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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¿ rewe-
lacyjne wycieczki, a starsze kole¿anki umocni³y moje zainteresowanie tañcem. 
Dziêki zespo³owi mogê poznawaæ kulturê i obyczaje innych narodów. Szcze-
gólnie podoba mi siê mentalnoœæ Duñczyków, poniewa¿ s¹ przyjacielscy i mili. 
Tañczê w zespole ju¿ 6 lat i nigdy nie ¿a³owa³am. Zespó³ sta³ siê moim dru-
gim 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 kon-
certów, wyjazdów, czasów spêdzonych w zespole. W pamiêci jednak zo-
staj¹ 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, trze-
ba 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 tance- 
rzach, 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” po-
nad 15 lat - prawie od pocz¹tku istnienia zespo³u.

Monika Olszewska - jako tancerka - Regu³a


