Oświadczenie Poseł Elżbiety Rafalskiej wygłoszone w Sejmie na 94 posiedzeniu
Sejmu w dniu 7 czerwca 2011
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsze oświadczenie pragnę poświęcić ludziom, którzy
całe swoje życie poświęcili – i całym sercem w to, co się angażują – wychowaniu i
wykształceniu młodego pokolenia Polaków. Tak wiele mówimy o przyszłości i o znaczeniu
wychowania młodych ludzi, o szansach, jakie stają przed naszym krajem, i ich
wykorzystaniu. Ogrom pracy pozostaje do zrobienia w tej dziedzinie, a sukcesów życzymy
sobie jak najwięcej. Przecież są na wagę złota. Dzisiaj chciałabym Wysokiej Izbie
przedstawić ludzi, którzy tak wiele w tej sprawie uczynili, że zasługują na szacunek i
uznanie. Mogą stanowić przykład i inspirację do tego, jak tworzyć wspólnotę, poszukiwać i
rozwijać talenty młodych ludzi. Reprezentacyjny zespół Gorzowa Wielkopolskiego Mali
Gorzowiacy w całym świecie rozsławia miasto, region i Polskę. W dniu 4 czerwca 2011 r. w
Filharmonii Gorzowskiej odbył się jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia powstania i
działalności Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy. Na scenie wystąpiło 180
śpiewających i tańczących wychowanków państwa Marii i Krzysztofa Szupiluków, którzy od
28 lat prowadzą zespół. Przez 30 lat związanych z nimi było ponad 800 wychowanków,
którzy razem dorośleli, rozwijali się i osiągali sukcesy w swoim zespole. Niektórzy mieli
okazję uczestniczyć w egzotycznych podróżach do Chin, Egiptu lub Wenezueli,
reprezentowali Polskę w Stanach Zjednoczonych, Turcji i niemal we wszystkich krajach
starej i nowej Europy. Dzisiaj szykują się do tournée po Korei Południowej. Wszędzie,
gdzie występowali, wywołują podziw i entuzjazm dla polskiego folkloru, strojów, piosenek,
tańców, dla całej polskiej kultury. Nikt, kto był w zespole, nie zapomni lat spędzonych z
„Małymi Gorzowiakami”. Do zespołu przychodzą dzieci w wieku 6–7 lat, wychodzą dorosłe
piękne dziewczyny i przystojni chłopcy ukształtowani artyści, obyci ze sceną dojrzali ludzie.
O ten emocjonalny stosunek do polskiej tradycji, o znajomość tańców i piosenek ludowych,
o odpowiedzialność za siebie dbają Maria i Krzysztof Szupilukowie. Zespół Tańca Ludowego
„Mali Gorzowiacy”posiada certyfikat uprawniający do reprezentowania Polskiej Sekcji
CIOFF w kraju i za granicą w okresie od 13 kwietnia 2008 r. do 13 kwietnia 2013 r.,
przyznany na wniosek rady ekspertów po artystycznej kolaudacji programu przez
Stowarzyszenie Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej. Zespół to rodzina wspierana przez rodziców, znajomych
zgromadzonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu „Mali Gorzowiacy”. Kadrę zespołu
stanowią Beata Byczkiewicz – kierowniczka kapeli, akompaniatorka, Raisa Obuchowa –
akompaniatorka, Jadwiga Sokulska– akompaniatorka, odpowiedzialna za przygotowanie
wokalne, Maria Szupiluk – kierownik artystyczny, choreograf, Krzysztof Szupiluk – kierownik
zespołu, choreograf. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim angażującym się w
pracę zespołu i wspierającym te wysiłki. Państwa praca dobrze służy miastu Gorzów
Wielkopolski, ziemi lubuskiej i naszemu krajowi. Serdecznie za wszystko dziękuję jako poseł
tej ziemi. Życzę „Małym Gorzowiakom” stu lat, a nam, troszczącym się o dobro wspólne,
polecam troskę o rozwój polskich zespołów tańca ludowego, polecam inwestowanie
w polską młodzież, wspieranie i docenianie ludzi podejmujących się jednej z
najważniejszych misji – wychowania młodych ludzi dla dobra i przyszłości naszego kraju.
Dziękuję. (Oklaski)

