
WAKACJE „MAŁYCH GORZOWIAKÓW” 
 
        ChociaŜ wakacje juŜ za nami, to młodzi tancerze z Zespołu Tańca Ludowego „Mali 
Gorzowiacy” długo będą o nich pamiętać. Minione miesiące były dla Zespołu okresem 
niezwykle pracowitym i wzbogaciły bagaŜ doświadczeń młodych artystów o nowe wraŜenia, 
przyjaźnie i przygody. W tym czasie wszystkie trzy grupy koncertujące, po całorocznych 
przygotowaniach i niezliczonych próbach, wzięły udział w czterech wyjazdach 
zagranicznych, uczestnicząc w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, na których 
reprezentowały Polskę. 
        Sezon podróŜy rozpoczął się juŜ w czerwcu wyjazdem najmłodszej grupy koncertującej 
do Francji, na Festival de l’Europe w Lamorlaye, w paryskim regionie Oise. 
Obok licznych atrakcji, jakie czekały tam na młodych artystów wymienić naleŜy zwiedzanie 
ParyŜa, okolicznych zespołów pałacowych m.in. Chantilly oraz centrum wyścigów konnych z 
malowniczo połoŜonymi torami w Lamolraye, które to miasto słynie z wiekowych tradycji 
związanych ze sportem. Popołudniami odbywały się koncerty, na których obok naszego 
Zespołu prezentowały się grupy z Irlandii, Estonii, Węgier i Słowenii. WyróŜnieniem dla 
dzieci były gratulacje mera miasta i serdeczne zaproszenie na następny festiwal.  
        Po powrocie do Gorzowa, dosłownie kilka dni, ta sama grupa przygotowywała się juŜ do 
kolejnego wyjazdu, tym razem do Danii na dwutygodniowy obóz artystyczny połączony z 
koncertami. Na malowniczo połoŜonej wyspie Falster, w miasteczku Marielyst, w ośrodku 
połoŜonym tuŜ nad brzegiem morza, mali artyści wypoczywali i doskonalili swoje 
umiejętności, a takŜe poznawali nową kulturę i nowe miejsca. Zwiedzili m.in. Kopenhagę, 
wystawę figur z piasku, jedno z największych centrów sportów wodnych. Wypoczynek 
przeplatany był licznymi koncertami w pobliskich miasteczkach oraz sąsiednich wyspach. 
Występy grupy odbywały się w wielu miejscach, przed róŜną publicznością za kaŜdym razem 
wzbudzając Ŝywe zainteresowanie.  
        W kolejną podróŜ, tym razem na Sardynię wyruszyła grupa najstarszych tancerzy. Tam 
miał miejsce XII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „La Vega” . W drodze na 
Sardynię tancerze zatrzymali się w Rzymie. DuŜym wydarzeniem było zwiedzanie wiecznego 
miasta i Watykanu z grobem Jana Pawła II. 
W czasie festiwalu grupa nasza zamieszkała w miasteczku Milis, połoŜonym na zachodnim 
wybrzeŜu Sardynii nad morzem Śródziemnym, gdzie troskliwą i serdeczną opiekę zapewnili 
nam członkowie miejscowego zespołu „Milis Pizzinnii” . Wszyscy uczestnicy wyjazdu 
podkreślają, Ŝe obok gorącego klimatu, lazurowego morza, fantastycznej upalnej pogody 
atmosferę festiwalu. „Mali Gorzowiacy” byli bardzo ciepło i rodzinnie przyjęci przez 
organizatorów. Koncerty odbywały się w róŜnych miastach i o róŜnych porach, często 
kończąc się późną nocą lub nad ranem zawsze wywołując burzę oklasków. Mimo napiętego 
programu udawało się znaleźć czas na skorzystanie z tropikalnych uroków wyspy. 
         Ostatnim wydarzeniem, w którym uczestniczyli „Mali Gorzowiacy” był IV 
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Szeged na Węgrzech. Tam nasz, obok 
zespołów z Ukrainy, Łotwy, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Francji reprezentowała średnia 
grupa koncertująca. Festiwalowe koncerty odbywały się w wielu miejscowościach i 
regionach. W czasie pobytu odwiedziliśmy słynne węgierskie termy, zwiedziliśmy Budapeszt 
oraz wiele węgierskich miast i miasteczek. 
          Łącznie w okresie wakacji „Mali Gorzowiacy” zaprezentowali się w 25 koncertach. 
Wszędzie, gdzie Zespół koncertował wzbudzał olbrzymie zainteresowanie i entuzjazm. Nasz 
polski folklor okazywał się zawsze niezwykle oryginalny i ciekawy dla miejscowych widzów. 
Zachwycano się kolorowymi kostiumami, wesołymi przyśpiewkami, Ŝywymi tańcami, a 
przede wszystkim spontanicznością i otwartością tancerzy. Nawiązały się nowe przyjaźnie, 
wymieniono kontakty i doświadczenia.  



         Podsumowując, w ciągu tych wakacji ZTL „Mali Gorzowiacy” zwiedził cztery stolice 
europejskie, dał 25 koncertów za granicą. Miniony sezon był dla wszystkich jak zwykle 
bardzo udany i pracowity. Jednak nie miałoby to wszystko miejsca gdyby nie ogromne 
zaangaŜowanie dzieci i młodzieŜy, rodziców, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu „Mali 
Gorzowiacy”, Marii i Krzysztofa Szupiluków, Jadwigi Sokulskiej, Krystyny StróŜyk, 
Zbigniewa Raminiaka – kierownictwa i instruktorów Zespołu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


