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Wyprawa dzieci z Ghany do Europy: 6
lipca – 11 sierpnia 2013

Dzieci Świata 11 – 17 lipca 
Po trzech latach starań Fundacji Freespirit i festiwalowych organizatorów 13 osób z
Ghany uzyskało wizy schengen, by wziąć udział w trzech międzynarodowych festiwalach
w Europie. Wyczekiwana od dawna wiadomość stała się ogromnym wyzwaniem. W
czasie, gdy całe rodziny szykują dzieci, by godnie zaprezentowały swój kraj, Fundacja
szuka funduszy na podróż Szczęśliwej Trzynastki. 

Dzieci z Ghany rozpoczynają podróż życia maksymalnie załadowanym busem zwanym
tro-tro z Moree, miejscowości nad Zatoką Gwinejską, do krainy Aszajów – do Kumasi ,
następnie międzynarodowym autobusem przez afrykańskie wertepy do Burkina Faso, by
zdążyć na samolot do Paryża lecący z Ougadougu. 12 bębnów, dwie duże torby z
kostiumami, osobiste walizki, skrzynka z afrykańskimi koralami - 26 bagaży.

Podróż do Saint Mixelle L'Ecole na  festiwal "Dzieci Świata" wspólnym autokarem z
kolumbijską grupą staje się początkiem przyjaźni od pierwszych chwil na nowym
kontynencie. Koncert inauguracyjny, parada, ghanijski dzień, piknik z rodzinami, występy
wyjazdowe – program intensywny. Przestrzeganie czasu posiłków, spotkań, występów i
ich długości prawie co do minuty nie jest prostym zadaniem dla osób z kultury, gdzie
czas nie ma istotnego znaczenia. Wielką przyjemność sprawia natomiast wzajemna
nauka regionalnych tańców, co jest ważnym punktem programu każdego festiwalu.
Zespół Freespirit powiększa swój repertuar o tańce z Norwegii, Chin i Kolumbii. 
Festiwalowy tydzień kończy Koncert Galowy i nadchodzi czas rozstania  afrykańskich
dzieci z ulubionymi drużynami i francuskimi rodzinami. Na pożegnanie śpiewają ze łzami
w oczach  "punto-punto" –  taniec przyjaciół z Kolumbii. Ciężko się rozstać, 

Święto Dzieci Gór  19 – 20 lipca 2013 
Z Saint Mixelle L'Ecole powrót do Paryża i stąd kursowym autobusem przez Belgię,
Holandię, Niemcy do Polski na festiwal do Nowego Sącza, gdzie Zespół Freespirit jest
wyczekiwany od trzech lat. W tym roku na " Święto Dzieci Gór" przyjechały  zespoły z
Bułgarii, Indii, Tajwanu, Belgii, Ukrainy, Rosji i Ghany. Tu każdy z zespołów
zagranicznych tworzy wraz z jednym z polskich zespołów tzw. parę kamracką, aby dzieci
mogły się zaprzyjaźnić i poznać lepiej kulturę innych krajów. W tym roku wyjątkowo na
XXI już festiwalu za sprawą Zespołu z Ghany, który otrzymał wizy w ostatnim momencie
powstaje kamracka Trójka : Polska- Ukraina- Ghana.  " Wydaje się, że wkraczające w
trzecią dekadę Święto Dzieci Gór jest dla wszystkich przewidywalne i nie jest już w stanie
niczym zaskoczyć. Wprawdzie jego tegoroczna, 21. edycja, jest w zasadzie taka sama
jak poprzednie, ale jednak nie ta sama " - podaje MCK – organizator Święta Dzieci Gór. 

Festiwal rozpoczyna msza prowadzona przez częstochowskiego biskupa Antoniego
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Długosza. Dla afrykańskich dzieci taniec to codzienność, więc momentalnie dają się
podczas niedzielnej mszy do tańca przez biskupa dzieci porwać. W niedzielnych
kolorowych długich sukienkach uszytych z lokalnych tkanin  reprezentują swój kraj
pięknie.  Afrykańska Grupa dodaje festiwalowi kolorytu, a uśmiechnięta Trzynastka
otrzymuje dowody sympatii od mieszkańców Nowego Sącza, Milówki i Krynicy Górskiej,
wszędzie gdzie zaczynają rozbrzmiewają afrykańskie rytmy. 
Koncert Główny – prezentacja afrykańskiej kultury jest najważniejszy dniem dla Zespołu.
Najpierw występ przedpołudniowy na scenie przed ratuszem, a główny wieczorny
koncert jest oceniany przez międzynarodową komisję artystyczną. 
- To co pokazaliście sięga głęboko serca człowieka. Wczoraj się martwiłem, że nie
mogłam zatańczyć z Wami na scenie, dziś mówię dziękuję za ten piękny obrazek - mówi
Pedro z Tajwanu, członek komisji. 

Dzień Narodowy uzupełnia stragan z naszyjnikami i bransoletkami zrobionymi przez
dzieci z zebranych muszelek nad oceanem, afrykańskie maski i masło shea prosto z
Ghany, które też można było zakupić.
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