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Zespół folklorystyczny „Trębaczewianie”  

W dniach 15 - 18 marca br. dziecięca grupa taneczna Zespołu Folklorystycznego 
„Trębaczewianie” przebywała w Czerwonogradzie (Krystynopolu) na Ukrainie. Celem wyjazdu 
był udział zespołu w Wszechukraińskim Festiwalu Tańca Narodowego „Galicyjskie wakacje”. 
Podczas festiwalu odbył się konkurs dla zespołów ukraińskich, a także pozakonkursowy kon-
cert gospodarzy festiwalu Zespołu Tańca Ludowego „Molodist” oraz Zespołu Folklorystyczne-

go „Trębaczewianie” jako festiwalowych gości. Gru-
pa z Trębaczewa wykonała kujawiaka, krakowiaka, 
polkę i oberka według choreografii Marii Szczyrkow-
skiej. Zaśpiewała również kilka polskich pieśni ludo-
wych. Podczas pobytu zespół uczestniczył w jedno-
dniowej wycieczce do Żółkwi i Lwowa, gdzie zapalił 
znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich. W Czerwono-
gradzie odwiedził Pałac Potockich, Muzeum Pisanki, brał udział w warsztatach rękodzielniczych lalki motanki. Grupa 
została zaproszona do siedziby Rady Miejskiej na spotkanie z burmistrzem Czerwonogradu - Andrzejem Zaliwskim, 
który podziękował zespołowi za podjęcie współpracy międzykulturowej z zespołem ukraińskim. 

DZIECIĘCA GRUPA Z WIZYTĄ NA UKRAINIE  

 

 

W dniu 13 maja br. Zespół Folklorystyczny „Trębaczewianie” otrzymał grant na realizację zadania 
publicznego województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert. Projekt nosi nazwę „Od chodzo-
nego do poloneza” – warsztaty taneczne i śpiewacze związane z rokiem Moniuszki. Grant wręczy-
ła Iwona Koperska - przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Dawid Mazurkiewicz 
- dyrektor kancelarii marszałka województwa łódzkiego. 

GRANT DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „TRĘBACZEWIANIE”  

W dniach 20 - 25 czerwca br. na zaproszenie burmistrza Miasta  
i Gminy Działoszyn Rafała Draba oraz Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Wsi Trębaczew i Zespołu Folklorystycznego 
„Trębaczewianie” w naszej gminie gościł Dziecięcy Zespół Tańca 
Ludowego PERVOTSVIT z Ukrainy. Podczas wizyty członkowie 
zespołu ukraińskiego i dziecięcej grupy tanecznej Zespołu Folklo-
rystycznego „Trębaczewianie” uczestniczyli w warsztatach pol-
skich i ukraińskich tańców ludowych oraz wystąpili dla mieszkań-
ców gminy podczas obchodów Nocy Świętojańskiej. Wizyta ukra-
ińskiego zespołu odbyła się dzięki wsparciu burmistrza Miasta  
i Gminy Działoszyn, Cementowni Warta S.A. oraz Nadwarciań-
skiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie. 

JURAJSKA PRZYGODA Z TAŃCEM I AMONITEM  

W dniu 24 czerwca br. burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab przyjął w Urzędzie Miasta  
i Gminy Działoszyn Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego PERVOTSVIT z Ukrainy. Młodzież wraz z kie-
rownikiem zespołu Liudmyłą Pribega złożyli podziękowania dla burmistrza Miasta i Gminy Działo-

szyn za międzynarodową, polsko-ukraińską współpracę. 
Podczas spotkania burmistrz złożył na ręce kierownika Ze-
społu Folklorystycznego „Trębaczewianie” Doroty Rabiniak 
podziękowania za doskonałą współpracę oraz promowanie 
Miasta i Gminy Działoszyn na arenie międzynarodowej. 
Warto zaznaczyć, iż Miasto i Gmina Działoszyn po raz drugi 
nawiązało międzynarodową współpracę. W ubiegłym roku 
nasza gmina podpisała Akt Współpracy i Przyjaźni z Gminą 
Črna na Koroškem w Słowenii. 

JURAJSKA PRZYGODA Z TAŃCEM I AMONITEM  

 


