ dwudniowy pobyt
w Pary¿u. Na jednym z naszych koncertów
by³ mieszkaj¹cy w Pary¿u pan WoŸniak
i zaprosi³ nas do siebie w drodze powrotnej.
Dziêki temu mieliœmy mo¿liwoœæ zatrzymaæ
siê w stolicy Francji, spojrzeæ na wie¿ê Eiffla
oraz inne s³ynne budowle i miejsca.
Najwa¿niejsze jednak by³y koncerty. Daliœmy szeœæ koncertów w Saint-Pantaleon-de-Larche oraz w s¹siednich
miejscowoœciach. Wszêdzie byliœmy bardzo mile przyjmowani, a po koncertach
czêstokroæ niektórzy widzowie i organizatorzy prosili o wspólne zdjêcie, zapraszali
do siebie, obdarzali upominkami.
(ada) „Mali Gorzowiacy” zachwyceni
pobytem we Francji, GL 17 VIII 1990 r.
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Rok 1990/91
W roku szkolny 1990/91 zespó³ da³ 18
koncertów. Jubileuszowy – 150. odby³ siê
w Zielonej Górze.
•
10
wrzeœnia
przedstawicieli
„Ma³ych Gorzowiaków” przyj¹³ prezydent Nikodem Wolski, a po po³udniu
zespó³ wyst¹pi³ z koncertem na inauguracji roku kulturalnego i sezonu
artystycznego.
• 17 marca 1991 r. odby³ siê
w Gorzowie I Ogólnopolski Dzieciêcy
Konkurs Piosenki i Tañca z udzia³em
zespo³ów tanecznych z czterech województw. „Mali Gorzowiacy” dostali
wyró¿nienie i nagrodê w wysokoœci
1 mln z³.
Natomiast za sukces w Przegl¹dzie
Amatorskiego
Ruchu
Artystycznego
zespó³ dosta³ nagrodê w wysokoœci
10 mln z³.
• 27 lipca 1991 r. zespó³ obchodzi³ jubileusz 10-lecia. Z tej okazji do
Gorzowa ponownie przyjecha³ prawie
40-osobowy zespó³ „Les Buffadours”
z Saint-Pantaleon-de-Larche z Francji, który wyst¹pi³ na jubileuszowym
koncercie.
W
programie
koncertu
z udzia³em dwóch grup znalaz³y siê:
„Wi¹zanka tañców z D¹brówki Wielkopolskiej”, „Zabawy i tañce lubartowskie”, „Z Kaszub jesmë më...”, „Tañce
i œpiewy krakowiaków wschodnich”,
„Suita tañców lubelskich”, „Krakowiak”.
Koncert ten ogl¹da³a Komisja Artystyczna z udzia³em prof. dr hab. Bogus³awa
Linette’ego i Miros³awy Bobrowskiej,
która w protokole stwierdzi³a: Zespó³
odznacza siê zdyscyplinowaniem scenicznym, dobr¹ prezencj¹ i technik¹ wykonawcz¹. Na podkreœlenie zas³uguj¹ starannie wykonane stroje trafnie oddaj¹ce
istotê pierwowzoru. W pracy zespo³u
wyraŸny jest postêp w jego rozwoju artystycznym oraz systematyczna praca pedagogiczna. (...) Repertuar wykonywany
przez grupê m³odzie¿ow¹ odznacza³ siê
starannym doborem tañców, dobr¹ choreografi¹ uwzglêdniaj¹c¹ ludowe tradycje
taneczne. Komisja przed³u¿y³a na dwa

lata uprawnienie zespo³u do wystêpów
w kraju i zagranic¹.
Jak
donosi³a
„Ziemia
Gorzowska” „Mali Gorzowiacy” mieli znaczne k³opoty finansowe po wycofaniu
siê „Gobexu” jako g³ównego sponsora: Gdy firma podzieli³a siê, nie jest ju¿
zainteresowana wspieraniem zespo³u ani
reklamowaniem siebie. Bardzo du¿o pomagaj¹ rodzice. Pani Griga przeznaczy³a
dla zespo³u 4 miliony z³. Pan Paw³owski,
w³aœciciel cukierni, obieca³ dwa torty. Inni
¿yczliwi sponsorzy s¹ „Ma³ym Gorzowiakom” bardzo potrzebni.
KK, „Dziesiêciolecie z Francuzami”,
ZG, 25 VII 1991 r.

• Pracowity rok zespó³ zakoñczy³
udzia³em
w
dniach
11-17
sierpnia w Miêdzynarodowym Festiwalu
Dzieciêcych Zespo³ów Pieœni i Tañca
w Zielonej Górze. W silnej konkurencji
otrzyma³ wyró¿nienie za dzieciêce zabawy folklorystyczne. Udzia³ w tym festiwalu sta³ pod znakiem zapytania, bo
– jak donosi³a „Gazeta Nowa”: Okazuje siê, ¿e na dotacjê z puli krajowej nie
ma co liczyæ, wiêc pobyt w Zielonej Górze
sfinansowaæ musi zespó³ z w³asnej kieszeni. Lecz czy znajdzie siê a¿ 25 tys. z³otych,
tyle bowiem ma kosztowaæ udzia³ w zielonogórskiej imprezie. Czêœæ, byæ mo¿e,
uda siê uzyskaæ z mini dzia³alnoœci gospodarczej, jak¹ prowadzi MDK (kserograf zakupiony za pieni¹dze wytañczone
przez dzieci), ale nadal odleg³a jest szansa zaistnienia na miêdzynarodowej scenie
obok zespo³ów z Chin, Tajlandii czy Meksyku, które potwierdzi³y swój przyjazd do Zielonej Góry. Chyba ¿e „Mali Gorzowiacy”
pozyskaj¹ wœród firm sponsorów, bowiem
dotychczasowy – „Gobex” – siê wycofa³
z roli finansowego opiekuna.
(maz) „Mali Gorzowiacy” obchodz¹ jubileusz 10-lecia”, Gazeta Nowa 1 VII 1991 r.

• 24 sierpnia 1991 r. zespó³ reprezentowa³ Polskê na Polsko-Niemieckim Festynie Letnim we Frankfurcie
n. Odr¹.
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Rok 1991/92
W roku szkolnym 1991/92 zespó³ da³ 25
koncertów, z czego a¿ 19 w trakcie trzech
folklorystycznych zagranicznych festiwali.
• Na zimowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w styczniu 1992 r. zespó³
pojecha³ do Poronina.
• Koncerty zagraniczne – 23 i 24
maja w Cottbus.
• 7 czerwca zespó³ da³ koncert
w teatrze z przeznaczeniem dochodu
na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych. Cena biletu – 50 tys. z³.
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
wytypowa³o
„Ma³ych
Gorzowiaków”
do udzia³u w Miêdzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci w Petersburgu
w dniach 18-29 czerwca. Krzysztof Szupiluk powiedzia³ po powrocie „Gazecie Lubuskiej”: Festiwal nie by³ konkursem,
a mia³ bardzo ciekaw¹ formu³ê. Profesjonalni aktorzy na scenie prezentowali bajki, w których treœæ by³y wkomponowane
wystêpy dzieciêcych zespo³ów. Gorzowianie wziêli udzia³ w szeœciu koncertach.
Tam mia³o miejsce zdarzenie, które
d³ugo wspominali. Dwie godziny przed
fina³owym koncertem okaza³o siê, ¿e
brakuje 12 osób, które posz³y zwiedziæ
okolicê.
Krzysztof
Szupiluk
zawiadomi³
policjê o zaginionych oraz organizatorów,
¿e zespó³ nie wyst¹pi. Przybiegli zdyszani
dopiero od koniec koncertu. Pogubili siê
w metrze tego wielkiego miasta. Wyst¹pili
jako ostatni. Na szczêœcie ta przygoda
dobrze siê skoñczy³a.
Francja - Pralon, 1992

• 10 lipca „Mali Gorzowiacy” znów
pojechali do Francji, tym razem na
8 dni. Byli goœæmi zespo³u folklorystycznego „Les Vendangeurs” z Quetigny, dzielnicy miasta Dijon w Burgundii. Na ³amach „Gazety Lubuskiej”
Krzysztof Szupiluk wspomina³: JeŸdziliœmy
po ró¿nych miejscowoœciach i w ka¿dym
dniu mieliœmy po dwa – trzy koncerty.
Najczêœciej wystêpowaliœmy na powietrzu
i wszêdzie dobrze nas przyjmowano. Najbardziej podoba³y siê przejazdy traktorem
po ma³ych osadach, w czasie których
zachêcaliœmy mieszkañców do przyjœcia
na nasz koncert. Dzieci wspominaj¹ te¿
francusk¹ ucztê kulinarn¹. W jednym
z klubów poczêstowano nas œlimakami
w cieœcie. Dzieci zjada³y myœl¹c, ¿e to
farsz grzybowy, który bardzo im smakowa³.
Gdy siê dowiedzia³y, ¿e jedz¹ œlimaki, tylko kilkoro zrezygnowa³o z dalszej uczty.
Z rozrzewnieniem wspominamy te¿ komfortowy basen w Dijon ze sztuczn¹ fal¹, otoczony palmami. Niestety, dni mieliœmy tak
wype³nione, ¿e niewiele czasu pozosta³o
nam na zwiedzanie miasta.
H. Ciepiela, „Przygody francusko-niemieckie”,
GL 15 IX 1992 r.

• Natomiast od 30 lipca do
4 sierpnia 1992 r. zespó³ uczestniczy³
w Miêdzynarodowym Dzieciêcym Festiwalu Folklorystycznym w Quedlinburgu
w Niemczech. Festiwal ten by³ organizowany przez Miêdzynarodow¹ Radê
Stowarzyszeñ Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej (CIOFF), a gorzowski zespó³ by³ jedynym z Polski obok
zespo³ów z 10 krajów. Wyjazd ten pozosta³ w pamiêci z powodu... autokaru.
Zamówiony autokar nie podjecha³ o 5
rano pod MDK, choæ firma otrzyma³a
wczeœniej zaliczkê. Okaza³o siê, ¿e
pieni¹dze wrêczono niew³aœciwej osobie. Sytuacjê uratowa³ PKS, który natychmiast podstawi³ autokar, tyle ¿e
wyjazd rozpocz¹³ siê od... domu pana
kierowcy, który musia³ zabraæ paszport.
Mimo tych k³opotów zespó³ wyst¹pi³ na
wieczornym koncercie inauguracyjnym.
• Od 7 do 14 sierpnia trwa³a
rewizyta zespo³u „Les Vendangeurs”
z Quetigny, który pokaza³ gorzowianom folklor burgundzki.

Niemcy - Quedlinburg, 1992

Przed wejœciem do pa³acu w Carskim Siole,
Rosja, 1992

Krakowiak w sali tronowej pa³acu w Carskim
Siole ko³o Sankt Petersburga-Rosja, 1992
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Rok 1992/93
Choæ w tym roku szkolnym zespó³ nie
wyje¿d¿a³ na zagraniczne tournée, da³
w kraju 17 koncertów, m. in. w Kostrzynie,
Choszcznie, Myœlenicach, Katowicach,
Krakowie oraz trzy razy koncertowa³ dla
Duñczyków, którzy odwiedzali Gorzów.
• 27 marca 1993 r. odby³o siê spotkanie by³ych cz³onków zespo³u, którzy tañczyli w latach 1981 – 1988.
Wpis w kronice: Bardzo siê cieszymy, ¿e
po tak d³ugim czasie mo¿emy siê spotkaæ
i powspominaæ nie tak jeszcze dawne dzie-

Rok 1993/94
W roku szkolnym 1993/94 zespó³ da³ 24 koncerty.
• Z okazji inauguracji roku
kulturalnego zespó³ otrzyma³
Wyró¿nienie Honorowe Nagrody Kulturalnej Wojewody
Gorzowskiego.
• 20 grudnia 1993 r. odby³o
siê
zebranie
za³o¿ycielskie
Stowarzyszenia
Przyjació³
Dzieciêcego Zespo³u Tañca
Ludowego „Mali Gorzowiacy”.
Do w³adz stowarzyszenia weszli: Lidia Przyby³owicz – prezes, Jaros³aw Solarski – wiceprezes, Krzysztof Szupiluk – sekretarz, Stanis³aw Kostrubiec
– skarbnik i cz³onkowie – Stanis³aw
Œwiat³owski i Janusz S³owik
• W styczniu 1994 r. Ministerstwo Edukacji przekaza³o zespo³owi „Mali Gorzowiacy” zaproszenie na miêdzynarodowy
festiwal a¿ w Szanghaju w Chinach.
Warunek: zespó³ musi uzbieraæ 200
mln z³ na przelot w obie strony. Bardzo trudne zadanie. W zdobywanie
pieniêdzy w³¹czy³a siê Telewizja Polska.
W Gorzowie zorganizowano koncert
i zabawy z dzieæmi, które prowadzi³
ulubiony prezenter programów dla dzieci – Tadeusz Broœ. Koncert ten zosta³
pokazany w „Teleranku”, a Telewizja

je. Ale krakowiaczka to ju¿ nie mielibyœmy
si³ zatañczyæ! Czekamy na nastêpne takie
spotkanie.
Du¿o podpisów, niektóre ¿eñskie
z dwoma nazwiskami.
•
Kolejny
tytu³
„Laureata”
w Przegl¹dzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
• Od 21 do 28 sierpnia 1993 r. zespó³
uczestniczy³ w Miêdzynarodowych Spotkaniach Dzieciêcych i M³odzie¿owych
Zespo³ów Folklorystycznych w Krakowie. „Mali Gorzowiacy” tañczyli m. in.
na rynku w Krakowie. PrzywieŸli drug¹
nagrodê.

Polska zapowiedzia³a przygotowanie programu o wizycie
zespo³u w dalekich Chinach.
Zadeklarowa³a tak¿e pomoc
finansow¹, a tym samym
sta³a siê g³ównym sponsorem
wyjazdu. Wielk¹ akcjê medialn¹ maj¹c¹ na celu zdobycie pieniêdzy na wyjazd
podjê³o kierownictwo zespo³u
i rodzice. O szansie na wyjazd „Ma³ych Gorzowiaków”
do
Szanghaju
kilkakrotnie
pisa³y
wszystkie miejscowe
gazety.
• Od 9 do 18 lutego zespół
był na obozie szkoleniowym
w Dusznikach. Tam został postawiony układ oberka narodowego. Odbywało się to
w nieogrzewanej sali gimnastycznej, gdzie temperatura nie była wyższa niż 8 stopni. Rozgrzane obertasem ciała tancerzy otaczał parujący pot. Gorzej
było z akompaniatorem, któremu ręce
grabiały na klawiaturze. Nie pomagała
nawet gorąca herbatka z termosu. Szczęśliwie obeszło się bez zapalenia płuc.
• 16 lutego 1994 decyzja Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o rejestracji
Stowarzyszenia Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”.
• Od 19 marca do 1 kwietnia
„Mali
Gorzowiacy”
uczestniczyli
w Miêdzynarodowym Festiwalu Dzieciêcej

31

Twórczoœci Muzycznej w Jekatierinburgu
na Syberii. W³aœnie w trakcie tej imprezy zespó³ da³ 200. koncert. Z tej
okazji by³ bardzo s³odki tort, „Sto lat”
i toast wzniesiony szklaneczkami coli.
W „Arsenale Gorzowskim” zapisano, ¿e z turystycznych wra¿eñ utkwi³o
im w pamiêci skromne, symboliczne miejsce, jakby groby obrysowane kamieniami,
z prawos³awnym drewnianym krzy¿em. Tak
oznaczono miejsca stracenia rodziny cesarskiej.

razy emitowany w programie I TVP.
Zespó³ da³ piêæ koncertów w ró¿nych
dzielnicach Szanghaju.
„Mali Gorzowiacy” byli drugim – po
„Mazowszu” – polskim zespo³em ludowym
koncertuj¹cym w Szanghaju. Byli równie¿
w Pekinie, jedn¹ noc spêdzili w polskiej
ambasadzie, dali tam ma³y koncert.
W „Gazecie Lubuskiej” obszernie
wspominali wyjazd:
Rosja - Jekatierinburg, 1994. Tort z okazji 200. koncertu

(KK) – „Œwiatowe ¿ycie Ma³ych Gorzowiaków”, Arsena³ Gorzowski, 1 XI 1994 r.

• W Przegl¹dzie Amatorskiego Ruchu
Artystycznego – nagroda najwy¿sza - wojewody gorzowskiego.
• W dniach 16 – 19 czerwca 1994
r. odby³ siê I Ogólnopolski Festiwal
Zespo³ów Tanecznych „Gorzów’94”. Zespó³ i Stowarzyszenie Przyjació³ Zespo³u
s¹ wspó³organizatorami festiwalu, a Maria i Krzysztof Szupilukowie re¿yserami
koncertów, wspólnie z Izabell¹ Szafrañsk¹
i Magdalen¹ Pera-Logdañsk¹. „Mali Gorzowiacy” wyst¹pili w koncercie inauguracyjnym „Witamy w Gorzowie”. Kurator Oœwiaty – Edward Janiszewski napisa³ w liœcie gratulacyjnym: Wyrazy zachwytu i wdziêcznoœci za przepiêkny koncert na I Ogólnopolskim Festiwalu z ¿yczeniami powodzenia na Dalekim Wschodzie.
• 23 VII – 28 VII 1994 – Miêdzynarodowy Festiwal Dzieciêcej Kultury
i Sztuki w Szanghaju w Chinach. Polskê
reprezentowali „Mali Gorzowiacy” –
6 par z m³odszej grupy, kapela i trójka doros³ych opiekunów. W Festiwalu
bra³o udzia³ 36 dzieciêcych zespo³ów
z 23 krajów, w tym tylko jeden europejski. W kronice mnóstwo egotycznych
wklejek i wpisów. G³ównym sponsorem
by³a Telewizja Polska, ponadto ka¿dy
uczestnik musia³ wp³aciæ 5 mln z³, prezydent Gorzowa da³ 50 mln z³. Na
dwa dni przed wyjazdem LOT odmówi³ sponsorowania przelotu. Koszty biletów lotniczych pokry³a tak¿e Telewizja
Polska. Razem z zespo³em pojecha³a
4-osobowa ekipa TV, aby nakrêciæ film
o festiwalu i o udziale w nim gorzowskiego zespo³u, który potem by³ kilka

Rosja - Moskwa,1994
Przed Placem Czerwonym

Chiny - Shanghaj, 1994. Z tancerzami teatru chiñskiego
z Pekinu
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Dwanaœcie godzin spêdziliœmy w samolocie. W Szanghaju czekali na nas bardzo uprzejmi organizatorzy i... okropny
upa³. Zamieszkaliœmy w ekskluzywnym
hotelu wraz z innymi zespo³ami. Budzono nas o szóstej rano. Po œniadaniu
wyruszaliœmy w podró¿ po Szanghaju. Opiekowa³ siê nami t³umacz,
a towarzyszy³a trójka chiñskich dzieci. Drogê torowa³a policja. W mieœcie
s¹ tak ogromne korki, ¿e samochody
w ci¹gu godziny przesuwaj¹ siê zaledwie o parê kilometrów. Wiêkszoœæ
mieszkañców jeŸdzi rowerami. Biznesmeni w garniturach, panie w bia³ych
rêkawiczkach i biedota – wszyscy
peda³uj¹ po specjalnie wyznaczonych drogach. (...) „Mali Gorzowiacy” zwiedzili Muzeum Piœmiennictwa
Starochiñskiego, Bajkow¹ Jaskiniê,
przejechali najd³u¿sz¹, 40-kilometrow¹ ulic¹ handlow¹ Szanghaju, na
kilka godzin zatrzymali siê w Wielkim
Parku Zwiedzania. Podziwiali pagody,
w sali tronowej przebierali siê w stroje cesarza lub cesarzowej i robili sobie
zdjêcia w otoczeniu cesarskiej œwity
z³o¿onej z ubranych manekinów.
- Koncertowaliœmy w teatrach, halach
sportowych. Wszêdzie witano nas brawami. Dla chiñskich widzów byliœmy bardzo egzotyczni. W sklepach chcieliœmy
kupiæ jakieœ chiñskie pami¹tki, ale nic nam
nie uda³o siê znaleŸæ. Chiñczycy staraj¹
siê byæ amerykañscy. (...) W hotelowej restauracji pa³eczkami jedliœmy wo³owinê
i wieprzowinê u³o¿on¹ na talerzach w barwne kompozycje. Ostro¿nie próbowaliœmy
zupê z p³etwy rekina, w której p³ywa³y
dziwne nitki. Jedliœmy kraby, oœmiornice,
krewetki. Kiedyœ podano nam doœæ dziwn¹
potrawê przypominaj¹c¹ sma¿on¹ s³oninê.
Okaza³o siê, ¿e by³a to meduza. Najbardziej
smakowa³ nam czarny kurczak i owocowe
sa³atki. Do picia podawano zielon¹, gorzk¹
herbatê. Chiñczycy pij¹ j¹ litrami.
Organizatorzy zaprosili zespo³y na wieczorn¹ wycieczkê statkiem po rzece Huangpu. Specjalnie dla goœci oœwietlono
zabytki, byœmy mogli je podziwiaæ.

• Miesi¹c póŸniej – od 13 do 27
sierpnia zespó³ wyst¹pi³ na trzech
miêdzynarodowych festiwalach folklorystycznych we W³oszech: w Fondii, Vetralli i Cava de Tirreni, gdzie
uczestniczy³
w
oœmiu
koncertach.
Cz³onkowie
zespo³u
wziêli
udzia³
w audiencji u Papie¿a Jana Paw³a
II, zwiedzili Pompeje, weszli na Wezuwiusz, byli na Monte Cassino oraz
w Cavie – mieœcie wspó³pracuj¹cym
z
Gorzowem.
W
kronice
wpisy
z ¿yczeniami od oœmiu grup – uczestników festiwalu z W³och, Brazylii, Rosji, Hiszpanii, Sardynii, Algierii, od ojca
Canio.
Przedstawicielka
W³osko-Polskiego Towarzystwa im. Fr. Chopina
w Fondii wpisa³a: Serdecznie dziêkujê
za piêkny program, wspania³e wykonanie
oraz garœæ polskich uœmiechów m³odzie¿y
i dyrekcji zespo³u „Mali Gorzowiacy”
oraz wzruszaj¹ce muzyczne po¿egnanie
w organizuj¹cej siê siedzibie naszego Towarzystwa. Do mi³ego zobaczenia za rok
w Fondii, a mo¿e los pozwoli wczeœniej...
• Po powrocie z W³och na adres
Krzysztofa Szupiluka wp³yn¹³ list wys³any
14 wrzeœnia z Watykanu od Sekretarza
Stanu:
Szanowny Panie,

Hanna Ciepiela, „Diabelskie skrzypce w Szanghaju”,
GL 20 VII 1994 r.

(KK) – „Œwiatowe ¿ycie Ma³ych Gorzowiaków”,
Arsena³ Gorzowski, 1 XI 1994 r.

W imieniu Jego Œwi¹tobliwoœci Jana Paw³a
II serdecznie dziêkujê za dar z³o¿ony przez
Dzieciêcy Zespó³ Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”. Panu jako kierownikowi artystycznemu
i ca³emu Zespo³owi Ojciec Œwiêty udziela Apostolskiego B³ogos³awieñstwa na dalsz¹ owocn¹
dzia³alnoœæ. Z wyrazami szacunku

Mons. L. Sandri – Asesor
W artykule podsumowuj¹cym
rok w „Arsenale Gorzowskim” napisano o podró¿y do Chin: Chyba jednak
wiêcej obiecywali sobie po tej egzotycznej podró¿y. Kraj, ci¹gle socjalistyczny, zaskoczy³ ich mnogoœci¹ zakazów i ¿yciem
wed³ug okreœlonego wzoru.
A o pobycie we W³oszech: Wspaniale widoki, ¿ycie na zdecydowanie
wy¿szym poziomie ni¿ w Jekaterinburgu i Szanghaju, mo¿liwoœæ poznania
rówieœników, ciep³o, owoce – to silne
atuty w³oskiej podró¿y.
•
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Chiny - Shanghaj, 1994.
W Muzeum Piœmiennictwa
Starochiñskiego
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Rok 1994/95
W roku szkolnym 1994/95 zespó³ da³ 33
koncerty w Polsce, na £otwie, S³owacji
i w Rumunii. Kilka razy koncertowa³ dla
duñskich turystów. Na zakoñczenie roku
szkolnego otrzyma³ nagrodê dyrektora
Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
• Rok szkolny rozpocz¹³ siê od wizyty w Warszawie z podziêkowaniem
dla Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej za pomoc finansow¹
w organizacji wyjazdu do Chin.
• W grudniu zespó³ nagra³ koncert
kolêd dla Telewizji Vigor.
• 16 – 19 czerwca 1995 – II Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y w Gorzowie, udzia³
w koncertach, opieka nad zaproszonymi zespo³ami.
Piêkna impreza znakomicie wzbogacaj¹ca
rozrywkow¹
ofertê
dla
mieszkañców, tak¿e kszta³tuj¹ca organizatorskie umiejêtnoœci naszej m³odzie¿y,

Dziêkujemy prezesowi TVP
Wies³awowi Walendziakowi

jako ¿e „Mali Gorzowiacy” i „Buziaki” byli
odpowiedzialni prawie za wszystko. I spisali
siê dobrze.
(KK), „Gorzów tañczy”,
Arsena³ Gorzowski nr 7-8 1995

• Od 27 czerwca do 8 lipca 1995 r.
œrednia grupa tancerzy uczestniczy³a
w miêdzynarodowym festiwalu w Rydze na £otwie.
• Od 28 lipca do 8 sierpnia – Festiwal w Rumunii w mieœcie Vaslui
z udzia³em starszej grupy tancerzy.
Rumunia,1995. W oczekiwaniu
na przemarsz na rynku w Vaslui
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Rok 1995/1996
W roku szkolnym 1995/96 zespó³ da³ 24
koncerty, w tym 12 w Finlandii.

trudnoœci, których doœwiadczaj¹ zespo³y artystyczne, dalej tworzycie, daj¹c przyk³ad
innym, jak nale¿y kochaæ i upowszechniaæ
prawdziw¹ sztukê – folklor naszego kraju.

• W koñcu listopada
1995 r. Krzysztof Szupiluk
otrzyma³ list o treœci: Teatr
Wielki w Warszawie Opera
Narodowa zaprasza Pañski
zespó³ „Mali Gorzowiacy”
do udzia³u w Wielkiej Gali
Operowej z okazji 125-lecia
Banku Handlowego w Warszawie, która odbêdzie siê
w dniach 7 i 8 grudnia 1995
r. Jednoczeœnie informujemy,
¿e organizatorzy zapewniaj¹
zwrot kosztów przyjazdu,
noclegi, wy¿ywienie i ewentualnie inne koszty. Spodziewamy siê przyjazdu zespo³u Witamy Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego, Gorzów, 2000
w dniu 6 grudnia, a termin wyjazdu planowany jest na 9 grudnia 1995 r.
Prezydent Miasta Gorzowa Henryk MaW koncercie uczestniczy³o 50 dzieci,
a po wizycie, w formie podziêkowania, ciej WoŸniak i przewodnicz¹cy Rady MiaBank Handlowy przekaza³ zespo³owi sta – Jan Korol: Za wzruszenia, którymi obdarzacie odbiorców, za systematyczn¹
5 tys z³.
• W lutym odby³ siê obóz szko- pracê i pasjê – dziêkujemy.
Kurator Oœwiaty – Edward Janiszewleniowy w Zache³miu w Karkonoszach.
ski:
W tym uroczystym dniu ¿yczê ca³emu
• 20 kwietnia 1996 r. w Teatrze
im. J. Osterwy koncertem œwiêtowano Zespo³owi radoœci, satysfakcji i dalszych
XV-lecie
zespo³u.
W
koncercie osi¹gniêæ w upowszechnianiu humanistycznych wartoœci kultury.
uczestniczy³y trzy grupy tancerzy.
„Gazeta Lubuska” napisa³a: Tañce
Program: Zabawy z D¹brówki Wielkopolskiej, Chodzony ³owicki, „Z Kaszub i zabawy prezentowano „pod strzech¹”
jesmë më...” – tañce kaszubskie, Za- przygotowan¹ przez scenografa Aleksanbawy taneczne z regionu lubelskiego: dra Kowalczyka. Szybkie tempo, zmiennoœæ
Lubartów i tañce œrodkowej Lubelsz- tanecznych uk³adów, sprawia³y, ¿e ponad
czyzny, Œpiewy i tañce Krakowiaków dwugodzinny koncert wyre¿yserowany
Wschodnich, Krakowiak, „Jêdrzejowe przez Mariê i Krzysztofa Szupiluków,
wró¿by” na Œl¹sku, Dzieciêce igrasz- ogl¹da³o siê z du¿¹ przyjemnoœci¹.
ki na Kurpiach Puszczy Zielonej, Obe- Publicznoœæ zainteresowa³a siê równie¿
rek, Fina³. Koncert prowadzi³ Stanis³aw wystaw¹ pami¹tek z wyjazdów zespo³u na
Jasku³ka. W hallu – wystawa pami¹tek festiwale do Chin, Francji, Rosji, W³och, Ruz wyjazdów zagranicznych. W nagrodê munii i innych krajów.
od kuratora oœwiaty zespó³ dosta³
30 mln z³, a Maria Szupiluk, Krzysztof
Szupiluk i Mieczys³aw Zbiorczyk – nagrody indywidualne po 7 mln z³.
Z tej okazji do zespo³u napisali:
Wojewoda Gorzowski – Zbigniew
Faliñski: Jestem dumny, ¿e mimo wielu

hc, „Jubileusz zespo³u”, GL 23 IV 1996

„Arsena³ Gorzowski: Maria i Krzysztof
Szupilukowie ucz¹ nie tylko tanecznych kroków, d¹¿¹ do rozbudzenia zainteresowañ
dzieci i m³odzie¿y muzyk¹ i tañcem oraz
wzbogacaj¹ ich wiedzê o kulturze ludowej
poszczególnych regionów naszego kra-
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ju. (...) „Mali Gorzowiacy” to prawdziwa
rodzina stworzona przez pañstwa Szupiluków. Wspólne wyjazdy artystyczno-turystyczne, wspólne wigilie, wieczory andrzejkowe – ³¹cz¹ i zbli¿aj¹ do siebie ich uczestników. Znamienne, ¿e podczas wakacji
cz³onkowie zespo³u têskni¹ za spotkaniami
w MDK-u. (...) Pracê pañstwa Szupilukow
z ich dzieæmi ogromnie ceni¹ sobie rodzice. Widz¹, jak dzieci dojrzewaj¹ w zespole, jak piêkniej¹ i jak potrafi¹ wspó³¿yæ
z kole¿ankami i kolegami. I za to s¹ bardzo
wdziêczni wszystkim opiekunom „Ma³ych
Gorzowiaków”.
(A. W.) „Piêtnaste urodziny Ma³ych Gorzowiaków”
Arsena³ Gorzowski, 1999, maj

• Od 12 do 18 czerwca przebywa³
w Gorzowie – na zaproszenie „Ma³ych
Gorzowiaków” – zespó³ „Ceiruleits”
z £otwy, który wyst¹pi³ na koncertach
festiwalowych.
• 14 – 16 czerwca - III Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y w Gorzowie z organizacyjnym i programowym udzia³em
„Ma³ych Gorzowiaków”.
• W dniach 2 - 7 lipca zespó³
uczestniczy³ w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Tampere
w Finlandii. Da³ 12 koncertów, wzi¹³
udzia³ w kilku paradach, na ogó³
w strugach rzêsistego deszczu, który pada³ stale podczas ich pobytu
w Finlandii. Zespó³ przywióz³ gazety

Finlandia - Tampere, 1996.
Codziennie pada³ deszcz

prezentuj¹ce „Ma³ych Gorzowiaków”
na pierwszych stronach oraz... zaproszenie do Turcji.
Po powrocie tak wspominali tê
podró¿
w „Gazecie Lubuskiej”:
Gra w pi³kê o... 12 w nocy, czy to
mo¿liwe? W³aœnie o tej porze ch³opcy
z zespo³u „Mali Gorzowiacy” w ten sportowy sposób relaksowali siê po dniach
pe³nych wra¿eñ w fiñskim mieœcie Tampere. Niezwyk³e, niezapomniane wra¿enie
bia³ych nocy to tylko jedno z wspania³ych
wra¿eñ, jakie reprezentanci Polski przywieŸli
z oœmiodniowego pobytu w Finlandii. Od
Helsinek znaleŸli siê pod troskliw¹ opiek¹
organizatorów, którzy z lotniska odwieŸli
goœci na miejsce autokarem, wygodnie zakwaterowali i dbali o dostarczenie
przyjemnoœci oraz spe³nienie ¿yczeñ. Miasto œwiêtowa³o przez kilka dni. Gorzowski
zespó³ mo¿e mówiæ o prawdziwym sukcesie. Jego tañce w piêknych strojach,
przy oryginalnej kapeli, tak siê podoba³y,
¿e fotoreporterzy wprost polowali na naszych tancerzy. Ich liczne zdjêcia ukaza³y
siê nawet na pierwszych stronach gazet. Nasza m³odzie¿ da³a kilka koncertów
na œwie¿ym powietrzu i w salach. Do najmilszych wspomnieñ bêdzie nale¿a³ pobyt w bardzo atrakcyjnym weso³ym miasteczku i k¹piel w prawdziwej fiñskiej ³aŸni.
Zaskoczy³y ich tak¿e nietypowe godziny
posi³ków: œniadanie o 9.00, obiad o 11.00 12.00, kolacja o 17.00. Ale najwa¿niejsze, ¿e
wszystko by³o bardzo smaczne. Finowie
dbaj¹
o ekologiê, wiêc
likwidowane
przestarza³e
fabryki
zamieniaj¹
w oœrodki rekreacyjne. W starych murach z czerwonej
ceg³y mieszcz¹ siê
bardzo nowoczesne baseny, sale
koncertowe, miejsca noclegowe.
(ada) „Bia³e noce tancerzy”, GL 17 VII 1996
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Rok 1996/97
W roku szkolnym 1996/97 zespó³ da³ 24
koncerty. Jubileuszowy 300. koncert mia³
miejsce podczas XX Bydgoskich Impresji
Muzycznych.
• Krzysztof Szupiluk otrzyma³ medal „Za zas³ugi dla województwa gorzowskiego”.
• 11 stycznia 1997 r. TVP 2
wyemitowa³a program z cyklu „¯ony
i mê¿owie”, w którym prezentowani s¹ niezwykli ma³¿onkowie, tym razem z udzia³em Marii i Krzysztofa Szupiluków oraz ich córek - Jagody
i Klaudyny. Ekipa telewizyjna ca³y dzieñ
towarzyszy³a pañstwu Szupilukom. O artystycznej rodzinie mówili: Mieczys³aw
Zbiorczyk, Lidia Przyby³owicz, Monika
Regu³a-Olszewska i Jadwiga Kowaleczko. Podkreœlali oni harmonijne i udane ¿ycie rodzinne pañstwa Szupiluków,
wspólne
pomys³y
na
prowadzenie
zespo³u i na pokonywanie ¿yciowych
trudnoœci.
• W lutym zespó³ odpoczywa³
i szkoli³ siê na obozie w Ma³em Cichem.

•
Telewizja
Polonia zorganizowa³a plebiscyt
na
najlepszy
dzieciêcy zespó³
folklorystyczny
prezentowany w
jej programach.
23 stycznia 1997
r. na zaproszenie
TV „Polonia” 70osobowa reprezentacja zespo³u
goœci³a w Warszawie. Redakcja programu „Na polsk¹
nutê” nagra³a prawie ca³y program
prezentowany przez „Ma³ych Gorzowiaków”. W koncercie tañczy³y dwie
grupy wykonuj¹c tañce narodowe
i regionalne: œpiewy i tañce krakowiaków wschodnich, oberek z kujawiakiem, tañce kaszubskie, tañce i zabawy z D¹brówki Wielkopolskiej, zabawy taneczne z regionu lubelskiego,
tañce œl¹skie, igraszki i tañce dzieciêce
na Kurpiach Puszczy Zielonej. Program
by³ wyemitowany na pocz¹tku marca.
Widzowie g³osowali przesy³aj¹c kart-

Zakopane, 2000
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Pieœni i Tañca „Maki pocztowe. Zespó³
„Mali
Gorzowiacy”
zowsze”. Marek, który w „Ma³ych Gootrzyma³
I
miejsce
w tym plebiscycie.
rzowiakach”
tañczy³
12 lat, niemal od
W nagrodê wyst¹pi³
razu
wszed³
do
w
galowym
koncercie 15 czerwca
zespo³u
tanecznego
„Mazowsza”.
emitowanym
przez
TV
Polonia.
Kon• 1 maja 1997 r.
cert
ten
ogl¹dali
– koncert we Frankfurcie n. Odr¹.
cz³onkowie organiza• 13 - 15 czerwcji polonijnej z Moca - IV Ogólnopolnachium i postanoski Festiwal Zespo³ów
wili zaprosiæ „Ma³ych
Tanecznych
Dzieci
Gorzowiaków”
do
i M³odzie¿y z udzia³em
siebie.
„Ma³ych
Gorzowia•
Inny
sukces
Na obozie szkoleniowym na Orawie, 1998
ków”
zespo³u z 1997 r. to
• 10-dniowy poocena wyró¿niaj¹ca
za
realizacjê
treœci
wynikaj¹cych byt w Bydgoszczy i wyró¿nienie w XX
z programu „Dziedzictwo kulturowe Bydgoskich Impresjach Muzycznych za
w regionie” na bardzo wysokim pozio- trafn¹ adaptacjê tradycji i folkloru polmie artystycznym. Ocenê tê wystawi³a skiego w zaprezentowanych tañcach
zespo³owi komisja powo³ana przez Mi- i zabawach dzieciêcych oraz za wysoki poziom kapeli.
nisterstwo Edukacji Narodowej.
• Sierpieñ 1997 – udzia³ w obozie
• Magda Maciejewska, Ewa i Marek Œwiat³owscy oraz £ukasz Zienkie- folklorystycznym w Rovinj na pó³wyspie
wicz pomyœlnie przeszli egzaminy kwa- Istria w Chorwacji, zwiedzenie, wypolifikacyjne do Pañstwowego Zespo³u czynek oraz kilka koncertów.

W czasie wolnym na BIM-ie
zwiedzalismy Toruñ, 1997
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Rok 1997/98
W roku szkolnym 1997/98 zespó³ da³ 31 koncertów.
• Od 17 do 20 paŸdziernika odbywa³ siê w Monachium Polsko - Niemiecki Festiwal Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y. „Mali Gorzowiacy”
trafili tam jako zwyciêzcy plebiscytu
w TV Polonia.
• Kolejny zimowy obóz w Ma³em Cichem w styczniu 1998 r.
• 24 kwietnia – 10 maja – 35 cz³onków
zespo³u wyst¹pi³o w X Miêdzynarodowym
Festiwalu
Zespo³ów
Folklorystycznych
w Tarsie w Turcji, zorganizowanym przez
tamtejsz¹ szko³ê amerykañsk¹. Jazda
w jedn¹ stronê trwa³a 5 dni. Po drodze zespó³ by³ goszczony w polskiej
ambasadzie w Bukareszcie i wyst¹pi³
z koncertem dla ambasadorów wielu krajów. Krzysztof Szupiluk otrzyma³ list
z ambasady: Pragniemy po raz kolejny
podziêkowaæ Panu i Pañskiemu zespo³owi
za niezapomniany koncert w Rumunii.
W drodze powrotnej zespó³ tañczy³
na uniwersytecie w Bolu, a na targach w Istambule reprezentowa³ polska wioskê w Turcji – Adampol. By³a

to podró¿ pe³na wra¿eñ i poznawania
ciekawego œwiata.
Wspomnienia zapisane w „Gazecie Lubuskiej”: Organizatorzy postarali
siê, aby program nie by³ prze³adowany
koncertami, wiêc dzieci jeŸdzi³y na wycieczki, ogl¹da³y wspaniale wodospady i prawdziwe oazy zieleni. Rarytasem
by³ sam Tars – miasto œw. Paw³a, w którym zachowa³o siê wiele staro¿ytnych zabytków. Polaków przydzielono tureckim
rówieœnikom – ka¿de dziecko mieszka³o
u innej rodziny, a doros³ych zakwaterowano w oœrodku wypoczynkowym
30 km od Tarsu. Polacy spróbowali kuchni tureckiej, a na koniec urz¹dzili spotkanie z rodzinami, u których goœcili.
W drodze powrotnej odwiedzili Adampol
– wieœ, która pielêgnuje polskie tradycje.
Z Polakami spotkali siê przy ognisku, zwiedzili wystawê w urzêdzie wsi. Gospodarze
poprosili zespó³, aby swoim wystêpem
uœwietni³ targi w Istambule, gdzie wieœ siê
prezentowa³a.
(jowi) „Turcja zosta³a podbita”, GL 18 V 1998

Niemcy - Monachium, 1997.
Z zespo³ami Polonii i z „Buziakami”
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Rydzyna - Bojanowo, 1996. Na scenie przed krakowiakiem

Pami¹tka z festiwalu w Turcji

• - Od 12 do 14 czerwca odbywa³
siê V czerwcowy Ogólnopolski Festiwal
Zespo³ów Tanecznych w Gorzowie.
• Od 20 do 26 sierpnia – Obóz artystyczny w Lipnicy Wielkiej na Orawie,
gdzie przygotowywano suitê tañców
górali orawskich.
• W dniach 27 – 30 sierpnia 1998
– II Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych Rydzyna - Bojanowo, sk¹d
zespó³ powróci³ z II nagrod¹.

Rok 1998/99
W roku szkolnym 1998/99 zespó³ da³ 19 koncertów w Polsce, 5 koncertów w Turcji
i 7 koncertów w Wenezueli – w Caracas, Boliwarze, Guayanie i El Callao.
• Grudzieñ 1998 r. – Miêdzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny – Antalya –
Miêdzynarodowe Dzia³ania i Wo³ania
Œwiêtego Miko³aja o Pokój na Œwiecie
z udzia³em 20-osobowej, najm³odszej
grupy. Atrakcji by³o mnóstwo: lot samolotem z Berlina do Istambu³u, przyjêcie
przez prezydenta Turcji, wypoczynek
w Antalii, 6 grudnia wizyta w mieœcie
œw. Miko³aja – Demre, gdzie posadzono drzewka pokoju, koncerty, a tak¿e

zaproszenie na festiwal do... Wenezueli
w Ameryce Po³udniowej.
Po
powrocie
wra¿enia
zespo³u
opisa³a „Gazeta Lubuska”: Na lotnisku
w Istambule gorzowski zespó³ powitali organizatorzy i œw. Miko³aj, w którego wcieli³ siê Finlandczyk mieszkaj¹cy w Turcji.
Po nocy spêdzonej w hotelu delegacja
zespo³u wyruszy³a do Ankary na spotkanie
z prezydentem Turcji. W stolicy by³a pe³na
gala. Prezydent osobiœcie przywita³ przed-
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Turcja -Istambuł, 1998.
Na tle B³êkitnego Meczetu

stawicieli kilkudziesiêciu zespo³ów z ró¿nych
krajów. (...) Po uroczystoœci autokarami zawieziono zespo³y do milionowego miasta
nad brzegiem Morza Œródziemnego - Antalyi i zakwaterowano w luksusowym hotelu z basenami. Pierwszy koncert odby³ siê w
miejscowej szkole a nastêpne w hotelowej
sali widowiskowej. 6 grudnia pojechali na
wycieczkê do odleg³ej o kilkadziesi¹t kilometrów miejscowoœci Demre, w której
przed wiekami ¿y³ biskup nazwany póŸniej
œw. Miko³ajem. Ogl¹dano ruiny koœcio³a
i pami¹tki po biskupie, w parku posadzono drzewko pokoju. W ostatnim dniu festiwalu pogoda by³a tak piêkna, ¿e choæ
to grudzieñ, opalali siê na pla¿y i k¹pali
w morzu. Dzieci by³y zachwycone, bo z telefonicznych rozmów z rodzicami wiedzia³y,
¿e w Gorzowie pada³ œnieg.
Hanna Ciepiela, „Tañce przed Miko³ajem”,
GL 15 XII 1998

Istotne znaczenie dla zespo³u mia³o
pewne zdarzenie na lotnisku w Istambule. Opowiada Krzysztof Szupiluk: Na
lotnisku spotkaliœmy troje przemarzniêtych
uczestników festiwalu, na który jechaliœmy.
Temperatura wynosi³a 10 stopni. My
– ubrani w puchowe kurtki, a oni mieli na
sobie koszulki z krótkim rêkawem. Daliœmy

im coœ ciep³ego do ubrania, zaczêliœmy
rozmawiaæ i okaza³o siê, ¿e pani jest
przewodnicz¹c¹ folklorystycznej fundacji
z Wenezueli. Po pierwszym naszym koncercie pani ta wrêczy³a nam zaproszenie na
festiwal w Guayanie w Wenezueli.
• W lutym 1999 znów zimowisko
w Ma³em Cichem, æwiczenia i zabawy.
• 28 marca 1999 – 18. urodziny
zaspo³u. Podczas koncertu w teatrze
zespó³ otrzyma³ dowód osobisty. Z nazwy skreœlono s³owo „Dzieciêcy”. Teraz jest po prostu Zespo³em Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”. Stawili siê
chyba wszyscy dawni cz³onkowie. Bardzo du¿o wspomnieñ i wzruszeñ.

Koncert w teatrze z okazji 18. urodzin, Gorzów, 1999

• Od 18 do 20 czerwca – VI Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych
Dziei i M³odzie¿y. Udzia³ w kolejnym
koncercie „Witamy w Gorzowie”.
• 12 - 30 sierpnia 1999 udzia³
w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Wenezueli.
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Zaproszenie by³o wynikiem szczêœliwego zdarzenia na lotnisku w Istambule (szczegó³y – wy¿ej). Do Ameryki polecia³o 30 osób: 12 par, kapela
i troje opiekunów. Zespó³ zabra³ ze
sob¹ olbrzymi¹ polsk¹ flagê i pami¹tki
folklorystyczne, np. lalki krakowianki.

Wenezuela, 1999. Przed spotkaniem
z w³adzami miasta Boliwar
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Po powrocie „Gazeta Lubuska” tak
opisa³a wra¿enia:
Podró¿ rozpoczê³a siê 14 lipca. Zespó³
najpierw pojecha³ do Berlina, potem samolotem do Amsterdamu a nastêpnie innym samolotem do Caracas. Bilet kosztowa³ 620 dolarów. - W Wenezueli trwa³a
pora deszczowa, zwana tam zim¹, byliœmy
wiêc trochê zaskoczeni, gdy po wyjœciu
z samolotu buchnê³o w nas gor¹ce i wilgotne powietrze.
W Caracas zespó³ wyst¹pi³ z koncertem dla miejscowej Polonii. Widzowie ze
wzruszeniem ogl¹dali narodowe tañce. Po
koncercie wyruszyliœmy do Guayany, festiwalowej miejscowoœci oddalonej od Caracas o 800 kilometrów na po³udnie. Le¿y
ona nad rzek¹ Caroni wp³ywaj¹c¹ do Orinoko.
Guayana to rozleg³e, pó³toramilionowe
miasto o niskiej zabudowie. M³odzie¿
z zespo³u zamieszka³a u wenezuelskich rodzin. Opiekunów i muzyków z kapeli zakwaterowano w niewielkim hotelu.
– Na œniadanie codziennie podawano nam arepê, czyli niewielkie placki
z m¹ki kukurydzianej. Czêstowano nas te¿
potraw¹ bardzo przypominaj¹c¹ nasz¹

kaszê mannê, w której p³ywa³y kostki lodu.
A na obiad najczêœciej jedliœmy gotowane
korzenie juki smakuj¹ce podobnie do naszych ziemniaków.
W festiwalu wziê³o udzia³ kilkanaœcie
zespo³ów z Ameryki Po³udniowej, a tak¿e
z £otwy i Francji.
– Koncerty by³y bardzo dobrze przyjmowane, Wenezuelczycy byli bardzo ¿yczliwi,
jednak nam, wychowanym w tradycji europejskiej, trudno by³o pogodziæ siê z ich
mentalnoœci¹. Oni na ka¿de spotkanie, na
ka¿dy koncert siê spóŸniali, czasem nawet
po dwie godziny. Tam nikt nie przejmuje
siê ustalon¹ godzin¹ wystêpu, jak¹ podaje siê na plakacie. Tam spóŸnia siê nie tylko
publicznoœæ, ale tak¿e organizatorzy. I tylko my, ubrani w grube, we³niane ludowe
polskie stroje, niecierpliwiliœmy siê czekaj¹c
na wystêp.
- Powrót do Polski by³ pechowy. Na lotnisku w Warszawie okaza³o siê, ¿e ktoœ musia³ przeszukiwaæ nasze baga¿e, ¿e zniszczono pami¹tki, pomoczono dyplomy, ¿e
po³amano akordeon i poginê³y kosmetyki.
Hanna Ciepiela, „Kaszka manna z lodem”.
GL 1 IX 1999 r.

Rok 1999/2000
W roku szkolny 1999/2000 zespó³ da³ rekordow¹ iloœæ – a¿ 59 koncertów. Jubileuszowy 400. odby³ siê podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Zespo³ów Tanecznych Dzieci i
M³odzie¿y Szkolnej w Gorzowie.
• Od 1 do 15 wrzeœnia „Mali Gorzowiacy
uczestniczyli
w
œwiêcie
Cava de Tirreni we W³oszech, miasta
wspó³pracuj¹cego z Gorzowem. Zespó³ da³
6 koncertów i zwiedzi³ œrodkowe W³ochy.
m.in. Pompeje, Monte Cassino, Rzym. Najsilniejsze wspomnienia pozosta³y z wycieczki na Wezuwiusz.
• Œlub Piotra Ba³dycha – by³ego
tancerza z „Ma³ych Gorzowiaków”
z Sylwi¹ Gizal z zespo³u „Buziaki”. Poznali siê w trakcie prób przed I Ogólnopolskim Festiwalem Dzieci i M³odzie¿y
Szkolnej w Gorzowie. W ich œlubie
uczestniczyli cz³onkowie obu zespo³ów
w strojach scenicznych. By³o bardzo
uroczyœcie i wzruszaj¹co.
• 8 stycznia 2000 r. Koncert No-

woroczny w Teatrze im. J. Osterwy.
W programie kolêdy i pastora³ki,
a tak¿e zwyczaje zwi¹zane z Bo¿ym
Narodzeniem i Nowym Rokiem: chodzenie z koz¹ na LubelszczyŸnie, chodzenie z gwiazd¹ na Kurpiach Puszczy Zielonej, wigilia Nowego Roku na
Œl¹sku, Jase³ka, czyli misterium Bo¿ego
Narodzenia.
• W styczniu 2000 r. kolejny obóz
w Ma³em Cichem, ³¹czenie pracy
z zabaw¹ i wypoczynkiem.
• 8 marca Maria i Krzysztof Szupilukowie otrzymali Nagrodê Animatora
Kultury przyznan¹ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odebrali j¹ w Centrum Animacji Kultury
w Warszawie.
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W³ochy, 1999. Na kraterze Wezuwiusza

• Od 17 do 26 kwietnia zespó³
wzi¹³ Udzia³ w XXII Miêdzynarodowym
Festiwalu Folklorystycznym w Kusadasi i Selçuk. 20-osobowa reprezentacja
wyst¹pi³a m. in. w historycznym amfiteatrze w Efezie.
Gorzowskie dzieci mieszka³y w tureckich domach i bardzo chwali³y ¿yczliw¹
atmosferê, pikantne kebaby i niezwyk³y
smak tureckiej herbaty podawanej w maeñkich szklaneczkach. - Przed Wielkanoc¹
poprosiliœmy szefa kuchni, hotelowej restauracji, aby przyniós³ nam 50 gotowanych jaj. Dwa razy siê upewnia³, czy dobrze
zrozumia³ to dziwaczne zamówienie. Kucharz ze zdumieniem patrzy³, jak pisakami
malujemy gotowane jaja. Tureckie dzieci
te¿ poczêstowaliœmy jajkami i podarowaliœmy im
wielkanocne kurczaczki.
Najbardziej podoba³y
siê im nasze zwyczaje zwi¹zane z lanym
poniedzia³kiem.
Najpierw by³y zaskoczone,
potem przez ca³y dzieñ
oblewa³y siê wod¹.
(hc) „Pisanki po turecku”, GL,
6-7 V 2000

• 18 - 20 czerwca – VII Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y w Gorzowie, udzia³
zespo³u w koncercie „Witamy w Gorzowie” i w koncercie galowym.
• 28 czerwca wystêp na Œwiatowej
Wystawie EXPO w Hanowerze, podczas
inauguracji Tygodnia Lubuskiego.
• Od 26 lipca do 8 sierpnia wizyta
w Begaar we Francji, na œwiêcie tej
ma³ej miejscowoœci po³o¿onej niedaleko
hiszpañskiej granicy. Organizatorzy œwiêta
obejrzeli stronê internetow¹ „Ma³ych
Gorzowiaków” i zaprosili zespó³. By³o
8 koncertów, pla¿owanie nad Atlantykiem
i w drodze powrtotnej zwiedzanie Pary¿a,
W wyjeŸdzie bra³y udzia³ dwie grupy:
najstarsza i najm³odsza.
Zespó³ zrobi³ w tym rolniczym regionie
prawdziw¹ furorê. Gorzowianie zachwyceni byli mi³ym przyjêciem oraz kultur¹
i panuj¹cymi tam obyczajami, m. in. rywalizacj¹ miêdzy miejscowoœciami, szczególnie
w tak oryginalnej konkurencji jak mecz
pi³karski rozgrywany pi³k¹ do rugby, w czasie którego zawodnikom grê utrudnia³a...
krowa. Tancerze ogl¹dali te¿ corridê, choæ
inn¹ ni¿ w s¹siaduj¹cej Hiszpanii. Tu nie
by³o walki z bykiem, a jedynie usuwanie siê

Pami¹tka od
szczudlarzy z Begaar (Francja), 2000
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Francja - Pary¿, 2000. Przed Luwrem

z jego drogi. W corridzie uczestnicz¹ byki
specjalnie do tego celu hodowane, agresywne i wyj¹tkowo drogie.
Cz³onkowie „Ma³ych Gorzowiaków”
zwiedzili te¿ muzea, na farmie pili mleko prosto od krowy i dwa razy k¹pali siê w oceanie.
Dzieci z Gorzowa uczy³y kolegów tañców
polskich, same zaœ poznawa³y tañce fran-

cuskie. Zaprosi³y zespó³ z Begaar do Gorzowa w czerwcu przysz³ego roku. Ma on
w repertuarze bardzo widowiskowe tañce
na szczud³ach.
(habe) Oberek na szczud³ach, GL 16 VIII 2000

• 3 – 12 VIII – Wypoczynek œredniej
grupy w Marielyst w Danii, koncerty
w ró¿nych miejscach i miejscowoœciach.

Turcja, 2000. Tañce kaszubskie przed
bibliotek¹ w antycznym Efezie
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Rok 2000/2001
W roku szkolnym 2000/2001 zespó³ da³
42 koncerty, z czego tylko 11 w Polsce.
Pozosta³e – w Turcji, Belgii, Danii, Egipcie
i na Cyprze.

narodowym Festiwalu Œw. Miko³aja
w Antalii w Turcji. „Mali Gorzowiacy”
zostali tam zaproszeni po raz drugi.
Mieszkaliœmy w turystycznym miasteczku Bildibi i stamt¹d codziennie

• 9 wrzeœnia odby³ siê œlub tancerzy
z zespo³u Magdy Maciejewskiej i £ukasza Zienkiewicza (powy¿ej). Pañstwo
m³odzi tañczyli z sob¹ 15 lat.
• 30 wrzeœnia œlub Ewy Œwiat³owskiej
z Carlosem Capote – Wenezuelczykiem
poznanym podczas wyjazdu zespo³u
do Wenezueli (zdjêcie obok).
• Od 30 XI do 9 XII udzia³ w Miêdzy-

wyje¿d¿aliœmy na koncerty i wycieczki.
W Demre – mieœcie œw. Miko³aja – braliœmy
udzia³ w ods³oniêciu nowego pomnika
œwiêtego Miko³aja, zwiedziliœmy zabytkowy amfiteatr i s³ynne zabytkowe groty wykute w skalach. Ca³y czas mieliœmy
piêkn¹ pogodê i w wolnym czasie, choæ
to grudzeiñ, chodziliœmy na pla¿ê.

Turcja - Bildibi, 2000. W dniu
Œw. Miko³aja te¿ jest gor¹co

(hc) „Tañce przed Miko³ajem” 13 XII 2000
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Turcja - Efez, 2000.
W antycznym mieœcie
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• 31 marca 2001 w teatrze koncert Rumuniê, Rosjê, a naszym najwspanialszym
wyjazdem by³a Wenezuela, chocia¿ taniec
jubileuszowy z okazji XX–lecia zespo³u.
Bardzo du¿o ¿yczeñ i serdecznoœci. w strasznym upale nie by³ ³atwy. Kobiecy
Koncert prowadzi³ Stanis³aw Jasku³ka strój wa¿y przecie¿ 13 kilogramów.
- Do zespo³u trafi³em prosto z przedw góralskim stroju, mówi³ po góralsku.
W dniu jubileuszu „Gazeta Wyborcza” szkola – mówi 22-letni Cezary. Tañczy³em
wyda³a specjaln¹ „Gazetê o Ma³ych poloneza na Dzieñ Kobiet i pani przedGorzowiakach”, któr¹ do³¹czono do szkolanka zauwa¿y³a, ¿e mam dryg do
wszystkich egzemplarzy sprzedawanych tañca. Powiedzia³a to mojej mamie, która
w woj. lubuskim. Tam zbiorowe zdjêcie przyprowadzi³a mnie do MDK. W zespole
wszystkich cz³onków zespo³u, wywiad tañczê ju¿ prawie 15 lat. We wrzeœniu bêdê
Renaty Ochwat pt. „Ona od stro- musia³ odejœæ, bo pracujê, mam du¿o
jów, on od papierków”, pokazano obowi¹zków.
Jubileuszowy koncert, w którym obok
6 typowych strojów polskich z opisami,
a tak¿e nietypowe instrumenty ludowe. Ma³gorzaty i Cezarego wziê³o udzia³ 160
By³y ciekawostki: najstarszy (Cezary Ry- tancerzy, wypad³ doskonale. (...) Pod kostwej) i najm³odszy (Joanna Dziadak) niec koncertu wszyscy tancerze z ponad
„Ma³y Gorzowiak”, prezentacja zagra- 10-letnim sta¿em otrzymali od kierownicnicznych artyku³ów oraz mapa œwiata twa zespo³u z³ote odznaki.
z zaznaczeniem miejsc, w których
(hc) „Dryg do tañca”, GL 2 IV 2001 r.
wystêpowa³ zespó³.
• Od 19 do 27 kwietnia zespó³
Na
³amach
„Lubuskiego
Forum uczestniczy³ w 23. Miêdzynarodowym
Oœwiatowego” Maria Szupiluk przedstawi³a Festiwalu Folklorystycznym w Nikozji na
pracê z zespo³em z wychowawczego Cyprze.
punktu widzenia. Pisa³a m. in.: W pracy
• Od 7 do 11 czerwca udzia³
zespo³ów amatorskich bardzo wa¿ne s¹ w Œredniowiecznym Jarmarku Lubuskim
sukcesy. Wa¿na jest tak¿e nieustanna na- w Brukseli w Belgii.
uka wspó³odpowiedzialnoœci. Cz³onkowie
• Od 8 do 18 czerwca „Mali
w ci¹gu swojej drogi artystycznej zyskuj¹ Gorzoiwacy” goœcili zespó³ z Begaar
ocenê w³asnych mo¿liwoœci. Konfrontacje z Francji, który wyst¹pi³ podczas festitaneczne sprzyjaj¹ temu,
walu. Zdoby³ wielkie
aby dzieci i m³odzie¿
uznanie za tañce
mogli porównaæ swona szczud³ach.
je umiejêtnoœci z inny• Od 14 do
mi, zdobywaæ nagrody
16 czerwca – VIII
i wyró¿nienia.
Ogólnopolski
Festi„Gazeta
Lubuwal Zespo³ów Tas k a ” informowa³a: Po
necznych
Dzieci
wystêpach przez ponad
i M³odzie¿y w Gopó³ godziny odbierali grarzowie.
tulacje, nagrody i kwiaty.
• 30 czerwca Ma³gorzata W¹growska
14 lipca - wypoi Cezary Rystwej to para,
czynek i koncerty
która najd³u¿ej tañczy
w Danii w Mariew zespole.
lyst.
– Mia³am siedem lat,
• Od 21 sierpnia
gdy posz³am na egzaminy.
do 3 wrzeœnia udzia³
Razem ze mn¹ by³o pow Miêdzynarodowym
nad sto dzieci, a przyjêto
Festiwalu
Folkloryoko³o 30. Na pocz¹tku próstycznym w Ismailii
by odbywa³y siê trzy razy
w Egipcie, zwiedzaw tygodniu, Dziêki zespo³owi
nie Kairu i piramid.
Francja - Begaar, 2000.
zwiedzi³am
Chorwacjê,
(patrz - str. 87)
Tañce ze szczudlarzami
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Egipt, 2001. Przed piramidami w Gizie

Egipt, 2001. Na pó³wyspie Synaj
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Rok 2001/2002
W roku szkolnym 2001/2002
zespó³ da³ 44 koncerty.
Jubileuszowy – 500.
mia³ miejsce 14 czerwca
w Gorzowie podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu
Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y.
• Od 11 do 15 X udzia³ w Miêdzynarodowym
Festiwalu
Folklorystycznym
w Iwano-Frankowsku (daw. Stanis³awów)
na Ukrainie (na zdjêciu powy¿ej).
• W lutym 2002 zespó³ dosta³ 9 tys.
z³ nagrody od Fundacji im. Leopolda
Kronenberga. Nagrodê tê wrêczono
podczas uroczystoœci zorganizowanej
przez Bank Handlowy.
• W marcu koncert na Targach Turystycznych w Berlinie.
• Od 18 do 27 kwietnia udzia³
w Dzieciêcym Festiwalu Folklorystycznym
w Nikozji na Cyprze Pó³nocnym, koncerty w Nikozji, w Girne i Aktoganie.
Z wyjazdem tym wi¹za³y siê niezwykle pechowe zdarzenia:
Samolotem z berliñskiego lotniska Tegel odlecieli do Stambu³u, gdzie mieli tylko 40 minut na odprawê i przesiadkê na
wewnêtrzny samolot do Nikozji. – Kiedy ju¿
wyszliœmy z samolotu, okaza³o siê, ¿e jeden
dzieciak zostawi³ tam paszport. Mieliœmy
ma³o czasu, wszystkie wejœcia by³y pozamykane, dziecko siê pop³aka³o. Szefostwo
zespo³u musia³o szturmowaæ wszystkie
s³u¿by graniczne. W koñcu przekonali pograniczników, ¿eby otworzyli samolot i odzyskali nieszczêsny paszport.
Na Cyprze zwiedzili trochê ciekawych
miejsc, k¹pali siê w Morzu Œródziemnym.
Mieli bardzo dobre recenzje w tamtejszej
prasie. Pech da³ znaæ o sobie podczas
fina³owego koncertu transmitowanego
przez telewizjê na ¿ywo. – Organizatorzy
poprosili o krótki, piêciominutowy program.
Zrobiliœmy skrót tañców kaszubskich. Dzieci
by³y przygotowane. Na nieszczêœcie akustyk w³¹czy³ pe³n¹ wersjê. Tu koncert galo-

wy, znakomici goœcie z rz¹du cypryjskiego,
a nasze dzieci nagle staj¹ na scenie, bo
im muzyka nie pasuje. Na szczêœcie Maria Szupiluk zareagowa³a b³yskawicznie.
Krzyknê³a im, ¿eby tañczyli dalej, a akustyk
stopniowo wycisza³ muzykê.
Po przylocie na Tegel okaza³o siê, ¿e
zagin¹³ baga¿ jednego dziecka, a dwie
nowe, specjalne skrzynie na kostiumy s¹
powa¿nie uszkodzone. – Mamy obietnicê
Lufthansy, ¿e pokryje koszty naprawy skrzyñ
i utraconego baga¿u – opowiada Krzysztof Szupiluk.
ROCH, „Pechowe cypryjskie woja¿e”, GL, 6 V 2002

• Od 17 do 19 maja 2002 zespó³ wyst¹pi³ na III Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów Folklorystycznych im.
Micha³a Kosiñskiego w Stalowej Woli.
Pokaza³ suitê tañców orawskich z obyczajem „Stawiania moja”. Przywióz³
wyró¿nienie.
Nie liczyliœmy na ¿aden sukces, bo jest
to impreza dla doros³ych zespo³ów, a niektóre z nich dzia³aj¹ od 50 lat. Tym bardziej
cieszy nas sukces – powiedzia³ „Gazecie
Wyborczej” Krzysztof Szupiluk.
• W maju koncerty w Pyrzycach
i w Gubinie.
• Od 7 do 18 czerwca udzia³
w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Istambule w Turcji.
• 14 - 16 czerwca - IX Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych Dzieci w M³odzie¿y w Gorzowie.
• Od 28 czerwca do 12 lipca
– wypoczynek i koncerty w Marielyst,
Aslev, Nykobing, i Gedser w Danii.
• Od 9 do 20 sierpnia obóz artystyczny
w Cassenatico we W³oszech.

51

Cypr Pó³nocny - Nikozja, 2002. Przed szko³¹ gospodarzy

Włochy - Cassenatico, 2002.
Podczas wieczornego spaceru

Włochy, 2002. W drodze powrotnej przez Wenecjê
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Rok 2002/2003
W roku szkolnym 2002/2003
zespó³ da³ 48 koncertów.

• We wrzeœniu zespó³ da³ dwa koncerty
w Eberswalde na Wystawie Kwiatów.
• 30 listopada odby³ siê œlub Krystyny Wielgos i Marcina Stró¿yka z kapeli. Krystyna Wielgos jest kierownikiem
kapeli, Marcin Stró¿yk gra na tr¹bce.
Podczas uroczystoœci wyst¹pili w strojach rzeszowskich, poniewa¿ ich rodzice i dziadkowie pochodzili z Rzeszowszczyzny.
• Od 16 do 27 stycznia 2003 obóz
wypoczynkowy w Ma³em Cichem.
• 12 kwietnia kolejny doroczny koncert w Teatrze Osterwy, tym razem
pod has³em „Radujcie siê wiosn¹”,
podczas którego zaprezentowano ludowe tradycje wiosenne.
• Od 12 do 20 czerwca „Mali Gorzowiacy” goœcili zespó³ „Gajde” z Serbii i Czarnogóry, który wyst¹pi³ z konZ konsultatami: Ludwikiem Rokiem (drugi
z lewej) i Halin¹ Fija³kowsk¹ (z wazonem)

certami m. in. podczas gorzowskiego
Festiwalu.
• 17 - 19 czerwca - X Ogólnopolski
Festiwal Zespo³ów Tanecznych Dzieci
w M³odzie¿y w Gorzowie.
• Od 27 czerwca do 11 lipca kolejna wizyta z koncertami w Marielyst
w Danii, a potem wypoczynek nad
Ba³tykiem; osiem koncertów, w tym
w kopenhaskim Parku Tivoli.
• Od 28 lipca do 5 sierpnia obóz
artystyczny w Gdañsku, udzia³ w Festiwalu Ma³ego Dominika, II nagroda
w konkursie tañca inspirowanego folklorem
w kategorii wiekowej do 14 lat.
• 13 sierpnia udzia³ w koncercie
z okazji 750-lecia Frankfurtu n. Odr¹.
• Od 7 do 15 sierpnia obóz artystyczny
w Laholm oraz udzia³ w Dniach Polskich w Geteborgu w Szwecji.
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Rok 2003/2004
W roku szkolnym, ³¹cznie z wakacjami,
zespó³ da³ 52 koncerty.

Litwa, 2004. Panorama Wilna z Góry Trzech Krzy¿y

• Od 27 wrzeœnia do 8 paŸdziernika
na zaproszenie zespo³u „Gajde” „Mali
Gorzowiacy” wziêli udzia³ w Festiwalu Folklorystycznym „Radoœæ Europy”
w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).
•
27
grudnia
odby³
siê
œlub
d³ugoletniego cz³onka zespo³u Cezarego Rystweja z Ann¹ Jurek. Uroczystoœci
towarzyszy³a kapela oraz grupa tancerzy
w strojach ludowych.
• 11 stycznia 2004 Msza œw.
w koœciele pw. Pierwszych Mêczenników
Polskich z uroczyst¹ asyst¹ zespo³u „Mali
Gorzowiacy” w strojach ludowych oraz
koncert kolêd w wykonaniu kapeli
i cz³onków zespo³u.
• Od 15 do 26 stycznia kolejny
obóz zimowy w Ma³em Cichem.
•
W
kwietniu
najm³odsza
czêœæ zespo³u uczestniczy³a w VI

Miêdzynarodowym Dzieciêcym Festiwalu
Folklorystycznym na Cyprze Pó³nocnym
, który odbywa³ siê w stolicy tureckiej
czêœci - w Nikozji.
• 29 maja œlub cz³onków kapeli
– Olgi Ha³ajdy i Piotra Œmigielskiego.
•
Od
7
do
16
czerwca
œrednia grupa wziê³a udzia³
w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Mazeikiai na Litwie. Da³a
tam 5 koncertów.
W
„Gorzowskich
Wiadomoœciach
Samorz¹dowych” odnotowano:
Wa¿nym elementem wyjazdu by³ dwudniowy pobyt w Wilnie. M³odzie¿ mia³a
okazjê do spotkania siê z grup¹ Polaków
zamieszkuj¹cych Wilno i okolice. By³y
tañce i wspólne œpiewanie.
Krzysztof Szupiluk, „Du¿e woja¿e „Ma³ych Gorzowiaków”, „GWS”, 2004 nr 11

Cypr Pó³nocny, 2004.
Dzieñ Dziecka na stadionie w Girne
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• Od 17 do 19
czerwca - XI Ogólnopolski
Festiwal
Zespo³ów Tanecznych
Dzieci i M³odzie¿y.
• 19 czerwca œlub d³ugoletniej tancerki zespo³u Agaty
Osiñskiej z Paw³em Midlochem.
• Od 25 czerwca do 9 lipca kolejna trasa koncertowa najm³odszej grupy
w Marielyst i Nykobing w Danii. Tancerze
dali 8 koncertów. Wyjazd zorganizowa³a
pani Bitten Schneidereit.
Program zwiera³ tañce i przyœpiewki
z regionów: lubuskiego, kaszubskiego i lubelskiego. Duñska publicznoœæ mia³a
okazjê poznaæ zwyczaje dzieci wsi polskiej. Wystêpy ogl¹dano z du¿ym zainteresowaniem i ¿ywio³owo oklaskiwano. Efek-

tem jest kontrakt na
2005 rok.
Krzysztof Szupiluk,
„Du¿e woja¿e „Ma³ych
Gorzowiaków”, „GWS”,
2004 nr 11

• Od 24 lipca do 13 sierpnia
udzia³
najstarszej
grupy
w
Miêdzynarodowych
Festiwalach
Folklorystycznych
w Portugalii. 18 koncertów, m. in. w Porto, Moncarapacho
i Algarve. Polski folklor ogromnie przypad³ do gustu widzom. Z pobytu m³odzie¿
przywioz³a wiele nagród, pami¹tek
i wspomnieñ oraz wysok¹, pisemn¹ ocenê
organizatorów za doskona³y poziom artystyczny.
Krzysztof Szupiluk, „Du¿e woja¿e „Ma³ych Gorzowiaków”, „GWS”, 2004, nr 11

Portugalia - Porto, 2004.
Z zespo³em gospodarzy
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Portugalia - Algarve, 2004.
Najpiêkniejsza pla¿a œwiata nad oceanem
Litwa - Mazeikiai, 2004.
Grupa druga na festiwalu

Dania, 2004.
Z kopenhask¹ Syrenk¹
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Rok 2004/2005

•
Zespó³
prezentowa³
siê
18
wrzeœnia podczas I Lubuskiego Festynu
Aktywnoœci Obywatelskiej.
• W paŸdzierniku zespó³ wzi¹³ udzia³
w obozie artystycznym, koncertowa³
w Serbii i Czarnogórze.
• 17 stycznia udzia³ w koncercie
charytatywnym „Podaruj ¿ycie Kubie”
w gorzowskim teatrze.
Od 27 stycznia do 7 lutego odby³
sie kolejny obóz zimowy w Ma³em Cichem.
• 9 kwietnia 2005 - dwa doroczne
koncerty w teatrze dla mieszkañców
Gorzowa.
• Od 15 do 20 czerwca udzia³
w Festiwalu Folklorystycznym „Europa
Lamorlaye” we Francji.
Zwiedzanie
Pary¿a,
okolicznych
zespo³ów pa³acowych, np. Chantilly oraz
centrum wyœcigów konnych z malowniczo
po³o¿onymi torami w Lamolraye, z których
s³ynie to miasto. Po po³udniu odbywa³y
siê koncerty. Wyró¿nieniem dla dzieci by³y
gratulacje mera miasta i zaproszenie na
nastêpny festiwal – napisa³ Krzysztof Szupiluk w Gorzowskich Wiadomoœciach
Samorz¹dowych” nr 10.
• Od 15 do 17 czerwca - XII Ogólnopolski Festiwal Zespo³ów Tanecznych Dzieci
w M³odzie¿y w Gorzowie.
• Od 25 czerwca do 10 lipca kolejna trasa koncertowa i wypoczynek
w Danii.
Krzysztof
Szupiluk
wspomina³
w
„Gorzowskich
Wiadomoœciach
Samorz¹dowych” nr 10: Najm³odsza

grupa pojecha³a na dwutygodniowy obóz do Danii. Na malowniczo po³o¿onej wyspie Falster, w miasteczku Marielyst,
w oœrodku tu¿ nad brzegiem
morza, „Mali Gorzowiacy” wypoczywali i doskonalili swoje
umiejêtnoœci, a tak¿e poznawali now¹ kulturê i nowe miejsca.
Zwiedzili Kopenhagê, wystawê
figur z piasku, wielkie centrum
sportów wodnych. Wypoczynek przeplatany by³ koncertami
w pobliskich miasteczkach oraz
na s¹siednich wyspach w wielu miejscach,
przed ró¿n¹ publicznoœci¹, za ka¿dym razem wzbudzaj¹c ¿ywe zainteresowanie.
• Od 6 do 16 sierpnia – Udzia³
w XII Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym na Sardynii we W³oszech
Krzysztof
Szupiluk
informowa³
w „GWS”: Pojecha³a grupa najstarsza.
Po drodze tancerze zatrzymali siê w Rzymie, by zwiedziæ Watykan i zobaczyæ
grób Jana Paw³a II. Grupa zamieszka³a
w miasteczku Milis na zachodnim wybrze¿u
Sardynii, nad Morzem Œródziemnym. Troskliw¹ i serdeczn¹ opiekê zapewnili nam
cz³onkowie miejscowego zespo³u Milis Pinzzinnu. Wszyscy uczestnicy wyjazdu podkreœlaj¹, ¿e obok gor¹cego klimatu, lazurowego morza, fantastycznej,
upalnej pogody, wspania³a by³a atmosfera festiwalu. Koncerty odbywa³y siê
w ró¿nych miastach i o ró¿nych porach,
czêsto koñczy³y siê póŸn¹ noc¹ lub nad
ranem, zawsze wywo³uj¹c burzê oklasków. Mimo napiêtego programu uda³o
nam siê znaleŸæ czas na skorzystanie
z tropikalnych uroków wyspy.
• W sierpniu zespó³ uczestniczy³
w Miêdzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Segedzie na Wêgrzech.
Pojecha³a œrednia grupa. Festiwalowe
koncerty odbywa³y siê w wielu
miejscowoœciach i regionach.
W czasie pobytu odwiedziliœmy s³ynne
wêgierskie termy, zwiedziliœmy Budapeszt
oraz wiele miast i miasteczek – donosi³
Krzysztof Szupiluk w „GWS” nr 10.
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Francja - Pary¿, 2005. Obok najs³ynniejszej wie¿y œwiata
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W³ochy - Watykan, 2005.
Z³o¿yliœmy ho³d na grobie
Jana Paw³a II

W³ochy - Sardynia, 2005.
Tañczylismy w amfiteatrze w Milis
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Rok 2005/2006
• 10 wrzeœnia odby³ siê œlub byłej tancerki zespołu Doroty Woźniak.
• 22 wrzeœnia m³odsi cz³onkowie zespo³u po¿egnali kolejn¹ grupê najstarszych
tancerzy.
• 13 listopada zespó³ uczestniczy³ w koncecie dla nauczycieli z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
• 27 listopada były
tancerz zespołu - Mateusz Wiœniewski zorganizowa³ dwa
koncerty charytatywne „Dar serca dla Marty” z udzia³em m³odszych kolegow
z zespo³u.
• W grudniu - jak co roku - odbywa³y siê tradycyjne spotkania
wigilijne
w grupach.
• 14 i 30 grudnia zespó³ uczestniczy³ w koncertach polskich kolêd.
• W styczniu Maria Szupiluk została członkiem prestiowej organizacji - Miêdzynarodowej Rady Tañca (Member of the International Dance Council CID) przy UNESCO.
• W lutym Mali Gorzowiacy bawili siê na balach karnawałowych.
• Od 9 do 20 lutego odby³ siê kolejny obóz artystyczno-wypoczynkowy w Małem Cichem. By³o doskonalenie w tañcu, nauka jazdy na nartach i zabawy na œniegu.
• Od lutego, dziêki uprzejmości MZK w Gorzowie Wlkp., po ulicach miasta jeździł tramwaj
z reklamą zespołu (patrz str. 104).
• 8 kwietnia – Koncerty jubileuszowe z okazji XXV lecia zespołu.
Bal karnawałowy grup młodszych

Pożegnanie najstarszych tancerzy

Spacer po Tatrzańskim Parku Narodowym
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Nagrody

Kielce, 1987

Zespo³y folklorystyczne rzadko s¹
poddawane ocenom, jako ¿e nie sposób dokonywaæ gradacji bogactwa
folkloru ca³ego œwiata. Na przegl¹dach
i festiwalach z zasady nie przyznaje siê
miejsc ani nagród. A przecie¿ lista sukcesów zespo³u „Mali Gorzowiacy” jest
bardzo d³uga.
• Ju¿ w 1983 zespó³ otrzyma³
pierwszy tytu³ „Laureata” w organizowanym w woj. gorzowskim Przegl¹dzie
Amatorskiego
Ruchu
Artystycznego.
W nastêpnych latach otrzymywa³ ten
tytu³ zawsze, gdy stawa³ do przegl¹du.
• W 1983 r. dosta³ tak¿e pierwszy
„Aplauz Publicznoœci” – nagrodê przyznawan¹ najlepszym zespo³om podczas Pyrzyckich Spotkañ z Folklorem.
• Z pierwszego wyjazdu do Kielc
na Harcerski Festiwal Kultury M³odzie¿y
Szkolnej w 1987 r. zespó³ przywióz³
„Srebrn¹ Jod³ê”, zaœ kapela „Owijoki” wróci³a z „Br¹zow¹ Jod³¹” (Z³otej
i Srebrnej nie przyznano).
• W 1988 r. kapela „Owijoki”
wyst¹pi³a w Ogólnopolskim Konkursie
Muzyki i Pieœni M³odych w Jaœle, gdzie
zdoby³a trzeci¹ nagrodê.
• W lutym 1988 r. zespó³ zosta³
przyjêty do Ogólnopolskiej Rady Ludowych Zespo³ów Artystycznych, o czym
zdecydowa³a ministerialna komisja artystyczna.
• III miejsce zdoby³ zespó³ w 1989 r.
na I Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych w £odzi. Krzysztof Szupiluk, jako jedyny spoœród wszystkich
choreografów, otrzyma³ indywidualn¹
nagrodê za opracowanie tañców Krakowiaków Wschodnich.
• Styczeñ 1990 r. „Mali Gorzowiacy” dostali prawo uczestniczenia
w wyjazdach zagranicznych ze skierowania Ministerstwa Kultury i Sztuki.
• Od 11 do 17 sierpnia 1991 r.
„Mali Gorzowiacy” uczestniczyli w Miêdzynarodowym Festiwalu Dzieciêcych
Zespo³ów Pieœni i Tañca w Zielonej

Zielona Góra, 1991

Warszawa, 1996
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Stalowa Wola,
2002.

Górze. W silnej konkurencji otrzyma³
wyró¿nienie za zabawy folklorystyczne.
• W 1993 r. „Mali Gorzowiacy”
przywieŸli drug¹ nagrodê z MiêdzyGorzów Wlkp., 1998

narodowych
Spotkañ
Dzieciêcych
i M³odzie¿owych Zespo³ów Folklorystycznych w Krakowie za wykonanie krakowiaka. Przyznano tylko dwie nagrody.
• Z okazji inauguracji roku kulturalnego
1993/94
zespó³
otrzyma³
Wyró¿nienie Honorowe Nagrody Kulturalnej Wojewody Gorzowskiego.
• W Przegl¹dzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w 1994 r. – nagroda najwy¿sza - Wojewody Gorzowskiego.
• W 1996 r. zespó³ zdoby³ I miejsce
w plebiscycie „Na polsk¹ nutê” zorganizowanym przez Telewizjê „Polonia”
na najlepszy dzieciêcy zespó³ folklorystyczny. Miejsce to przyznali zespo³owi
widzowie TV Polonia.
• Sukces zespo³u z 1997 r. to ocena wyró¿niaj¹ca za realizacjê treœci
wynikaj¹cych z programu „Dziedzictwo
kulturowe w regionie” na bardzo wysokim poziomie artystycznym, jaki da³a
zespo³owi komisja powo³ana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
• Bydgoskich Impresji Muzycznych
w 1997 r. zespó³ przywióz³ wyró¿nienie
za trafn¹ adaptacjê tradycji i folkloru
polskiego
zaprezentowanego
w tañcach i zabawach dzieciêcych oraz
za wysoki poziom wykonawczy kapeli.
• W 1998 r. zespó³ dosta³ II nagrodê
za wykonanie tañców orawskich na
II Ogólnopolskim Festiwalu Zespo³ów
Tanecznych Rydzyna-Bojanowo.
• Wojewoda gorzowski przyzna³
zespo³owi medal „Za zas³ugi dla województwa gorzowskiego.”
• Za udzia³ w Œwiatowej Wystawie
EXPO w 2000 r. w Hanowerze wojewoda lubuski przyzna³ zespo³owi certyfikat.
• W maju 2002 r. zespó³ wyst¹pi³
na
III
Ogólnopolskim
Festiwalu
Zespo³ów Folklorystycznych im. Micha³a
Kosiñskiego w Stalowej Woli, sk¹d przywióz³ wyró¿nienie za suitê tañców orawskich z obyczajem „Stawiania moja”.
• W sierpniu 2003 r. z Festiwalu Ma³ego Dominika w Gdañsku zespó³ przywióz³ II nagrodê w konkursie
tañca inspirowanego folklorem w kategorii wiekowej do 14 lat.
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Kapela
Kapela pracuje od 1984 r. Do
1996 r. jej kierownikiem by³ Mieczys³aw
Zbiorczyk, potem krótko jego syn – Hubert Zbiorczyk, a od wrzeœnia 1998
roku kapel¹ kieruje Krystyna Stró¿yk
(dawniej Wielgos).
Instrumentarium kapeli jest zbli¿one
do sk³adu autentycznych kapel regionalnych: skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, tr¹bka, kontrabas. Kapela
wykorzystuje równie¿ instrumenty regionalne: diabelskie skrzypce i burczybas
z regionu kaszubskiego, bêbenek lubelski, kurki, sierszeñki i koz³a z zachodniej
Wielkopolski. Wszystkie te instrumenty
zosta³y wykonane przez twórców ludowych. Kapela stara siê wykorzystywaæ
brzmienie poszczególnych instrumentów,
aby by³o jak najbli¿sze autentykowi.
Wiêkszoœæ muzyków ma œrednie
wykszta³cenie muzyczne.

W pierwszym okresie pracy zespo³u
konsultantem muzycznym by³ Kazimierz
Budzik. Od 1995 r. melodie dla kapeli komponuje i aran¿uje Ludwik Rok.
Dziêki nowemu konsultantowi poszerzy³ siê repertuar, opracowano nowe
przyœpiewki i melodie ludowe z ró¿nych
regionów Polski.
Kapela towarzyszy tancerzom, ale
tak¿e ma w repertuarze melodie wykonywane samodzielnie, przede wszystkim oberki, polki, walczyki.
Kapela
mia³a
tak¿e
samodzielne osi¹gniêcia. W 1987 r. na Ogólnopolskim Festiwalu M³odzie¿y Szkolnej w Kielcach zdoby³a Br¹zow¹
Jod³¹ (Z³otej i Srebrnej nie przyznano),
a w 1988 r. wziê³a udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki i Pieœni Ludowej M³odych w Jaœle i zdoby³a
trzeci¹ nagrodê. Obecnie jest czêœci¹
zespo³u.

Krystyna Stró¿yk – kierownik kapeli
Od 15 lat gra w kapeli, od
8 lat ni¹ kieruje. Mówi o tej pracy:
- Muzyka ludowa nie by³a moj¹ fascynacj¹ od najm³odszych lat, ale ojciec stara³ siê zainteresowaæ mnie tym
rodzajem muzyki. Gra³ na kontrabasie
w kapeli zespo³u „Obrzanie” w Skwierzynie
i na sobotnie próby zabiera³ mnie ze sob¹
do Skwierzyny. Dla mnie, wówczas ma³ej
dziewczynki, argumentem koronnym za
tym rodzajem muzyki by³ wyjazd „Obrzan”
do Czechos³owacji. Zrozumia³am, ¿e muzyka mo¿e umo¿liwiæ zagraniczne podró¿e,
które bardzo mnie frapowa³y. Tymczasem
chodzi³am do szko³y muzycznej, uczy³am
siê gry na klarnecie.
Dla zwi¹zków z „Ma³ymi Gorzowiakami” decyduj¹ce by³o moje spotkanie
z Mieczys³awem Zbiorczykiem. Uczy³am siê
wówczas w Studium Nauczycielskim na wydziale edukacji muzycznej, a pan Zbiorczyk
mia³ z nami zajêcia. Gdy powiedzia³am,
¿e gram na klarnecie, gor¹co mnie namawia³, abym przy³¹czy³a siê do kapeli, któr¹

on wtedy prowadzi³. No i sta³o siê, choæ
nie tak od razu. Mia³am trochê inne plany, inne obowi¹zki... Jednak przysz³am raz
i drugi na próbê. „Mali Gorzowiacy” przygotowywali siê do jubileuszu 10-lecia. Niezwykle mi siê spodoba³a atmosfera pracy i dyscypliny w zespole, a jednoczeœnie
serdecznoœæ i przyjaŸñ wszystkich ze wszystkimi. Zosta³am. Po latach wci¹gnê³am
mê¿a, Marcina. Mamy w kapeli wiêcej rodzin. Beata Byczkiewicz (skrzypce prym)
jest mam¹ Bartka (skrzypce sekund), Olga
(kontrabas) i Piotr Œmigielscy (akordeon)
s¹ ma³¿eñstwem, ja gram na klarnecie,
a mój m¹¿ na tr¹bce. Wszyscy lubimy stosunkowo proste melodie ludowe, ale trzeba je nie tylko atrakcyjnie podaæ, ale
tak¿e umiejêtnie towarzyszyæ tancerzom,
a to nie takie ca³kiem proste.
Na próby czasami przyprowadzam
moje dwie 2,5 roczne córki-bliŸniaczki.
Gdy skoñcz¹ piêæ lat, na pewno wst¹pi¹
do najm³odszej grupy „Ma³ych Gorzowiaków”. Czy bêd¹ gra³y, jak rodzice? Zobaczymy.
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Gorzów Wlkp., 2005

Aktualny sk³ad kapeli starszej:
Beata Byczkiewicz – skrzypce
Bartosz Byczkiewicz – skrzypce
Krystyna Stró¿yk – klarnet
Marcin Stró¿yk – tr¹bka
Olga Œmigielska – bas
Piotr Œmigielski – akordeon
Andrzej JóŸwiak – klarnet

Aktualny sk³ad kapeli m³odszej:
Katarzyna Kozdroñ – skrzypce
Joanna G³¹b – skrzypce
Micha³ Wiœniewski – klarnet
Marianna Pierzchalska – klarnet
Pawe³ Gmyterko – akordeon
Micha³ Minge – akordeon
Jadwiga Sokulska - kontrabas

Gorzów Wlkp., 1996. Koncert z okazji 15-lecia zespolu
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Program artystyczny zespo³u
„Mali Gorzowiacy”
Przed rozpoczêciem pracy nad uk³adem tanecznym Maria i Krzysztof Szupilukowie najpierw samodzielnie poznaj¹ historiê, obyczaje, stroje, piosenki
i muzykê wybranego regionu. Potem konsultuj¹ siê z choreografami, etnografami, muzykami, zespo³ami dzia³aj¹cymi w danym regionie. Nastêpny etap to spotkania cz³onków zespo³u, którzy bêd¹ wykonywaæ taniec, ze specjalist¹ celem
nauki kroków i figur tanecznych, przyœpiewek, gwary, sposobów pokrzykiwania,
zachowania w czasie tañca itp. Konsultantami tañców byli: Ryszarda Todys
– etnograf z Lublina, Bohdan Hajdo – choreograf z Krakowa, Leszek Rembowski
– choreograf z Poznania, Jerzy Bia³obrzewski – choreograf z Ostro³êki, Eugeniusz
Karkoszka - kierownik zespo³u z Lipnicy Wielkiej na Orawie, Halina Fija³kowska
– choreograf z Rzeszowskiego, Dariusz Nawrocki – choreograf z £odzi. Aran¿erem
muzyki pocz¹tkowo by³ Kazimierz Budzik – etnomuzykolog, jednak znakomita
wiêkszoœæ utworów, które zespó³ ma w swoim repertuarze, zosta³a opracowana
przez Ludwika Roka, muzyka z Poznania, który od wielu lat jest konsultantem
muzycznym i na sta³e wspó³pracuje z zespo³em.
Uk³ady taneczne buduje siê tak, aby oddaæ charakterystyczne cechy folkloru danego regionu. Niektóre z nich s¹ przedstawieniem zwyczaju, inne suit¹
taneczn¹, a te, które tworzono dla grup dzieciêcych, form¹ zabawy.
Maria i Krzysztof Szupilukowie poszukuj¹ mniej znanych melodii i przyœpiewek,
aby program by³ jak najbardziej zbli¿ony do autentyku. Wykonawcy tañcz¹
i œpiewaj¹ wed³ug starych zasad sztuki ludowej. Uzyskuje siê to przez stosowanie
ró¿nych technik tanecznych, roz³o¿enia akcentów dynamicznych w uk³adach
choreograficznych, aran¿acjê i brzmienie kapeli. Tylko wymogi sceny ograniczaj¹
autentyzm prezentowanego programu, bo aby by³ on atrakcyjny dla widza,
musz¹ byæ zachowane proporcje miêdzy tañcem, muzyk¹, wystêpami zbiorowymi i popisami solowymi.
Równolegle z prac¹ nad tañcami i muzyk¹ opracowywane s¹ wzory strojów ludowych ze szczegó³owym okreœleniem fasonu, kolorystki, ozdób i innych
istotnych elementów z regionu.
Ca³oœæ przygotowañ od wyboru regionu do pierwszej prezentacji scenicznej
trwa od 12 do 16 miesiêcy.
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„Z Kaszub jesmë më ...” – tañce kaszubskie

Muzyka i taniec zawsze towarzysz¹ Kaszubom. Kaszubi lubi¹ siê bawiæ,
œpiewaæ i tañczyæ, o czym œwiadczy du¿a iloœæ pieœni i tañców zachowanych
do dziœ. Mieszkañcy tego regionu maj¹ swój odrêbny jêzyk posiadaj¹cy wiele
cech staros³owiañszczyzny.
G³ównym walorem tañca kaszubskiego jest rysunek, wdziêk i oryginalnoœæ,
a jego forma zachowuje wartoœci historyczno–artystyczne. Prezentowane
w programie fragmenty taneczne s¹ najstarszymi, znanymi prawie przez ka¿dego
mieszkañca tañcami stanowi¹cymi relikty kultury obyczajowej ludnoœci kaszubskiej, a równoczeœnie s¹ obrazem upodobañ i dawnych zajêæ ludnoœci.
Oto przyk³ady:
- zajêcia pasterskie obrazuje taniec „Owczarz”, który wywodzi siê z dawnych
obrzêdów powitania wiosny, kiedy pasterze wypêdzali swe stada na pastwiska,
- zabawa „Naszej Nenki” („Nasza Matka”) jest bliska weso³ej naturze dzieci,
- pracê rybaka w ¿ywiole morskim odzwierciedlaj¹ tañce:
- „We³tok” (odmiana
trojaka), w pierwszej czêœci
którego prac¹ r¹k
podkreœlano ruch fal
morskich, a w drugiej obrazowano wiry wód,
„Dzëk”
mówi
siê
o nim korsarski lub dziki taniec. Popisowa i zarazem
najbogatsza
forma
tych
tañców jest wyrazem zadowolenia i radoœci wynikaj¹cej
z udanego wykonania trudnej pracy. Zrodzi³y siê one
z chêci pokazania sprawnoœci
i
umiejêtnoœci
tanecznych
przed innymi i taki charakter
zachowuje
najm³odsza grupa koncertuj¹ca zespo³u;
wreszcie
„Koseder”,
który jest pozycj¹ wyj¹tkow¹
i spe³nia³ wœród mieszkañców
tê sam¹ funkcjê co polonez.
„Mali Gorzowiacy” tañcz¹c
go na koñcu wiedz¹, ¿e
czêsto rozpoczyna³ wszelkie
zabawy taneczne i ró¿ne
uroczystoœci rodzinne.
Starzy Kaszubi powiadaj¹,
¿e dopóki istnieje „Koseder”
– bêd¹ istnia³y Kaszuby.
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Zabawy i tañce Kurpiów Puszczy Zielonej
Wspó³czesny strój kurpiowski przechodzi³ ró¿ne przeobra¿enia. Pierwotny ubiór,
podobnie jak w innych regionach Polski, by³ prosty. Zarówno odœwiêtny jak
i codzienny uszyty by³ z samodzia³u wyrabianego na krosnach z w³asnego
lnu lub we³ny. Dawniejszy strój na Kurpiach, zarówno mêski jak i kobiecy,
posiada³ prawie jednolity zasadniczy krój i barwê. Ubiory Kurpia i Kurpianki
informowa³y o statusie spo³ecznym, maj¹tkowym, wieku i parafii. G³ównym
zajêciem mieszkañców Kurpiów by³o bartnictwo, myœlistwo, bursztyniarstwo
i rybo³ówstwo.
Sk¹d pochodzi nazwa Kurp? – Kurpie to nazwa obuwia plecionego z ³yka lipowego lub ³apcie skórzane. Prawdopodobnie nazwa ta przyjê³a siê doœæ wczeœnie,
skoro ju¿ wystêpuje ona w dokumentach z XVII wieku. Z czasem przysz³a moda
na skórzane trzewiki na obcasach i zapomniano o ³apciach z ³yka.
Prezentowany przez najm³odsz¹ grupê program to zabawy i tañce, które œpiewk¹ rozpoczyna grupa dziewcz¹t, charakterystycznie nie dopowiadaj¹c
koñcowej sylaby na koñcu wiersza, zachowuj¹c tym samym starodawny sposób œpiewania zwany apokop¹.
Reno, reno ji ³od zarania, ji ³od zarania
juz ma³a Kasiula g¹ski wyga... (nia).
W czasie wykonywania innej pieœni dziewczynki ¿ywio³owo podryguj¹ i przytupuj¹.
Te archaiczn¹, ciekaw¹ formê taneczn¹ kobiet i dziewcz¹t, nazywan¹ trampowaniem, spotykamy tylko na Kurpiach.
W dalszej czêœci na scenê ch³opcy
wbiegaj¹ „Konikiem”, którego nazwa pochodzi od s³ów towarzysz¹cej
przyœpiewki. Jest to najstarsza forma
korowodowa wykonywana przez samych ch³opców, same dziewczêta
lub wspólnie. To rodzaj biegu po liniach ko³a lub esowatych.
„Stara baba” – to ¿ywio³owy taniec, w czasie którego tancerze poruszaj¹ siê parami krokiem dostawnym, czasem obracaj¹ siê, to dodaj¹ przytupniêcia i wyrzuty r¹k.
Zabawy
taneczne
„Zaj¹czek”
i „Kaczor”, to popisy zrêcznoœciowe
dziewcz¹t
i
ch³opców.
Ka¿da
z grup stara siê wykazaæ wysokimi
umiejêtnoœciami
tanecznymi
i sprawnoœci¹ fizyczn¹.
Prezentacjê
taneczn¹
Kurpiów
Puszczy Zielonej koñczy „Fafur”. Fafur, fafurek to wst¹¿ka zawi¹zana
w kokardê, która zdobi³a mêsk¹
koszulê lub weselny czepek. Oparty
na prostym kroku taniec przerywany
rytmicznymi przytupniêciami faluje jak
wst¹¿eczka po liniach ko³a, ³ukach,
raz przodem, raz ty³em.
Konsultant z regionu
- Jerzy Bia³obrzewski (Ostro³êka)
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Tañce z Lubelszczyzny i Lubartowa
Tempo tañców lubelskich zale¿y od miejsca pochodzenia i dlatego trzeba przywi¹zywaæ du¿¹ uwagê, by utrzymywaæ okreœlony rytm. Z tego wzglêdu
doœæ czêsto pojawiaj¹c¹ siê nieœcis³oœci¹ w charakterze tañca, a podstawowym
b³êdem, jest nadmierne przyspieszenie tanecznego tempa. Mimo pozornych
przyspieszeñ tañce lubelskie nie mog¹ byæ wykonywane w tak ¿ywym tempie
jak na KielecczyŸnie czy na Mazowszu.
Charakterystycznym elementem jest wiernoœæ partnerce, z któr¹ tañczy
tancerz. Para wiruj¹ca ze sob¹ w czasie tañca nie zmienia partnerów,
a je¿eli nawet, to tylko na krótko, po to, by szybko powróciæ do siebie. Tancerz przez ca³y czas podkreœla swoim zachowaniem urodê dziewczyny. Przy
swojej weso³oœci tancerze nie s¹ trywialni ani rubaszni, je¿eli s¹ ironiczni to
w stosunku do siebie, do wad w relacjach spo³ecznych, które s¹ wyœmiewane
w tekstach piosenek, a nie w sposobie tañczenia. Bardzo rzadko wystêpuj¹
tañce parodiuj¹ce jak „¯ydówka”.
Zespó³ „Mali Gorzowiacy” na scenie prezentuje dwa uk³ady zwi¹zane z tym
regionem. Pierwszy z nich to wykonywane w strojach krzczonowskich tañce
i zabawy z terenu ca³ej Lubelszczyzny. Do najciekawszych z nich zalicza siê:
„Polkê Suwiec”, „Fidra”, „Polkê Krasnystawsk¹”, „Pana Zelmana”, „Ciuciubabkê”.
Drugim s¹ tañce i zabawy z Lubartowa takie jak: „Stary dziad”, „Konopki”,
„Œpioch”, „Polka Kulawa”, „Polka Zamiatana”, „Weksel”.
Kostiumy lubartowskie
by³y specjalnie opracowane dla zespo³u przez
Janinê Peterkê z Muzeum Etnograficznego w Lublinie. Grube, we³niane i lniane
materia³y tkano na krosnach, a stroje szy³y twórczynie ludowe.
Konsultant z regionu - Ryszarda Todys (Lublin)

Strój lubartowski

Strój krzczonowski
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Tañce z D¹brówki Wielkopolskiej
Wykonywane w odœwiêtnych kostiumach z D¹brówki Wielkopolskiej tañce zachodniej czêœci Wielkopolski s¹ reprezentatywne dla tego regionu. W podstawowym uk³adzie tanecznym zawarto: „Okr¹g³ego”, „Walcerka”, „Polkê Wêgierkê”,
„K³anianego”, prezentuj¹c je z charakterystyczn¹ cech¹ wykonawcz¹, a mianowicie z pewnym umiarem w sposobie tañczenia: oszczêdnoœci¹ wznoszenia siê
na palce, w zwrotach i pochyleniach tu³owia, w ostroœci akcentów dynamicznych. Wiêksz¹ swobodê ruchu pozostawia siê z³¹czonym rêkom tancerzy, które podkreœlaj¹ i poszerzaj¹ tematy taneczne, unosz¹c siê wyprostowane w bok,
to znów zginaj¹c siê mocno w ³okciach lub wznosz¹c ³ukiem nad g³ow¹ wskazuj¹ zmianê kierunku tañca. Tancerze poruszaj¹ siê z naturaln¹ lekkoœci¹, ale bez
gwa³townego rozmachu, zdecydowanie, lecz bez zaciêtoœci.
Wyznacznikiem ukszta³towania melodycznego muzyki tego regionu jest brzmienie koz³a, podkreœlaj¹ce indywidualn¹ odrêbnoœæ w stosunku do charakteru
melodii wielkopolskich. Kozio³ wielkopolski to niew¹tpliwie ciekawy, ale trudny
do wykonania instrument. Niewielu twórców ludowych zna tajniki jego budowy
i strojenia. Sk³ada siê ze skórzanego worka, bêd¹cego pojemnikiem powietrza
wt³aczanego przez dymkê, piszcza³ki melodycznej (przebierki) i piszcza³ki burdonowej. Gra na tym instrumencie nie nale¿y do ³atwych, gdy¿ w melodiach
dominuje ¿ywe tempo oraz d¹¿enie do bogatego ornamentowania, a mechanika koz³a nie pozwala na zbyt d³ugie przytrzymywanie dŸwiêku.
Muzykê dla kapeli zespo³u „Mali Gorzowiacy” aran¿owano tak, aby przypomina³a
brzmienie kapeli koŸlarskiej, a wówczas jeszcze nie by³o w jej sk³adzie tego instrumentu. Obecnie gra on na wiêkszych uroczystoœciach, wzbogacaj¹c obrazek wielkopolski.
Do niedawna inny instrument tego regionu, a mianowicie siesieñki przygrywa³y samodzielnie dzieciom w czasie zabaw. Zbudowany z pêcherza zwierzêcego nadymanego
ustami za pomoc¹ drewnianej rurki oraz
piszcza³ki melodycznej, s³u¿y³ ch³opcom,
przysz³ym dudziarzom, do zdobycia odpowiedniej techniki grania.
Poszanowaniem tradycji zachodniej
Wielkopolski, regionu, który geograficznie jest nam najbli¿szy, by³o rozszerzenie repertuaru zespo³u o zwyczaje
i obrzêdy doroczne takie jak: topienie
zimy-œmierci i wprowadzanie wiosny
(Œmiercicha, Nowe latko), chodzenie
z niedŸwiedziem w okresie wielkanocnym, Herody.
Najnowszym
elementem
programu zespo³u s¹ wielkopolskie i znane w ca³ym kraju zabawy dzieci szkolnych wykonywane w strojach z okresu miêdzywojennego. Scenka przypominaj¹ca podwórkowe poczynania pozostawionych tam dzieci,
jest pe³na humoru i m³odzieñczego
zaanga¿owania. Wreszcie, maj¹c okazjê,
dzieci prosz¹ kapelê, aby im zagra³a
Wiwata i uradowane tym faktem dynamicznie wykonuj¹ ten szczególny dla
Wielkopolski taniec.
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Krakowiak
Aby scharakteryzowaæ krakowiaka prezentowanego przez najstarszych tancerzy, mo¿na by pos³u¿yæ siê s³owami Jadwigi Hryniewieckiej z ksi¹¿ki pt. „Piêæ
tañców polskich”, które najpe³niej oddaj¹ jego narodow¹ formê i ¿yw¹ jego
naturê.
„Z niefrasobliwej gromadki dziewcz¹t i ch³opców, którzy w weso³ej gonitwie wbiegli na scenê, wy³aniaj¹ siê pary taneczne. Sun¹ wokó³ sceny tak g³adko i szybko, ¿e
tworz¹ równiutko narysowan¹ barwn¹ wstêgê. Rytmiczne pobrzêkiwanie kó³ek przy pasach ch³opców nasuwa wspomnienia wojennej zbroi, powiewaj¹ce pawie pióra u czapek niesione s¹ jakby przez wiatr.
Tancerze i tancerki, splataj¹c i rozplataj¹c zawi³e rysunki, poch³aniaj¹ mno¿¹c¹ siê
przestrzeñ – znów za ka¿dym zakrêtem otwieraj¹c¹ siê przed nimi. Z fantazj¹ i zaskakuj¹c¹
zaradnoœci¹ wywijaj¹ siê z sytuacji, zdawa³oby siê bez wyjœcia.
Ch³opiec i dziewczyna zrównani s¹ w œmia³oœci i zrêcznoœci kroków tanecznych.
Tancerka nie ustêpuje partnerowi ani w szerokim, bujnym geœcie rêki, ani w skoku
z ho³ubcem, ani w wytupywaniu akcentów. Chocia¿ tancerz kieruje, a ona pos³usznie
pozwala siê prowadziæ, to
wzajemna ich gra oparta jest
na równych prawach, bez
wspó³zawodnictwa, z radosn¹
wiar¹ w siebie.
Taniec niemal na miejscu – w skokach, zwrotach,
tupaniach
–
zadzierzysty,
b³yskotliwy wi¹¿e siê i przeplata z „jazd¹ krakowsk¹” – w rytmicznym brzêku sun¹cych par
w ró¿nych ustawieniach, coraz inne formuj¹c rysunki i obrazy.
Bije ze sceny si³a niewyczerpanej ¿ywio³owoœci. Bujna fantazja ³¹czy siê z twardym uporem, niemal figlarna weso³oœæ
z zawadiack¹ dum¹, wzajemna zalotnoœæ przebija poprzez
szacunek i wdziêk skromnoœci.
Harmonijne barwy stroju, jego
bogata ozdobnoœæ zamyka obraz krakowiaka – tego
tañca Ziemi Krakowskiej, który przewêdrowa³ po kraju,
wch³aniaj¹c w siebie niejedn¹
cechê innych dzielnic Polski.”
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Oberek
Oberek nale¿y do tañców ¿ywio³owych, w którym improwizacja gra
niepoœledni¹ rolê. Charakter pe³nej ¿ycia muzyki doskonale odzwierciedlaj¹ popisy partnerów nacechowane fantazj¹, skocznoœci¹ i humorem. Muzyka obertasa jest jêdrna i ognista.
Tañczony jest parami. W parze prowadzi tancerz i jego rola jest bardzo
efektowna. Tancerka nie wykonuje co prawda skoków ani przyklêków, ale bez
jej wspieraj¹cej roli tancerz sam nie zdo³a³by swoich trudnych zadañ wykonaæ.
W wirze tañca odbywaj¹cego najczêœciej drogi koliste, raz dziewczyna obraca
siê ko³o ch³opca – to znowu przeciwnie. Raz on jest osi¹, a drugi raz ona.
Oberek „Ma³ych Gorzowiaków” zaczyna siê wejœciem na scenê tancerzy,
którzy popisuj¹ siê z nadziej¹, ¿e s¹ obserwowani przez dziewczêta. Wreszcie dziewczêta wychodz¹ na spotkanie. Gdy na œrodku sceny pary spotkaj¹
siê, z namys³em i niezdecydowaniem posuwaj¹ siê do przodu. Tempo wzrasta,
porywa ich od razu w wir po kole, lecz tañcz¹ z umiarem, wstrzemiêŸliwie,
¿eby nabraæ rozpêdu, poznaæ w parach nawzajem swoje umiejêtnoœci, ¿eby
wiedzieæ, co mo¿na bêdzie w tym tañcu pokazaæ. Potem wiruj¹ raŸno po liniach, po ³ukach czasem rozchodz¹c siê, to znów ³¹cz¹c w mocnym uœcisku
kr¹¿¹ wokó³ osi pary. I tak do utraty tchu.
Elementy popisowe podkreœlaj¹ umiejêtnoœci i sprawnoœæ tancerzy, a wykonywany z du¿ym temperamentem oberek w pe³ni oddaje charakter polskiego
tañca narodowego.
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„Jêdrzejowe wró¿by” – tañce i zabawy œl¹skie
„Jêdrzejowe wró¿by” – przedstawiane w stroju rozbarsko-bytomskim pieœni
i tañce regionu Górnego Œl¹ska, dziej¹ siê w czasie wieczoru poœwieconego
œwiêtemu Andrzejowi.
Oskar Kolberg o Andrzejkach na Œl¹sku pisze: Wieczór 30 listopada (...) nastrêcza
tak¿e sposobnoœæ do rozmaitej zabawy. (...) Dziewuchy rzucaj¹ w ty³ trzewik, który je¿eli
po spadniêciu na ziemiê koñcem, a nie napiêtkiem obrócony jest ku drzwiom, przepowiada im zam¹¿pójœcie w ci¹gu roku. Takim¿e sposobem ciskaj¹ ostró¿yny z jab³ek i z ich
zakrêtów staraj¹ siê zgadn¹æ g³oskê pocz¹tkow¹ (nazwiska) przysz³ego mê¿a.
Takie i inne wró¿by maj¹ miejsce podczas wystêpów zespo³u. Zgrabnie
po³¹czone z tañcami w ca³oœæ maluj¹ obraz Œl¹zaków, których cechowa³ pewien umiar i rozwaga powstrzymuj¹ca, mimo ¿ywoœci i weso³oœci ruchów, rozhukanie i rozpasanie. Prezentowany na scenie górnoœl¹ski folklor taneczny odznacza siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ form. I tak obok tañców w parach jak „Obracany” czy „Zaj¹czek”, wystêpuj¹ formy zabawy zbiorowej („Kokotek”), jak równie¿ charakterystyczne dla tego regionu tañce trójkowe. Któ¿ nie zna trojaka
„Zasiali górale”, który w okresie powojennym urós³ niemal do rangi tañca narodowego?
Rozmaitoœæ melodii
zawartych w programie cechuje kontrast
czêœci wolnej i szybkiej.
Jest to wyró¿niaj¹ca
siê
cecha
tañców
œl¹skich, wytwarzaj¹ca
du¿¹ skalê napiêæ dynamicznych.
Czêœæ
wolna
wykonywana
w tempie umiarkowanym ma czêsto charakter chodzonego.
Druga
czêœæ
natomiast
wykonywana
w
szybkim
tempie,
biegiem
lub
podskokami,
urozmaicona
klaœniêciami i przytupami, zmienia siê w ¿ywy,
weso³y taniec.
Wyj¹tkowo
bogaty
i oryginalny folklor Górnego Œl¹ska dope³nia
brzmienie
kapeli,
w
której
szczególn¹
rolê odgrywaj¹ instrumenty dête. Muzyka
skupia w sobie wszystko, co w œl¹skim narodzie najszlachetniejsze.
Konsultant
- Leszek Rembowski
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„Przyjecha³ Jasieñko” – tañce rzeszowskie
Miêdzy Dolin¹ Sandomiersk¹, a dolinami Sanu i Wis³oki, na pó³noc od Karpat, le¿y Ziemia Rzeszowska. Ludzie zamieszkuj¹cy te tereny stanowi¹ kilka grup
etnicznych: Lasowiacy, Rzeszowiacy i Pogórzanie. Wielki wp³yw na tworzenie siê
tych spo³ecznoœci i ich kultur mia³y wydarzenia historyczne, a przede wszystkim
wojny powoduj¹ce osiedlanie siê tam ludzi ró¿nych nacji – Szwedów, Ukraiñców,
Niemców. Niew¹tpliwe znaczenie w kszta³towaniu oblicza Rzeszowszczyzny mieli
równie¿ Wêgrzy i S³owacy. Ma to swoje odzwierciedlenie nie tylko w tañcach
i przyœpiewkach, ale tak¿e w zwyczajach i obyczajach zamieszkuj¹cych te ziemie potomków ówczesnych osadników.
Tañce Rzeszowiaków cechuje du¿a ró¿norodnoœæ formy tanecznej. S¹
¿ywio³owe, czêsto sk³adaj¹ siê z kilku czêœci i zmiennego kierunku tañca:
w lewo, w prawo, „pod s³oñce” i „ze s³oñcem”.
W zale¿noœci od grupy etnicznej i jej majêtnoœci tworzy siê strój zró¿nicowany
w kroju, kolorystyce i w zdobnictwie. Lasowiacy i Pogórzanie to ludzie biedniejsi
ni¿ mieszkañcy okolic Rzeszowa, Przeworska czy £añcuta. Niemniej urokliwy ich
strój ró¿ni siê od bogatego, kolorowego stroju Rzeszowiaków.
Wybrane do wi¹zanki
rzeszowskiej
tañce
pochodz¹ z okolic stolicy regionu i nieco oddalonego
Wielopola Skrzyñskiego, sk¹d
wywodz¹ siê tak charakterystyczne dla tych okolic
tañce samych mê¿czyzn.
W „Z powódk¹” zastosowany zosta³ starodawny i nie
stosowany obecnie uk³on
tancerza
zapraszaj¹cy
partnerkê do wspólnej zabawy. Wiêkszoœæ tañców
cechuje swoista dla Rzeszowiaków
¿ywio³owoœæ
i dynamika, a kolorowy
i bogaty strój powoduje, ¿e ogl¹dany obrazek
taneczny,
wzbogacony
o piêkne pieœni rzeszowskie, które bardzo czêsto
zwyczajowo
poprzedza³y
taniec, jest pe³en ¿ycia
i radoœci.

Konsultant z regionu
- Halina Fija³kowska
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Œpiewy i tañce górali orawskich
Orawa – kraina po³o¿ona u podnó¿a Babiej Góry, na granicy dwu pañstw
i dwu narodów. Tu styka³o siê kilka etnicznie ró¿nych kultur: wo³oska, polska,
s³owacka i wêgierska. Têdy przebiega³y wa¿ne trakty handlowe, które od dawna u³atwia³y ludziom nawi¹zywanie kontaktów. Mieszkañcy Orawy z trudem
gospodaruj¹c na skalistej ziemi, nauczyli siê zaradnoœci i hartu. Niejednokrotnie
w poszukiwaniu chleba udawali siê daleko w obce kraje, a otwarci, serdeczni
i pracowici byli chêtnie przyjmowani. Powracaj¹c w rodzinne strony do podbabiogórskich warunków adaptowali wszystko, czego siê nauczyli.
Orawianie wyró¿niaj¹ siê swoim stylem budownictwa, oryginaln¹ kultur¹,
gwar¹, muzyk¹ i strojem. W stroju mêskim we³niane portki z czarnymi parzenicami w kszta³cie pêtli i czarna kamizelka z dwoma rzêdami bia³ych porcelanowych guzików nawi¹zuj¹ do kostiumów wêgierskich i wo³oskich. Strój ¿eñski
sk³ada siê ze spodnika, spódnicy w ozdobne wzory, koszuli o szerokim marszczonym rêkawie, prucnika (gorsetu), kierpców b¹dŸ wysokich butów (topanki).
„Mali Gorzowiacy” buduj¹c program z tañcami orawskimi skorzystali
z uprzejmoœci liderów zespo³u z Lipnicy Wielkiej – Eugeniusza Karkoszki i Ludwika M³ynarczyka. Aby oddaæ charakter regionu we wszystkich jego elementach
– gwara, œpiew, taniec, zawo³ania, kostium, brzmienie muzyki - cz³onkowie obu
zespo³ów spotykali siê ze sob¹ wielokrotnie. Te wspólne posiady pozostawi³y
w duszy gorzowian niezapomniany obraz górali orawskich, ludzi gor¹cego serca i temperamentu, którzy bardzo chêtnie pomagali jak najwierniej odtwarzaæ
folklor orawski na scenie.
Œpiewy i tañce tego regionu maj¹ w swoim repertuarze dwie grupy taneczne
– dzieciêca i m³odzie¿owa. Obydwie
wykonuj¹ popularne na tym obszarze
tañce, m.in.: „¯yda”, „Tyrci Polkê”,
czy „Jelenioska”, wykorzystuj¹c starodawny
schemat:
przyœpiewka
i ogrywanie œpiewaków przez kapelê.
Niezwyk³y charakter temu nadaj¹
pieœni, brzmi¹ce jakby nios³y siê
hen, daleko, spod Babiej Góry.
Na wiyr Babiej Góry, na kosodrzewinie,
Tam bych siê wylezo³, jako na pierzynie.

Grupa dzieci wychodz¹ca na
scenê zagaja: Hej dziywcynta, dzisiok letni kiermas. Mama kaza³a krowy powi¹zaæ, to sie teroz mogymy
pobawiæ i potoñcyæ. I bawi¹ siê
w kosorecka (kosor - ogrodzenie
dla owiec), krêc¹ na obertacce
(drewniana karuzela), a dziywcynta
graj¹ na fletach. A potem wspólnie z ch³opcyskami prosz¹ stryka,
¿eby im coœ zagra³ do tañca, tak
jak to na Orawie bywa.
Konsultant z regionu - Eugeniusz
Karkoszka (Lipnica Wielka)
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Tañce Krakowiaków Wschodnich
Obszar zamieszka³y przez Krakowiaków Wschodnich obejmuje spor¹ czêœæ
dorzecza górnego biegu Wis³y, a wiêc na zachodzie czêœæ Jury KrakowskoCzêstochowskiej, po³udniow¹ czêœæ wy¿yny ma³opolskiej z nieckowat¹ wklês³oœci¹
Nidy, a na wschodzie po obu brzegach Wis³y - zachodni¹ czêœæ kotliny
wiœlañsko-sañskiej, zwanej te¿ kotlin¹ krakowsko-sandomiersk¹.
Prezentowany na scenie odmienny, zdobny strój reprezentantuje Powiœle
D¹browskie (dziewczêta) i Brzeskie (ch³opcy). W stroju dziewczêcym dominuje
zestaw czerwieni i bieli: czerwony p³at haftowanej bia³¹ nici¹ zapaski na tle
bia³ej spódnicy, hafty czerwono-czarne rozsiane hojnie na koszuli z a¿urow¹
krez¹, czerwona katana bramowana czarnym aksamitem. Strój ch³opca to modry, haftowany kaftan, rogatywka z pawimi piórami, bia³y pas z brzêkad³ami,
Na scenie w czasie prezentacji mo¿na podziwiaæ wiele interesuj¹cych, niespotykanych w innych regionach Polski tañców:
- „Warszawiankê” w metrum 3/8 tzw. „Zaborowska”,
- „Razok polkê” – by³a bardzo popularna w Niecieczy i okolicach, tañczona
na bardzo ugiêtych nogach, z obrotami „noga za nog¹”, z rozmachem i bardzo szeroko po kole,
- „Hop walca” to nie walczyk, ale szybka polka tañczona w obrocie
w prawo, w miejscu i po kole. W dalszej czêœci tañca charakterystyczne jest
krzesanie tancerza,
- „Krakowiaka” – jako taniec regionalny wykonywany w nieco wolniejszym
tempie ni¿ krakowiak narodowy, lekki, zadziorny aczkolwiek dostojny.
Konsultant z regionu Bohdan Hajdo
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Sobótki w £owickiem
Program z regionu ³owickiego zbudowano z dwóch czêœci. W pierwszej
dziewczêta maluj¹ obrazek wieczoru sobótkowego, w drugiej zaœ wspólnie
z ch³opcami tañcz¹ ³owickie polki, obertasy, walczyki.
Letnie zrównanie dnia z noc¹ lud uznawa³ od wieków za fakt niecodzienny
i przypisywa³ mu wyj¹tkowe znaczenie magiczne. Owej nocy pe³nej dziwów,
podczas której cudownych w³aœciwoœci nabieraj¹ ogieñ, woda i roœliny, a duchy
i czarownice s¹ niezwykle aktywne, palono ogniska, by gromadnie urz¹dzaæ
przy nich zabawy ze œpiewami, zbierano zio³a i wró¿ono. Dziewczêta puszcza³y
na wodê wyplecione przez siebie wianki.
P³ynie rzeka, hej p³ynie, po ³owickiej równinie.
Rzucê wianek hen, daleko,
niech pop³ynie razem z rzek¹, wianek ró¿any.

Dobr¹ wró¿b¹ matrymonialn¹ by³o zejœcie siê dwóch wianków na wodzie,
a wy³owienie go przez mi³ego sercu kawalera oznacza³o mi³oœæ odwzajemnion¹,
szybki œlub z ukochanym i d³ugie ¿ycie u jego boku.
Który ch³opak z³apie wiónek, wyci¹gnie z wody,
To za miesi¹c albo za dwa, ju¿ mój pan m³ody

Magiczny charakter
p³omienie œwiec, kujawiak tañczony g³adko,
jak spokojnie p³yn¹ca
woda,
w
zmyœleniu
i z nadziej¹ na przysz³oœæ.
Wodo, wodo daleka,
Nie zatapiaj wioneczka,
Niech go z³apie
ch³opak luby,
Niech siê spe³ni¹
wieczne œluby.

Pojawienie siê ch³opców na scenie, to
rozpoczêcie
weso³ej
zaba wy. Pary kr¹¿¹
jedna za drug¹ tañcz¹c
³owickiego
oberka
w formach: g³adki „Po desce” i rozhulany. Wiruj¹ walczykiem
stosuj¹c
ró¿norodne
ujêcia ramion, czy sun¹
p³asko „Polk¹ wagonówk¹”. Przy tym pokrzykuj¹ czasami w momentach prawdziwego
rozbawienia, a¿ trudno
zatrzymaæ ten taneczny kr¹g w kolorowych
³owickich pasiakach.
Konsultant z regionu
Dariusz Nawrocki (£ódŸ)

przedstawianego

wieczoru

podkreœlaj¹

niew¹tpliwie
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Pozosta³o w pamiêci
„Sz³a dzieweczka do laseczka...”
i co spotka³a na swej drodze...?
W zespole tañczy³am 15 lat. Jakby nie patrzeæ 3/4 dotychczasowego ¿ycia...
Co zosta³o poza kilkoma opas³ymi albumami fotograficznymi, plikiem zdjêæ
w komputerze, kilkoma doœæ spranymi ju¿ koszulkami, którymi obdarowywano
nas przy okazji ka¿dego festiwalu? Jakaœ p³yta, parê adresów przystojnych
W³ochów i jednego Serba, który szczególnie zapad³ mi w pamiêæ, nadwerê¿one
ju¿ doœæ mocno baletki. I co jeszcze? Zabrzmi to byæ mo¿e niezwykle banalnie, ale... wspomnienia. Poniewa¿ odesz³am z zespo³u stosunkowo niedawno w czerwcu 2005 roku - moje wspomnienia s¹ doœæ œwie¿e.
Do zespo³u trafi³am doœwiadczaj¹c po raz pierwszy mocy w³adzy rodzicielskiej. Zawsze lubi³am przychodziæ na zajêcia w MDK. Najpierw na rytmikê prowadzon¹ przez pani¹ Marylkê, póŸniej do zespo³u, a odk¹d wytê¿ona praca
na próbach zaczê³a przynosiæ wymierne efekty w postaci wystêpów, wyjazdów
i coraz piêkniejszych strojów, „Ma³ych Gorzowiaków” po prostu uwielbia³am!
Oczywiœcie zdarza³y siê sytuacje, których nie znosi³am, momenty, w których
chcia³am zrezygnowaæ i g³êbokie depresje. Co pamiêtam....? Ciê¿k¹ pracê na
próbach, dobr¹ atmosfer¹ na wyjazdach, bo w koñcu jak mawiali zawsze nasi
wychowawcy „wyjazd z zespo³em zobowi¹zuje” oraz kilka dzieciêcych przyjaŸni,
które - jak to zwykle bywa - nie przetrwa³y kolejnej k³ótni ani dramatu wielkiej mi³oœci 12-latki.
Z czasów póŸniejszych pozosta³o nieco wiêcej: znajomoœci zawierane na wyjazdach, wielka mi³oœæ do folkloru owocuj¹ca kilkakrotn¹ prac¹ pilota na festiwalach folkloru, zadowolenie z dobrej zabawy i kilku œwietnych znajomych.
Niestety. tak¿e Ÿle ulokowane uczucia oraz nieczysta gra pewnej kole¿anki.
Oj, zbaczam chyba na niew³aœciwe tory...
Dlaczego pamiêtam tylko ogólniki? Intensywnie usi³ujê przypomnieæ sobie
jak¹œ zabawn¹ historiê, która nadawa³aby siê do druku....
No có¿... Pamiêtam jeden moment... Koncert w skwierzyñskim domu kultury z okazji Dnia Seniora... Na widowni przysypiaj¹cy widzowie, œrednia wieku
75... przerwa miêdzy uk³adami tanecznymi... I teraz gwoli wyjaœnienia... Koncert
odbywa³ siê z playbackiem. Po pierwszej przyœpiewce nie wiadomo dlaczego
wszystkie dziewczyny zmy³y siê do garderoby, a na scenie zosta³yœmy tylko ja
i Aœka Bielecka... Niby nic, przecie¿ jest playback... Na dobr¹ sprawê nawet
nie trzeba œpiewaæ. A¿ tu nagle g³oœniki rycz¹ „Sz³a dzieweczka do laseczka”
w wykonaniu samych mêskich g³osów... Czy coœ dodaæ? Mo¿e to, ¿e œpiewaæ
piosenkê mia³y dwie szesnastolatki stoj¹ce na scenie. Mia³y, ale niestety nie
by³y w stanie... Nigdy nie œmia³yœmy siê tak, jak wtedy... No, mo¿e œmiejemy
siê bardziej teraz, po paru latach wspominaj¹c przy kawie swój histeryczny chichot i pana Szupiluka za konsolet¹, który wygl¹da³ jakby mia³ umrzeæ. Nie ze
wstydu i z³oœci za zepsuty koncert. Jakby mia³ umrzeæ ze œmiechu...
Aleksandra £agoda (w zespole od 1990 do 2005 roku)
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Wielkopolski wianek mo¿e ozdobiæ tak¿e ch³opiêc¹ g³owê, Wêgry - Seged, 2005

Piêkne „Ma³e Gorzowianki”, choæ ju¿ nie takie ma³e, Bledzew, 2005
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Dania - Marielyst, 2004. Na wystawie rzeŸb z piasku

Cesarzowa Chin – Maria Szupiluk z dworem, Szanghaj, 1994
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Spodobali mi siê Duñczycy
W 1999 r. rozpoczê³am uczêszczaæ do zespo³u. Na pierwsze zajêcia siê
spóŸni³am. Na pocz¹tku by³a tylko pasja taneczna, póŸniej dosz³y te¿ rewelacyjne wycieczki, a starsze kole¿anki umocni³y moje zainteresowanie tañcem.
Dziêki zespo³owi mogê poznawaæ kulturê i obyczaje innych narodów. Szczególnie podoba mi siê mentalnoœæ Duñczyków, poniewa¿ s¹ przyjacielscy i mili.
Tañczê w zespole ju¿ 6 lat i nigdy nie ¿a³owa³am. Zespó³ sta³ siê moim drugim domem.
Ilona Lisiecka

Ci¹gle jestem w zespole
Tak naprawdê nigdy nie przesta³am byæ w zespole. Tañczyæ - tak, ju¿ nie
tañczê, ale „byæ” – nie.
Tak wiele rzeczy siê zmienia³o: by³am dzieckiem, dorasta³am, sta³am siê
kobiet¹, zmienia³y siê szko³y, kole¿anki, koledzy - ale zespó³ wci¹¿ by³ i jest
w moim ¿yciu nadal. Wielk¹ moj¹ radoœci¹ jest to, ¿e moja córka tañczy
i spoœród innych zespo³ów wybra³a w³aœnie „Ma³ych Gorzowiaków”.
Czêsto wspominamy te najbardziej zabawne zdarzenia z naszych koncertów, wyjazdów, czasów spêdzonych w zespole. W pamiêci jednak zostaj¹ rzeczy, o których siê nie mówi, a które kszta³towa³y nasz¹ osobowoœæ,
uczy³y ¿yæ, sprawia³y, ¿e wczeœniej dorastaliœmy. By³y chwile bardzo smutne.
Na zawsze zapamiêtam pierwszy pogrzeb, w którym œwiadomie uczestniczy³am.
Pogrzeb Anetki, która zginê³a w wypadku samochodowym. Tego samego
dnia wyje¿d¿aliœmy na obóz wypoczynkowy do £ukêcina, a przed wyjazdem
w strojach ludowych ¿egnaliœmy nasz¹ kole¿ankê. Trudno nie wspomnieæ
o chwilach strachu, np. kiedy Agata spad³a ze sceny gorzowskiego amfiteatru
lub kiedy czêœæ grupy zaginê³a w petersburskim metrze. W zespole uczyliœmy
siê te¿ odpowiedzialnoœci za siebie i innych. Doœwiadczaliœmy tego zw³aszcza
na wyjazdach na festiwale, obozy. Nasi instruktorzy dawali nam wiele swobody,
ale i tak wiedzieliœmy, ¿e koszule i inne elementy strojów musz¹ byæ z dnia
na dzieñ wyprane i wyprasowane. Nie mogliœmy myœleæ tylko o sobie, trzeba by³o pomóc m³odszym, tak¿e dziewczyny - ch³opakom. Podczas wystêpów
czêsto razem z ch³opcami zajmowaliœmy wspólnie maleñk¹ garderobê, mieliœmy
czasem 3-4 minuty na przebranie siê z jednego stroju w nastêpny. Nie by³o
czasu na wstyd. Natomiast ch³opcy nauczyli siê wi¹zaæ nam chusty, sznurowaæ
buty, poprawiaæ fryzury. Mogliœmy bawiæ siê do bia³ego rana, ale wiedzieliœmy,
¿e nastêpnego dnia mamy przemarsz lub koncert i musimy wygl¹daæ i czuæ
siê idealnie. Czêsto reprezentowaliœmy Polskê na miêdzynarodowych festiwalach,
wiêc zale¿a³o nam, by mówiono o nas jak najlepiej. Nie tylko jako o tancerzach, ale o Polakach. Bywa³o, ¿e pok³óciliœmy siê z partnerem, lecz na scenie
patrzeliœmy sobie w oczy i uœmiechaliœmy siê jakby nic siê nie sta³o. Staraliœmy
siê szybko rozwi¹zywaæ konflikty. Trudno przebywaæ ze sob¹ przez 24 godziny
na dobê w nieprzyjemnej atmosferze. Tego uczyli te¿ nas pani Maria i pan
Krzysztof. Bywa³o, ¿e pope³nialiœmy b³êdy, ale oni nigdy nie gniewali siê na nas
d³u¿ej ni¿ to konieczne, czyli bardzo krótko. I zawsze wybaczali. Zespó³ uczy³
i wychowywa³ daj¹c jednoczeœnie wiele radoœci i przyjemnoœci.
Wci¹¿ z dum¹ mówiê o tym, ¿e tañczy³am w „Ma³ych Gorzowiakach” ponad 15 lat - prawie od pocz¹tku istnienia zespo³u.
Monika Olszewska - jako tancerka - Regu³a
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Tañczy³am w teatrze
Pewnego dnia, gdy z ca³¹ moj¹ grup¹ byliœmy na zajêciach, pani powiedzia³a:
- Wasza grupa bêdzie wystêpowa³a w teatrze. Zatañczycie „Zabawê”.
Wszyscy siê ucieszyli. Pani rozda³a teksty piosenek do nauczenia. Przez
nastêpne dni æwiczyliœmy solidnie tañce i piosenki.
Wreszcie nadszed³ dzieñ koncertu. Na pocz¹tku mieliœmy termê, ale potem
nam przesz³o. Czekaliœmy za kurtyn¹, kiedy bêdzie nasza kolej. Mieliœmy dwa
koncerty. Na koniec œpiewaliœmy ze wszystkimi „Dziêkujê muzyce”. Moim zdaniem
to by³a moja najciekawsza przygoda z zespo³em. Przynajmniej do tej pory.
Klaudia Borcz

Byliœmy we Francji
Bardzo lubimy nasz zespó³, naszych nauczycieli i tañce. Na zajêciach jest
bardzo mila atmosfera, poniewa¿ pani Maryla i pan Krzysztof promieniej¹
radoœci¹. Jesteœmy zadowoleni, ze nasi rodzice wys³ali nas do MDK-u na
zajêcia. Po d³ugich latach zmagañ i trudów naszych nauczycieli, mo¿emy teraz wystêpowaæ na koncertach, nie tylko w Polsce. W tym roku byliœmy we
Francji i wróciliœmy
bardzo zadowoleni. Dlatego dziêkujemy wszystkim, którzy
pomogli nam w zrealizowaniu wszystkich pomys³ów.
Ala Aksamit, £ukasz Reks i Ala Zell

Kolory w codziennoœci
„Uwaga!”, „No, trochê lepiej”, „Jeszcze raz” i „Jeszcze raz” – to s³owa, które
najczêœciej s³ysz¹ „Mali Gorzowiacy”. Niewiele osób ma œwiadomoœæ, co to znaczy byæ tancerzem tej grupy. To nie tylko przyjemnoœci, których oczywiœcie nie
brakuje, ale przede wszystkim ciê¿ka praca. Wielogodzinne próby, poœwiêcenie
i determinacja to niezbêdne czynniki prowadz¹ce do sukcesu. Nic nie przychodzi ³atwo. Podczas koncertów wydaje siê, ¿e tancerze wykonuj¹ swoje zadania bez ¿adnych trudnoœci, ³atwo i swobodnie. Ale tylko oni wiedz¹, ile czasu æwiczyli dany uk³ad, aby zaprezentowaæ siê jak najlepiej podczas koncertu.
Ta praca trwa za drzwiami M³odzie¿owego Domu Kultury. Szkoda, ¿e ma³o kto
zainteresowany jest techniczn¹ stron¹ funkcjonowania zespo³u.
Mad ka¿dym krokiem grupy czuwaj¹ Maria i Krzysztof Szupilukowie. Ich
ogromne zaanga¿owanie, przestrzeganie okreœlonych zasad, a przede wszystkim umiejêtnoœæ dotarcia do m³odych ludzi, sprawia, ¿e widz ma radoœæ
z ogl¹dania tancerzy na scenie. W cieniu tancerzy pozostaje równie wa¿na
kapela, dziêki której wystêpy „Ma³ych Gorzowiaków” maj¹ niezwyk³y charakter.
Od lat jej kierowniczk¹ jest pani Krystyna Stró¿yk, która wspólnie z pañstwem
Szupilukami jest fundamentem zespo³u.
Co roku ka¿da grupa koncertuj¹ca wyje¿d¿a do innego pañstwa, aby
dzieliæ siê nasz¹ kultur¹ narodow¹. Takie wyjazdy daj¹ mo¿liwoœæ zwiedzenia
wielu krajów, nawi¹zania miêdzynarodowych kontaktów, a co najwa¿niejsze –
w ciekawy sposób spêdzenia wakacji.
„Mali Gorzowiacy” wychowuj¹, ucz¹, rozwijaj¹ zainteresowania. Dziêki zespo³owi
wielu m³odych ludzi nie nudzi siê i nie spêdza wolnego czasu bezu¿ytecznie.
Bycie tancerzem jest niezwyk³ym doœwiadczeniem i przygod¹, która zwyk³ej
codziennoœci dostarcza wielu kolorów.
Katarzyna Sender
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Przygotowane do wyborów Miss Chorwacji, Rovinj, 1997

Portugalia - Porto, 2004. Pokaz letniej wersji stroju krakowskiego
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Wiersz okolicznościowy na 20-lecie zespołu. Autorstwo zbiorowe.
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Do tej pory nie wiedz¹, czy b³oto by³o lecznicze.
Portugalia - Algarve, 2004

Podczas karnawa³u w Ciudad Guayanie zaleca siê symboliczne umazanie smo³¹. Wenezuela, 1999

Piotr i Pawe³ otrzymali na imieniny tradycyjne
³otewskie wieñce z liœci dêbu i bukiet polnych
kwiatów, £otwa - Livani, 1995

Tañce plemienne z okresu ¿elaza
Dania - Marielyst, 2004
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Wyprawa za ocean – Wenezuela!
Na festiwalu w Turcji Maryla Szupiluk okry³a swoim swetrem dygocz¹c¹
z zimna Mariê-Fernandê. Ta – byæ mo¿e z wdziêcznoœci - zaprosi³a nas do siebie, do Guayany na miêdzynarodowy festiwal. Byæ w Ameryce Po³udniowej!
Czy bêdzie nas na to staæ? Uda³o siê!
Polecieliœmy œwietnymi liniami holenderskimi KLM, z przesiadk¹ w Amsterdamie, oczywiœcie. Lotnisko tamtejsze przeogromne. Choæ mia³am za sob¹ oko³o
30 lotów, jednak Amsterdam zrobi³ na mnie du¿e wra¿enie. Przelot przez Atlantyk. - Marylko, nie myœl co jest pod nami, nie myœl o tej wodzie - Krzysztof uspokaja³
¿onê, tak jakby to mia³o jakiekolwiek znaczenie, co jest pod nami w razie...
Lot trwa³ 9 godzin. Rano pod nami cukierkowo-niebieskie Morze Karaibskie
i doœæ okropne zabudowania. Port lotniczy w Caracas - nieskoñczona betonowa budowla. Wszêdzie pe³no ¿o³nierzy z karabinami. Po wyjœciu z budynku
buchn¹³ na nas ¿ar z pieca chlebowego pomieszany z ³aŸni¹ parow¹. Do tego
bardzo intensywne zapachy owoców, wilgoci, brudu. Czeka³ na nas konsul RP.
Mieliœmy z marszu zakontraktowany koncert dla ambasadora RP na przyjêciu
dla Polonii. W zamian ambasada mia³a nas podj¹æ kolacj¹. Daliœmy koncert nieumyci, tañczyliœmy na marmurowej pod³odze. W zamian poczêstowano
nas sokiem i kieliszkiem wina. Na kolacjê mieliœmy pojechaæ do McDonaldsa
i zap³aciæ za ni¹ sami. - Pani dyrektor festiwalu zwróci wam pieni¹dze - zapewnia³
nas pan konsul, co oczywiœcie siê nie sprawdzi³o. Poniewa¿ nasze telefony komórkowe nie mia³y ³¹cznoœci z Polsk¹, prosiliœmy konsula, aby zadzwoni³ do
Gorzowa i poinformowa³, ¿e dolecieliœmy szczêœliwie. Dopiero po trzech dniach
zdenerwowane rodziny dowiedzia³y siê, ¿e jesteœmy cali. Tak wiêc polska s³u¿ba
dyplomatyczna po raz kolejny w naszych doœwiadczeniach okaza³a siê marna i nieuczciwa.
Po takiej kolacji dalej w drogê, autobusem 800 km na po³udnie do miejsca przeznaczenia. - Ubierzcie siê ciep³o do autobusu, bo jest klimatyzacja - ostrzegano nas. Jak mo¿e byæ zimno w autobusie, skoro na powietrzu jest 40 st.
C? Mimo to dziewczyny wyjê³y ³owickie we³niane zapaski i wygra³y. A my,
doroœli, trzymaliœmy zêby, ¿eby nie wypad³y ze szczêkania. Na ka¿dym postoju
wpadaliœmy w rozpalony piec i z powrotem do lodówki, bo w autobusie by³o
tylko 16 st. C. Jechaliœmy 10 godzin, przez ca³¹ Wenezuelê, a¿ nad rzekê Orinoko. Szalona jazda, szalony kierowca i œwietne drogi.
Na dziedziñcu szko³y, która nas goœci³a, ros³y olbrzymie drzewa mango
i mandarynki. Nikt tu nie zbiera³ owoców. Szko³a bez okien, tylko otwory. M³odzie¿ zamieszka³a u rodzin, na ogó³ zamo¿nych, z w³asnymi domami.
Op³ywa³y nasze dzieci w dostatki i rozrywki. My, doroœli, mieszkaliœmy w hotelu.
Zmarnowaliœmy tam mnóstwo czasu zamiast zwiedzaæ. Cech¹ charakterystyczn¹
po³udniowców jest nie spieszyæ siê. S³ynne mañana. Ci¹gle czekaliœmy: to na
t³umacza, to na zespó³ gospodarzy, to na rozpoczêcie koncertu. Nikt nigdy nie
wiedzia³, co bêdzie i o której godzinie. Tresowaliœmy naszego t³umacza Marco
tak, ¿e gdy wyje¿d¿aliœmy, twierdzi³, ¿e jest innym cz³owiekiem.
Festiwal jak ka¿dy: du¿o koncertów, m³odzie¿ z ró¿nych krajów. Tyle, ¿e
w ka¿dym mieœcie sta³ pomnik Simona Bolivara, twórcy wolnych krajów Ameryki £aciñskiej, wiêc my: kwiaty i pok³ony przed ka¿dym pomnikiem.
Koœcio³y te¿ nie maj¹ górnych czêœci œcian. Ptaki przelatuj¹, zostawiaj¹ na
³awkach to, co ptaki zostawiaj¹. A s¹ tak bardzo kolorowe! Symbolem Wenezueli jest tukan. Rzeka Orinoko jest przeogromna i mêtna, motyle s¹ wielkoœci
ptaków, a d¿ungli nie da siê opisaæ. Ulewa tropikalna to œciana wody, po
niej natychmiast pe³ne s³oñce i za moment wszystko znów suche. Wszêdzie
s¹ tamtejsze kwiaty o barwach nam kojarz¹cych siê z kolorowa bibu³k¹.
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Z Wenezuelk¹ w tradycyjnym kostiumie
karnawa³owym, El Callao, 1999

Nowe banknoty wenezuelskie z portretami
„Ma³ych Gorzowiaków”. Wenezuela, 1999

Wenezuela - Boliwar, 1999. Z papug¹ prosto z d¿ungli
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W du¿ym mieœcie na ulicach krzewy i drzewa jak bukiety (a miasto ma
1,3 mln mieszkañców). W³aœnie mieszkañcy: niscy, smagli, doœæ krêpi. Dziewczyny cud, ale panie bardzo przysadziste. Choæ jak zaczn¹ tañczyæ swoje horoppo i salsê, to a¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e z tak¹ wag¹... Panowie... no
có¿, maj¹ piêkne oczy i w³osy.
Jeœæ nam dawali du¿o i rozmaicie, np. pe³n¹ szklankê kostek lodu zalan¹ rzadk¹ zimn¹ kasz¹ mann¹ albo placek wygl¹daj¹cy jak szarlotka, tyle
¿e zamiast jab³ek miêso z ryby albo z ¿ó³wia. No i wszechobecna wo³owina
w postaci podeszwy. Tak¿e jukka pieczona, banany pieczone i ró¿ne nieznane
owoce.
Zawieziono nas do El Callao - miasta z³ota i callipso (taki taniec). 90% jego
mieszkañców to bardzo ciemnoskórzy potomkowie z Trynidadu. Prowadzono nas
na stadion przy dŸwiêku og³uszaj¹cych bêbnów. Ca³e miasto wyleg³o i wita³o
nas ha³aœliwie na tym stadionie. A tam o ma³o ¿ywcem nie z¿ar³y nas muszki
puri-puri (wielkoœci kropki). Czysty ob³êd! Po powrocie znowu – m³odzie¿ do rodzin, które obsypa³y ich z³otymi podarkami, a my do hotelu i sami z sob¹.
Na koncert fina³owy przyjecha³ pan ambasador, zaprosi³ nas - doros³ych
- na kolacjê o 1.00 w nocy do luksusowej restauracji, po czym zostawi³, bo
okaza³o siê, ¿e nie ma pieniêdzy i musi szukaæ bankomatu. Na szczêœcie my
byliœmy ponad to. Humory nam dopisywa³y. Np. Marylka zapragnê³a zjeœæ jajko i nijak nie mog³a znaleŸæ go w sklepie. Zatem przy kasie odby³ siê swoisty spektakl. Po wyczerpaniu wszystkich znanych jêzyków obcych i gier mimicznych, dopiero donoœne „ko, ko, ko” i machanie „skrzyd³ami” oraz wysi³ek
ze stêkniêciem jak przy znoszeniu jajka, da³o oczekiwany rezultat. Ja z Krzyœkiem
le¿a³am przed sklepem ze œmiechu. A wiêc có¿ nam pan ambasador ze swoim z³ym zachowaniem!
Trafi³a siê te¿ mi³oœæ. Carlos zakocha³ siê w Ewie z wzajemnoœci¹. Ca³owali
siê i przytulali, pani dyrektor festiwalu szala³a z wœciek³oœci, ¿e to nieobyczajne.
A tu po roku, proszê, Carlos przyjecha³ do Gorzowa i zabra³ Ewê. Dziœ maj¹
ju¿ dziecko i s¹ bardzo szczêœliwym ma³¿eñstwem. Tak to czasem egzotyczna
podró¿ staje siê dla kogoœ wymarzonym ¿yciowym celem.
Mimo strachu przed chorobami i ¿o³nierzami, mimo wo³owej podeszwy, by³
to niezapomniany wyjazd. Nasze dzieci s¹ tak piêkne w strojach ludowych. Takie inne.
Straciliœmy, niestety, okazjê zobaczenia Salto Angel – najwiêkszego wodospadu œwiata, mimo ¿e byliœmy o krok. Pozosta³y niezwyk³e wra¿enia, a ja do dziœ
mam ¿ó³wia, który nosi imiê Maria-Fernanda. Tak jak dyrektorka festiwalu.
Lidia Przyby³owicz

Festiwal w Egipcie – Ismailia, sierpieñ 2000 r.
Po raz pierwszy do Afryki przez Moskwê zespó³ polecia³ samolotem rosyjskich
linii lotniczych. Byæ mo¿e nie by³oby w tym nic atrakcyjnego, ale ju¿ wiêcej
nie chcê lecieæ ciasnym i dusznym TU 154 E. Niechêci do rosyjskich linii lotniczych dope³ni³y problemy, które mieliœmy na lotnisku w Kairze i gdyby nie
interwencja polskiego MSZ-tu, nie wiadomo kiedy wylecielibyœmy do kraju. Pozytywnym by³o to, ¿e w drodze powrotnej musieliœmy zostaæ dzieñ w Moskwie
i dziêki temu zwiedziliœmy tê wyj¹tkow¹ stolicê. Rozczarowanie prze¿y³ jeden
z tancerzy, który obudzi³ siê w hotelu zbyt póŸno, aby pojechaæ z nami do
centrum. ¯adnymi sposobami ani my, ani eta¿owa nie mogliœmy go dobudziæ.
Spa³ jak kamieñ.
Z lotniska w Kairze odebrali nas organizatorzy. Pod siln¹ eskort¹ policji tu-
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rystycznej i z prywatnym ochroniarzem udaliœmy siê do miasteczka studenckiego
w Ismailii. Tam w³aœnie odbywa³ siê festiwal, w którym bra³y udzia³ zespo³y
z 42 krajów œwiata. Sta³a obecnoœæ wojska i policji nie by³aby tak mêcz¹ca,
gdybyœmy mogli choæ na chwilê wyrwaæ siê samodzielnie. Nie pozwalano nam
opuszczaæ miejsca zakwaterowania, a t³umaczono to wzglêdami bezpieczeñstwa.
Wszêdzie dok¹dkolwiek udawaliœmy siê, towarzyszyli nam ochroniarze i strzegli jak oka w g³owie. Spêdzaj¹c wiele godzin wspólnie z innymi „uwiêzionymi”
nawi¹zaliœmy mnóstwo ciekawych znajomoœci. Ze szczególnym zainteresowaniem
obserwowaliœmy zespo³y z krajów afrykañskich. Ich sposób ¿ycia, tañczenia,
œpiewania, ubierania siê. Po raz pierwszy miêliœmy okazjê przyjrzeæ siê konfliktowi
izraelsko-palestyñskiemu z punktu widzenia Palestyñczyków. Bardzo mili i ciekawi
ludzie, ale tyle w nich nienawiœci do Izraela, ¿e trudno dopatrzyæ siê choæby
cienia chêci rozwi¹zania problemu.
Koncerty festiwalowe odbywa³y siê w wielu egipskich miastach. Tañczyliœmy
w Ismailii, Faild, na pó³wyspie Synaj w Al-Arish, Kairze wszêdzie wzbudzaj¹c olbrzymie zainteresowanie. Polski folklor, ma³o znany w konserwatywnym Egipcie,
cieszy³ siê du¿ym powodzeniem. Muzykê, kostiumy, dynamiczne tañce i do tego
wysoki poziom wykonawczy zawsze nagradzano burz¹ oklasków, a niew¹tpliwa
uroda cz³onków zespo³u znajdowa³a uznanie na pierwszych stronach gazet.
O karaluchach, dokuczliwych muchach, nawet braku papieru toaletowego
natychmiast zapomnieliœmy, gdy stanêliœmy twarz¹ w twarz z Tutanchamonem
w Muzeum Egipskim. Có¿ za niezapomniane prze¿ycie zobaczyæ tak wiele ze
œwiatowego dziedzictwa kultury! I te cudowne chwile rozmyœlañ w cieniu egipskich piramid i Sfinksa! Byæ w miejscach owianych legend¹ i opisywanych
przez miliony ludzi. Dreszcz mi po plecach przechodzi, gdy wspominam chwilê,
w której po raz pierwszy z okien autobusu przeje¿d¿aj¹cego przez Nil ujrza³am
sylwetki tych monumentalnych budowli. Tak, to by³ jeden z tych wyjazdów, które pamiêta siê przez ca³e ¿ycie.
Wszystko, co wydaje siê byæ mêcz¹ce w czasie festiwalu, z biegiem czasu blednie, a we wspomnieniach pozostaj¹ tylko te chwile, które s¹ najlepsze
i najmilsze. Z uœmiechem myœlê o przyjacio³ach z Egiptu, którzy jeszcze d³ugo
potem pisywali, a patrz¹c na figurkê Amona stoj¹c¹ na kominku, dziêkujê, ¿e
by³o mi dane byæ w Egipcie.
Maria Szupiluk
Egipt, 2000. Przed piramidami w Gizie
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Stowarzyszenie Przyjació³ ZTL
„Mali Gorzowiacy”
Stowarzyszenie zosta³o zawi¹zane 20 grudnia 1993 r. Liczy ok. 150 osób,
a jego cz³onkami s¹ przede wszystkim rodzice cz³onków zespo³u, czêsto jeszcze
wtedy, gdy ich dzieci odejd¹ z „Ma³ych Gorzowiaków”.
Celem stowarzyszenia jest:
- wychowanie m³odzie¿y w duchu zrozumienia i poszanowania bezspornych
wartoœci tradycji i kultury ludowej oraz jej twórców,
- podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i m³odzie¿y,
- rozwijanie zainteresowañ i zdolnoœci artystycznych cz³onków zespo³u,
- umo¿liwianie m³odzie¿y korzystania z ciekawej i po¿ytecznej formy czynnego wypoczynku po nauce,
- wspó³praca z w³adzami wojewódzkimi, miejskimi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi dzia³alnoœci¹ folklorystyczn¹,
- organizowanie koncertów, przegl¹dów, konkursów i innych form popularyzowania osi¹gniêæ dydaktyczno–wychowawczych uczniów – cz³onków zespo³u,
- zainteresowanie dzia³alnoœci¹ zespo³u organizacji politycznych, spo³ecznych
i œrodowiskowych,
pozyskiwanie
œrodków
finansowych
na
dzia³alnoœæ
stowarzyszenia
i zespo³u,
Dziêki pomocy rodziców zespó³ trzykrotnie by³ beneficjentem Fundacji
im. Kronenberga i uczestniczy³ w koncertach organizowanych przez Bank Handlowy w Warszawie. Przez pewien czas stowarzyszenie prowadzi³o dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, m. in. us³ugi kserograficzne. Rodzice sprzedaj¹ bilety na koncerty,
pilnuj¹ porz¹dku podczas wystêpów, rozprowadzaj¹ nagrania i gad¿ety zespo³u,
pomagaj¹ w przygotowaniu scenografii, s¹ opiekunami dzieci i m³odzie¿y podczas biwaków a nawet wyjazdów zagranicznych. Za dzia³alnoœæ w Stowarzyszeniu rodzice nie pobieraj¹ ¿adnych op³at.
Od 1994 r. Stowarzyszenie organizuje jesienne biwaki tylko dla rodziców. To
bardzo dobra forma wzajemnego poznania siê i inspirowania do dalszej pracy
na rzecz „Ma³ych Gorzowiaków.
Prezesem
Stowarzyszenia
od
pocz¹tku
jego
powo³ania
jest
Lidia
Przyby³owicz.
Wigilia cz³onków stowarzyszenia

Aktualny sk³ad Zarz¹du:
- Lidia Przyby³owicz – prezes
- Jacek Iwaszuk – wiceprezes
- Krzysztof Szupiluk – sekretarz
- Waldemar Sabo – cz³onek
- Waldemar Jaworski – cz³onek
- Marek Kosecki – cz³onek
- Grzegorz Szymczak – cz³onek
- Ma³gorzata Reks – cz³onek
- Ma³gorzata Zienkiewicz – cz³onek
Komisja Rewizyjna
- Magdalena £agoda
- Aleksandra Baranowska
- Ma³gorzata Janicka
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Jedna wielka rodzina
Mówi Lidia Przyby³owicz – prezes Stowarzyszenia Przyjació³
Zespo³u Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”

- W 1995 roku my, rodzice dzieci, które s¹ cz³onkami Zespo³u Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”, postanowiliœmy siê
zjednoczyæ i powo³aliœmy stowarzyszenie.
Uznaliœmy, ¿e w ten sposób lepiej bêdziemy
wspieraæ zespó³. Liczba cz³onków stowarzyszenia jest zmienna, bo zale¿y od iloœci
dzieci w zespole. Cz³onkowie p³ac¹ sk³adki
miesiêczne, które s¹ przeznaczane na potrzeby zespo³u.
Zespo³owi niezbêdna jest pomoc zarówno materialna, jak i organizacyjna,
a tak¿e nierzadko fizyczna. To my zabiegamy o fundusze dla zespo³u, sk³adamy
wnioski o projekty i granty. Co roku uzyskujemy pomoc finansow¹ z bud¿etu miasta Gorzowa Wlkp., a tak¿e z Kuratorium

Oœwiaty, z Urzêdu
Marsza³kowskiego,
a wczeœniej od
Lidia Przyby³owicz
Wojewody
Gorzowskiego.
Trzykrotnie byliœmy beneficjentem Fundacji
im. Kronenberga. Nasze stowarzyszenie
jest wspierane przez prywatnych sponsorów, którymi najczêœciej jesteœmy my sami
- rodzice prowadz¹cy w³asne firmy. Bardzo czêsto œwiadczymy pomoc w postaci
wyrobów naszych firm lub w formie us³ug.
Dziêki stowarzyszeniu mamy poczucie, ¿e
praca spo³eczna jest jednoczeœnie prac¹
na rzecz naszej w³asnej rodziny.
Co roku spotykamy siê podczas imprez
plenerowych: we wrzeœniu, aby wytyczyæ

Biwak cz³onków stowarzyszenia, Zdroisk, 2005
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zadania na rok szkolny i poznaæ nowych
cz³onków, czyli rodziców dzieci, które
wesz³y do zespo³u.
Natomiast wiosn¹ na majówce bawimy
siê ca³ymi rodzinami: cz³onkowie „Ma³ych
Gorzowiaków”, ich rodzice i rodzeñstwo.
Wtedy naprawdê czujemy, ¿e jesteœmy
jedn¹ wielk¹ rodzin¹ i ¿e dla rodziny, nawet tej spo³ecznej, mo¿na zrobiæ wiele.
Du¿o osób samorzutnie w³¹cza siê
w ró¿ne formy pomocy zespo³owi, szczególnie przy organizacji dorocznych koncertów w teatrze lub podczas wyjazdów
na koncerty. Czasami jeŸdzimy tak¿e na
festiwale zagraniczne jako wychowawcy,
t³umacze lub w inny sposób œwiadcz¹c
pomoc organizacyjn¹.
Nasze stowarzyszenie nie ingeruje
w sprawy merytoryczne ani artystyczny
kszta³t prezentacji, jednak¿e zajmuj¹c siê
finansami tak kierujemy nasze dzia³ania,

aby by³y styczne z programem pracy
zespo³u.
Ponadto chcemy pomagaæ kadrze
w pracy pedagogicznej, staramy siê
wspólnie rozwi¹zywaæ problemy wychowawcze, a nasz¹ – rodziców – postaw¹
s³u¿yæ za wzór dla m³odzie¿y.
Podczas pierwszych wyborów w 1995 r.
cz³onkowie stowarzyszenia powierzyli mi
funkcjê prezesa, któr¹ sprawujê do dziœ,
choæ moja córka ju¿ „wyros³a” z zespo³u.
Praca ta nie jest ³atwa, ale daje mi bardzo du¿o satysfakcji i radoœci, jak¹ niesie
obserwacja doskonalenia ca³ego zespo³u
i poszczególnych jego cz³onków. Dziêkujê
za te doœwiadczenia kolegom – rodzicom,
kadrze zespo³u, zw³aszcza Maryli i Krzysztofowi Szupilukom oraz dzieciom – cz³onkom
naszego wspólnego Zespo³u Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”.

Rodzice przygotowuj¹ posi³ki na obozach. Dania - Marielyst, 2005
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Prace magisterskie i dyplomowe
Na temat zespo³u napisano kilka prac magisterskich, jedn¹ pracê dyplomow¹ i dwie prace podyplomowe. Poni¿szy wykaz obejmuje tylko te prace,
które s¹ w archiwum ZTL „Mali Gorzowiacy”.
Wojciech Moskwiak: „Budowa miêœnia brzuchatego ³ydki w Dzieciêcym Zespole
Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy” w Gorzowie Wielkopolskim”
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Danuty Stachury, Akademia
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydzia³ Wychowania Fizycznego, Kierunek Nauczycielski, Instytut Kierowniczych Podstaw Kultury Fizycznej,
Zak³ad Morfologicznych Podstaw Kultury Fizycznej, Pracownia Anatomii Funkcjonalnej, Gorzów Wlkp. 1990 r.
Maria Szupiluk: „Wydolnoœæ fizyczna dzieci tañcz¹cych, a zachowanie siê têtna po
wykonaniu wybranych elementów krakowiaka”
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Zofii Koz³owieckiej, Pañstwowe
Zaoczne Studium Oœwiaty i Kultury Doros³ych w Warszawie, Miêdzywojewódzki
Oœrodek Dydaktyczny w Poznaniu, Poznañ 1991 r.
Joanna Stachrowska: „Dzia³alnoœæ Zespo³u Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”
w latach 1981 – 1998”
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr El¿biety Grodzkiej-Kubiak
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Centrum Doskonalenia Kadr, Studium Podyplomowe Form Taneczno-Gimnastycznych przy Muzyce, Poznañ 1998 r.
Krystyna Wielgos: „Wp³yw udzia³u w Zespole Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy” na
zainteresowania muzyczne dzieci i m³odzie¿y”
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Andrzeja Nyderka w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii Instytutu
Wychowania Muzycznego, Bydgoszcz 1998 r.
Agnieszka Ko¿an: „Geneza i dzia³alnoœæ Zespo³u Tanecznego „Mali Gorzowiacy”
w latach 1981 – 2000”
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Gaja
w Katedrze Historii i Organizacji Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydzia³ Wychowania Fizycznego,
Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2001
Krzysztof Szupiluk: „Kierowanie Zespo³em Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy”
z M³odzie¿owego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. w œwietle szkolnego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „Edukacja Regionalna – dziedzictwo kulturowe
w regionie”
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Bernarda Sacka w Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Szczeciñskiego, Gorzów Wlkp. 2002
Agnieszka Gawrych: „Geneza i dzia³alnoœæ Zespo³u Tañca Ludowego „Mali Gorzowiacy” w latach 1981 – 2002”
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bernarda Woltmanna w Katedrze Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu w Akademii Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydzia³ Wychowania Fizycznego, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2003
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KONCERTY ZAGRANICZNE
ZTL „Mali Gorzowiacy”
Rok 1986
Luty
–
Czerwiec –
PaŸdziernik –

Frankfurt/O – NIEMECKA REPUBLIKA DEMOKRYATYCZNA
Eberswalde – NRD
Frankfurt/O – NRD

Rok 1987
Wrzesieñ

–

Presov – CZECHOS£OWACJA

Rok 1988
Maj
Czerwiec

–
–

Brodowin – NRD
Frankfurt/O, Eberswalde – NRD

Rok 1989
Maj
Lipiec

–
–

Frankfurt/O – NRD
Worone¿ – ZWI¥ZEK RADZIECKI

Rok 1990
Lipiec

–

Saint Pantaleon de Larche, Pouilly en Auxois, Ussel, Pompadour,
Chamboulive, Va Rois et Chaignot – FRANCJA

Rok 1991
Sierpieñ

–

Frankfurt/O – NIEMCY

Rok 1992
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieñ

–
–
–
–

Cottbus – NIEMCY
Sankt Petersburg, Siestrojeck, Puszkin ROSJA
Quetigny, Premeaux, Genlis, Pralon, Varanges, Belfontaine – FRANCJA
Quedlinburg, Thale – NIEMCY

Rok 1994
Marzec
Lipiec
Sierpieñ

–
–
–

Jekatierinburg, Dwierieczeñsk, Moskwa – ROSJA
Szanghaj – CHINY
Cava de Tirreni, Fondi, Vetralla – W£OCHY

Rok 1995
Lipiec
Sierpieñ
Sierpieñ

–
–
–

Ryga, Livani, Jarma³a – £OTWA
Presov – S£OWACJA
Vaslui, Visoara, Husi, Berezeni – RUMUNIA

Rok 1996
Lipiec

–

Tampere, Viikinsarii – FINLANDIA

Rok 1997
Maj
–
Sierpieñ
–
PaŸdziernik –

Frankfurt/O – NIEMCY
Rovinj, Porec – CHORWACJA
Monachium – NIEMCY

Rok 1998
Maj
Maj
Maj

Frankfurt/O – NIEMCY
Bukareszt – RUMUNIA
Tars, Adampol, Adana, Bolu, Istambu³ – TURCJA

–
–
–
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Czerwiec
Grudzieñ

–
–

Frankfurt/O – NIEMCY
Antalya – TURCJA

Rok 1999
Sierpieñ
Wrzesieñ

–
–

Ciudad Guayana, El Callao, Caracas, Boliwar – WENEZUELA
Cava de Tirreni, S.Lucia, SS.Quaranta, Passiano, Alessia, Marco
Polo, S.Lamberti – W£OCHY

Rok 2000
Kwiecieñ
Maj
Czerwiec
Sierpieñ
Sierpieñ

–
–
–
–
–

Grudzieñ

–

Izmir, Kusadasi, Efez, Selcuk – TURCJA
Frankfurt/O – NIEMCY
Hanover – NIEMCY
Begaar, Labrit, Mersan, Pouillon, Lit et Mixe, Rion – FRANCJA
Volenborg, Marielyst, Nysted, Kopenhaga, Nykobing, Gedser,
Maribo – DANIA
Antalya, Kemer – TURCJA

Rok 2001
Kwiecieñ
Czerwiec
Lipiec

–
–
–

Sierpieñ
–
PaŸdziernik –

Nikozja, Girne – CYPR
Bruksela – BELGIA
Norre Alslev, Nykobing, Gedser, Stubbekobing, Vordingborg,
Marielyst – DANIA
Ismailia, Al Arish, Faild, Kair – EGIPT
Iwano-Frankowsk – UKRAINA

Rok 2002
Marzec
Kwiecieñ
Kwiecieñ
Czerwiec
Lipiec

–
–
–
–
–

Berlin – NIEMCY
Nikozja, Girne, Aktogan – CYPR
Eberswalde – NIEMCY
Istambu³ – TURCJA
Norre Alslev, Nykobing, Stubbekobing, Vordingborg, Marielyst,
Kopenhaga, Nykobing – DANIA

Rok 2003
Czerwiec

–

Sakskobing, Norre Alslev, Stubbekobing, Vordingborg, Marielyst,
Kopenhaga, Nykobing – DANIA
Frankfurt/O – NIEMCY
Geteborg, Laholm – SZWECJA
Belgrad – SERBIA I CZARNOGÓRA

Lipiec
–
Sierpieñ
–
PaŸdziernik –
Rok 2004
Kwiecieñ
Czerwiec
Lipiec

–
–
–

Sierpieñ

–

Rok 2005
Czerwiec
Lipiec

–
–

Sierpieñ
Sierpieñ

–
–

Girne, Nikozja – CYPR
Mazeikiai, Palnosuose, Leckaroje, Tirkslai – LITWA
Natved, Nykobing, Stubbekobing, Norre Alslev, Sakskobing,
Vordingborg – DANIA
Porto, Gandomar, Tunes, Alcantarilha, Algoz, Fyrygudu, Portimao,
Estoi, Calvario, Moncarapacho, Bartolomeu de Messenes –
PORTUGALIA

Lamorlaye – FRANCJA
Norre Alslev, Stubbekobing, Nykobing, Gedser, Sakskobing, Maribo,
Vordingborg – DANIA
Perfugas, Banari, Arborea, Milis, Ussassai – SARDYNIA – W£OCHY
Asotthalom, Sandorfalva, Pusztamerges, Hodmezovasarhely,
Kubekhaza, Ocsod, Tiszasziget, Maroslele - WÊGRY
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Cz³onkowie Zespo³u
„Mali Gorzowiacy” w latach 1981 - 2006
A
Abramyk Joanna
Adamirowicz Łukasz
Adamska Aleksandra
Adamska Olga
Aksamit Alicja
Aksamit Magdalena
Amerska Gabriela
Amerski Lubosz
Amerski Łukasz
Andrzejak Kinga
Anioł Agnieszka
Antczak Marek
Antczak Monika
Antkowiak Łukasz
Antkowiak Maciej
Astramowicz Roman
B
Bagrec Paweł
Bajbus Piotr
Bałdych Adam
Bałdych Paweł
Bałdych Piotr
Baradziej Wiktor
Baran Marek
Baranowski Jan
Barański Krystian
Barczyk Mateusz
Bartkowiak Ewa
Bartkowiak Magdalena
Bartoszewicz Sylwia
Baryła Iwona
Bąkowska Izabela
Bąkowski Wojciech
Bednarczyk Elwira
Beres Anna
Bernatowicz Przemysław
Bielecka Joanna
Błaszczyk Norbert
Błażejczyk Jacek
Błażejczyk Jędrzej
Błonka Adrian
Bobrowski Konrad
Bojba Aldona
Boła Piotr
Borcz Klaudia
Borcz Łukasz

Borkowski Filip
Botke Natalia
Brosz Adam
Browarna Katarzyna
Brzozowska Marzena
Bugajny Rafał
Bukała Oliwia
Bukowiec Dariusz
Burak Adrian
Burak Sebastian
Buszkiewicz Michał
Byczkiewicz Bartosz
Byczkiewicz Beata
C
Caban Iwona
Car Izabela
Cencelewicz Piotr
Chojka Izabela
Cholewińska Agnieszka
Cholewińska Aneta
Chomski Przemysław
Chorkawy Piotr
Chudy Dariusz
Chudy Michał
Cichy Marek
Cichy Tomasz
Ciemcioch Aleksandra
Ciepliński Radosław
Cierach Tobiasz
Cieśla Magdalena
Cieślik Kamila
Cisowski Arkadiusz
Cytryniak Natalia
Czarnywojtek Agata
Czarnywojtek Maciej
Czerniakiewicz Radosław
D
Daniłowska Anna
Darczuk Krzysztof
Dąbek Damian
Dąbek Marcin
Dębicka Natalia
Dobrzyński Krystian
Domaradzka Katarzyna
Domaradzki Błażej
Domaradzki Przemysław

Domian Robert
Dominikowski Konrad
Drąg Diana
Dreczka Jacek
Drzewiecka Monika
Drzewiński Łukasz
Dudek Daniel
Duszak Adam
Dziadak Joanna
Dziubek Anna
E
Extowicz Małgorzata
Extowicz Robert
F
Felicka Adrianna
Felix Barbara
Flinik Katarzyna
Flinik Magdalena
Flisak Aleksandra
Florczak Karol
Forster Magdalena
Franciszkowska Natalia
Frątczak Irma
Frątczak Izabela
G
Gadomski Robert
Gaik Michał
Gajda Marek
Gandurska Magdalena
Gaweł Zuzanna
Gawrońska Agnieszka
Genge Michał
Gierz Marcin
Gintowt Kinga
Gintowt Łukasz
Gizal Maciej
Gładki Mateusz
Głąb Joanna
Głowacka Kamila
Głowacki Cezary
Głowiak Marcin
Głowiak Paweł
Głożyńska Julia
Gmyterko Paweł
Godlewski Tomasz
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Gofron Piotr
Gojżewska Małgorzata
Górniak Arkadiusz
Górski Jakub
Górski Piotr
Graczykowska Magdalena
Grancewicz Tomasz
Griga Kinga
Gromadecki Piotr
Gronowski Bartłomiej
Grzecznowski Kamil
Grzegorzak Kacper
Grzyb Jarosław
Gucia Robert
H
Hadrysiak Krzysztof
Hałas Monika
Hanuszkiewicz Barbara
Hawrylak Marcin
Hyra Michał
I
llnicka Joanna
Iwanowicz Edyta
Iwanowicz Katarzyna
Iwaszuk Maciej
Iwaszuk Zuzanna
J
Jacek Anna
Jackiewicz Radosław
Jakóbowski Marcin
Jakubowska Agata
Jakubowska Karina
Jakubowska Katarzyna
Janas Paweł
Janicka Zuzanna
Jankiewicz Maciej
Jarzębski Rafał
Jasińska Żanna
Jaśkiewicz Hanna
Jaślanek Magdalena
Jaworska Dominika
Jaworski Jakub
Jaźwiński Kamil
Jednoróg Paweł
Jeziorna Lucyna
Jeziorny Lucjan
Jeżyk Agnieszka
Jędrzejczak Michał
Joniec Michał
Jop Michał

Jóźwiak Alicja
Jóźwiak Marta
Jurga Łukasz
K
Kaczeczka Paweł
Kaczmarek Ewelina
Kaczmarek Katarzyna
Kaczmarek Mateusz
Kaczmarek Wojciech
Kadziewicz Bartłomiej
Kalarus Wojciech
Kalembkiewicz Jakub
Kalembkiewicz Karolina
Kalinowska Kamila
Kalinowska Paulina
Kalinowski Michał
Kałos Magdalena
Kałużny Mateusz
Kamińska Magdalena
Kamiński Jarosław
Kamiński Wojciech
Kamoda Anna
Kamoda Katarzyna
Kapusta Kamil
Karaśkiewicz Anna
Karaśkiewicz Marcin
Kasprowiak Patrycja
Kasztelan Łukasz
Kędzior Tadeusz
Kietliński Adam
Kimon Tomasz
Kisielewicz Anna
Klajda Julia
Klek Marcin
Klekocka Hanna
Klimczak Michał
Kolesińska Anna
Kopacka Patrycja
Korbel Anna
Korbut Katarzyna
Korytowska Klara
Korzeniewski Łukasz
Kosecka Maria
Kosowska Kamila
Kostrubiec Łukasz
Kostrubiec Marek
Kostrzewa Izabela
Kowalczuk Paula
Kowalczyk Mateusz
Kowalewska Marta
Kowalska Alina
Kozdroń Adam

Kozdroń Joanna
Kozdroń Katarzyna
Kozdrowski Jarosław
Kozłowski Jacek
Krasowski Radosław
Krawczyk Aleksandra
Kronkowska Honorata
Kropa Iga
Król Małgorzata
Królak Sylwia
Królik Małgorzata
Krukar Michał
Krzeski Grzegorz
Krzyżanowski Tomasz
Krzyżanowska Joanna
Kubacka Marta
Kubiak Bartosz
Kubicki Piotr
Kuciara Marta
Kuciara Natalia
Kukier Łukasz
Kumor Krzysztof
Kumor Paweł
Kunik Aleksandra
Kurek Michał
Kurowska Anna
Kurrami Sylwia
Kusiak Agnieszka
Kutysz Wojciech
Kuźniak Piotr
Kwapisz Dominik
Kwiatkowski Jacek
L
Lalik Kacper
Lasecka Urszula
Lehmann Aleksandra
Lehmann Tomasz
Leśków Maciej
Leśków Piotr
Lewandowski Paweł
Libelt Oliwia
Libertowicz Paweł
Lipiec Maja
Lisiecka Ilona
Lisiecki Kacper
Lorek Izabela
Ł
Łabaszczuk Piotr
Łagoda Aleksandra
Łastowiecka Agata
Łazowska Agnieszka
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Łopata Piotr
Łukasik Wiktoria
Łukjan Fabia
Łukjan Fabian
Łukjan Grzegorz
M
Maciejewska Magdalena
Maciejewska Marta
Magdziarz Katarzyna
Majchrzak Rafał
Majdański Mariusz
Makowski Andrzej
Malarek Wojciech
Malinowski Piotr
Marcinkiewicz Marcin
Marcinkowska Ewa
Markowski Jakub
Matoszko Maciej
Matychowiak Aneta
Matychowiak Maciej
Mazur Joanna
Mazurkiewicz Rafał
Mażul Robert
Michniewicz Aneta
Mielnik Liliana
Mikołajewicz Agata
Mikołajewicz Aneta
Mikulska Małgorzata
Mikuta Agata
Minge Julia
Minge Michał
Mitera Radosław
Mołodciak Przemysław
Mołotczak Michał
Moneta Waldemar
Mora Michał
Muga Grzegorz
Musiał Dariusz
Musiela Marcin
Myśliwiec Mariusz
N
Nadrasik Mikołaj
Nadriczny Maciej
Napieralski Kamil
Napiórkowski Aleksander
Narożniak Kamila
Nieciecki Michał
Nowaczyk Jarosław
Nowak Joanna
Nowak Natalia
Nowicka Marta

Nowicki Robert
O
Obidowski Marcin
Obidowski Radosław
Okulewicz Tomasz
Olchawa Dawid
Olejarczyk Bartosz
Oleksiewicz Justyna
Oleszkiewicz Łukasz
Olszewska Marta
Olszewska Natalia
Orzeł Justyna
Osińska Agata
Ostrowska Marta
Osuch Jakub
Owczarek Piotr
Oziewicz Tomasz
P
Pałys Andrzej
Pałys Lidia
Paprzycka Joanna
Pasternak Aleksandra
Pastuszko Celestyna
Pawlak Marcin
Paździor Kacper
Perkowski Mateusz
Pernal Piotr
Petzold Bianka
Piasek Jakub
Piasta Katarzyna
Pierzchalska Marianna
Pietrzak Artur
Piotrowska Magdalena
Piotrowski Piotr
Piskulski Marek
Plata Agnieszka
Polak Izabela
Polańska Anna
Polowczyk Ewa
Popiel Dominika
Popkowski Mateusz
Prochacki Szymon
Prokop Bartosz
Przybyła Agata
Przybysz Krzysztof
Puchlicka Agnieszka
Pudelski Michał
Purger Milan
Pytlak Małgorzata
Pytlak Mateusz
Pytlak Michał
Pytlak Paulina

R
Raczyńska Jagoda
Radomski Robert
Rajewska Natalia
Raminiak Przemysław
Raszpla Karol
Reczek Dawid
Redzimski Stefan
Rega Łukasz
Reguła Monika
Rejman Grzegorz
Reks Anna
Reks Łukasz
Rodzik Magdalena
Rojewska Agata
Rossa Konrad
Rożnowski Wojciech
Różycka Katarzyna
Rusek Michał
Rybarczyk Paweł
Rymarz Krystian
Rystwej Cezary
Rzepecki Marcin
Rzepkowska Paula
Rżany Marcin
S
Sabo Przemysław
Sala Joanna
Salej Sulika
Sawerwain Rafał
Sawko Michał
Sągajło Tobiasz
Sender Katarzyna
Sęk Katarzyna
Sieńczak Małgorzata
Sikorski Michał
Siudajewska Ewelina
Siudakiewicz Izabela
Siudakiewicz Karolina
Skopowska Patrycja
Skrobania Marek
Skrobucha Agnieszka
Smyk Karolina
Sobecka Agnieszka
Socha Filip
Socha Joanna
Sokolnicki Tomasz
Solarska Agata
Soroczyńska Marta
Stachowicz Karolina
Stando Jarosław
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Staszczak Marcin
Stawikowski Patryk
Strojczyk Błażej
Stróżyk Marcin
Stróżym Krystyna
Suchecka Aleksandra
Sudzik Ireneusz
Suszko Wojciech
Szabłowska Hanna
Szafran Katarzyna
Szamotulski Bartłomiej
Szarabajko Karol
Szatkowska Kamila
Szczebiot Oliwia
Szeluga Małgorzata
Szembek Weronika
Szerwińska Marta
Szerwiński Krzysztof
Szewczyk Aleksandra
Szewczyk Piotr
Szewczyk Wojciech
Szkudlarek Michał
Szóstka Aleksander
Szóstka Anna
Szóstka Rafał
Szpyra Maciej
Szulc Przemysław
Szulczyńska Joanna
Szupiluk Jagoda
Szupiluk Klaudyna
Szybalska Ewa
Szymaniak Adam
Szymaniak Krzysztof
Szymańska Karolina
Szymański Krystian
Szymczak Kinga
Szymkowiak Adrian
Szynol Aleksandra
Ś
Ślefarski Tomasz
Śmigielska Agnieszka
Śmigielska Olga
Śmigielski Piotr
Śnieg Aleksandra
Światłowska Ewa
Światłowski Marek
Śwital Mateusz
T
Tabaka Aleksandra
Talarczyk Bogusz
Talarczyk Pola

Talarczyk Stanisław
Targowska Natalia
Targowska Paulina
Targowski Łukasz
Tarka Małgorzata
Teodorczyk Szczepan
Tessmann Bartosz
Tessmann Maciej
Tolak Dariusz
Tomczak Katarzyna
Tomicka Justyna
Tomicki Szczepan
Toruńczak Izabela
Trębacz Dominika
Trzosek Patrycja
Turczyńska Gabriela
Turczyński Filip
Turek Renata
Turkiewicz Jakub
Turkiewicz Krzysztof
Turkiewicz Mateusz
Tużnik Alicja
Tyszkiewicz Weronika
U
Ukleja Marzena
Ukleja Monika
Urbański Artur
W
Wachowiak Katarzyna
Walczak Aleksandra
Walczak Anna
Walczowska Diana
Walentyńska Iwona
Walkowiak Krzysztof
Waraksa Marta
Wasielewska Agnieszka
Waszczeniuk Jakub
Wączek Małgorzata
Wączek Natalia
Wągrowska Magdalena
Wągrowska Małgorzata
Wegienek Arleta
Wegienek Hubert
Wędrowski Dawid
Wędrowski Michał
Wiczkowska Hanna
Wieczorek Bartosz
Wieczorek Izabela
Wieczorek Paulina
Wieliczko Aleksandra
Wiktorski Tomasz

Wilczewska Piotr
Wilczewski Michał
Wilczyńska Justyna
Wilczyński Tomasz
Wilkowska Ewa
Winnicka Justyna
Wiśniewski Mateusz
Wiśniewski Michał
Witkowski Krzysztof
Włodek Katarzyna
Woćko Marcin
Wojciechowski Waldemar
Wojtysiak Kamil
Wołk Barbara
Wołoszczuk Paweł
Wołoszyn Ewa
Wołowski Paweł
Woźniak Beata
Woźniak Dorota
Wójcik Mariusz
Wrzesiński Łukasz
Wrzeszczyńska Małgorzata
Wykowska Karolina
Wysocka Kamila
Wysota Barbara
Wysota Bogumił
Wyszyńska Anna
Z
Zalcewicz Maciej
Zapart Adam
Zatylny Jarosław
Zawiślak Barbara
Zaworska Anna
Zaworski Łukasz
Zbiorczyk Hubert
Zdrojewska Agnieszka
Zdziebło Kamil
Zell Alicja
Zienkiewicz Agata
Zienkiewicz Łukasz
Zienkiewicz Maciej
Zienkowicz Agata
Zimny Maciej
Zmorkowska Agata
Zołotucho Marcin
Ż
Żeliszewski Łukasz
Żerebecka Anna
Żółtowski Jarosław
Żurawiecka Ewelina
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Czekamy na Was:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Teatralna 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 48 95 722 8575, tel. kom. 0 602 381 795, 0 600 318 215
www: www.maligorzowiacy.gorzow.pl
e-mail:zespol@maligorzowiacy.gorzow.pl
maria@maligorzowiacy.gorzow.pl
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25 years of Mali Gorzowiacy
The Mali Gorzowiacy Folk Dance Group who are now celebrating
their 25th anniversary is an artistic showpiece of Gorzów. They have
presented Polish dances, songs and folk customs in more than 600
concerts, of which at least 300 were performed abroad. Their itineraries
took them to Shanghai, China, to Guyana in Venezuela, to Ismailia in
Egypt, several times they paid a visit to Turkey, virtually all European
countries are theirs (for a detailed list see pp 92-93). Each journey was
followed by an invitation to come to another festival or concert. Wherever
they go, admiration for Polish folk culture, richly ornamented costumes, for
the beauty of the girl dancers and the boys’ spirit goes with them.
Youth folk festivals usually do not award prizes, for folk tradition
tends to shunt judgment, yet Mali Gorzowiacy have brought many
medals, prizes, words of gratitude and keepsakes commemorating their
audiences’ recognition (see pp 60-61 for a list of).
The Group’s repertoire features national dances: polonaise,
cracovienne, the lively oberek, and other dances from the four
corners of Poland. They are staged as scene pictorials where the
dances mingle with song singing, altogether forming a snapshot of
a characteristic regional custom. The dancers wear folk costumes
made from natural materials: sheep wool, linen, leather combined
into dresses by specialist tailors. They dance to tunes played on
fiddles, the clarinet, double bass, trumpet and accordion. often
echoed by regional instruments: Wielkopolskie bagpipe, Kaszubskie
devil’s fiddle, a bass barrel and others.
Over 25 years the Group has seen 600 dancers: some had a short
stint, but most stayed on until twenty three. No-one, who was with
the Group, will ever forget the time spent with Mali Gorzowiacy.
Maria and Krzysztof Szupiluks care for emotional attitude towards
Polish tradition, dances and songs, for responsibility for themselves
and others, for mental maturity of the young. Krzysztof Szupiluk has
been the manager and choreographer of the Group for 22 years,
Maria Szupiluk is the Group’s arts manager and choreographer. It
is to them that the Group owes all their successes.
Contact:
66-400 Gorzów Wlkp., Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Teatralna 8
Phone +48 95 722 85 75, mobile: +48 0 602 381 795, +48 600 318 215
www.maligorzowiacy.gorzow.pl
e-mail: zespol@maligorzowiacy.gorzow.pl; maria@maligorzowiacy gorzow.pl

100

Wspó³praca redakcyjna
Maria Szupiluk, Krzysztof Szupiluk
Koncepcja graficzna
Ireneusz K. Szmidt

Zdjęcia
Andrzej Æwiertnia, Romuald Liszka, Marian Łazarski, Maria Szupiluk, Krzysztof
Szupiluk, S³awomir Sajkowski, archiwum zespołu „Mali Gorzowiacy”

Wydawca
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne „Arsenał”
ul. Matejki 82/3 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.- 95 7220 958. 501 520 227
www.wag-arsenal.pl, e-mail:wag.arsenal@wp.pl

Album wydany na zlecenie
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”
© by WAG Arsena³

ISBN 83 88300-17-2
Skład: Paweł Marchwiński
Druk
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
ul. Owocowa 8
66-400 Gorzów Wlkp.
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Przyjaciele zespo³u

Przyjaciele zespo³u
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Przyjaciele zespo³u
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Szczecinie
NADLEŚNICTWO BOGDANIEC
ul. Leśna 17,
66– 450 Bogdaniec
telefon: 095 7284350
fax: 095 7284353
e-mail:
bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

ul. Kos. Gdyńskich 13-14,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: info@biowet.com.pl, www.biowet.com.pl
tel. + 48 (95) 728 55 00 - 01, fax + 48 (95) 735 90 43

Przyjaciele zespo³u
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WYDANO PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW FINANSOWYCH
MIASTA GORZOWA WLKP.

