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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 te-
raz 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 zna-
czy 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 przy-
chodzi ³atwo. Podczas koncertów wydaje siê, ¿e tancerze wykonuj¹ swoje za-
dania bez ¿adnych trudnoœci, ³atwo i swobodnie. Ale tylko oni wiedz¹, ile cza-
su 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 wszyst-
kim 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 


