
Zespół Tańca Polskiego “Wronki”
zaprezentował się w przepięknym koncercie.

W dniu 11 lutego 2023 odbył się Galowy Koncert z okazji 30-lecia istnienia Zespołu Tańca Polskiego “Wronki”.
Wydarzenie odbyło się w Hali Sportowej SP nr 3 we Wronkach, która specjalnie na tę uroczystość zamieniła
się w przestrzeń teatralną.Na widowni zasiadło ponad pół tysiąca widzów - przyjaciół zespołu i miłośników
tańca, muzyki i folkloru.

Jak czytamy w recenzji redaktora Marcina Stefaniaka (nasze miasto Szamotuły): “Uroczysta gala pełna była
wspomnień, wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. Na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy zespołu
a przygotowany program oddał bogactwo dorobku grupy, ukazując jej pasję, miłość do tańca, śpiewu, muzyki
i tradycji.”

W pierwszej części koncertu zaprezentowano tańce z różnych regionów kraju - tańce rzeszowskie, śląskie,
cieszyńskie i lubelskie. Nie zabrakło folkloru ziemi szamotulskiej, tym razem w premierowych choreografiach.
Na scenie zaprezentowały się grupa dziecięca, młodzieżowa i reprezentacyjna, jak również byli tancerze zespołu.
Tancerzom towarzyszyli muzycy, którzy na stałe współpracują z zespołem.

Druga część składała się z różnorodnych choreografii, dla których folklor jest inspiracją i sposobem do artystycznego
wyrażania siebie. Rozpoczęto polonezem, walcem i mazurem ze spektaklu taneczno-muzycznego “Bal 1850”,
przy akompaniamencie kwintetu fortepianowego. Zaprezentowano choreografie “Do Poduszki”, “Laura i Filon”,
“Fantazję argentyńską”. Na zakończenie tańce żywieckie w programie zatytułowanym “Dwa oblicza”.

Gospodarzem wieczoru była dziennikarka Joanna Divina, która serdecznie odniosła się do historii zespołu, witając
wszystkie osoby mające wpływ na jego istnienia: instruktorów, opiekunów, byłych dyrektorów ośrodka kultury.

Sobotnie wydarzenie był największym wydarzeniem w historii Zespołu Tańca Polskiego “Wronki”, jak również
największych koncertem w zamkniętej przestrzeni organizowanym przez Wroniecki Ośrodek Kultury. Wzięło
w nim udział blisko 100 wykonawców, którzy przez wiele miesięcy przygotowywali się do tego występu. Na
najwyższe uznanie zasługuje ich zaangażowanie, pasja i profesjonalizm, jaki zaprezentowali.

Nie zawiedli także rodzice tancerzy, których wkład w koncert jest nieoceniony. To doskonały przykład integracji
lokalnej społeczności wokół kultury i tradycji.

W związku z Jubileuszem podczas koncertu premierę miała także publikacja zatytułowana “Historia pisana
wspomnieniami”. Jan Galasiński - obecny kierownik zespołu, porozmawiał z osobami, które swą obecnością
malowały obraz tego Zespołu, jego podwaliny, początki i kolejne lata- Letanią Gromadzińską, Romanem Cichym,
Bogdanem Czerwińskim, Katarzyną Hełpą-Liszkowską. To obraz różnych ludzi z różnych czasów… z różnymi
odczuciami, doświadczeniami i historiami. To także te najnowsze wspomnienia obecnego kierownictwa.

Ponadto podczas tego wieczoru wręczone zostały odznaki honorowe “Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Hanny
Galasińskiej i Jana Galasińskiego jako wyraz docenienia ich osiągnięć w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury. W imieniu Wice Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego
aktu dekoracji dokonał Adam Bogrycewicz - radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas ceremonii
podkreślono wielki wkład odznaczonych w upowszechnianie kultury polskiej, a także pełnioną przez nich rolę -
ambasadorów oraz promotorów folkloru w kraju i na świecie.

Na ręcę reprezentantów zespołu trafiła także “Duma Wronek”, którą w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
Mirosława Wieczora wręczył zastępca Burmistrza Robert Dorna. Statuetka stała się podziękowaniem za
działalność zespołu i docenieniem wieloletniej pracy wszystkich osób tworzących zespół.

Całe wydarzenie transmitowane było także na żywo w Internecie. Do chwili obecnej koncert obejrzało blisko
2500 internautów. Zachęcamy do obejrzenia : 30 lat JUBILEUSZOWO Zespołu Tańca Polskiego WRONKI - YouTube

Koncert był niezwykle ważnym wydarzeniem, ale nie jedynym zaplanowanym z okazji 30 urodzin zespołu. Kolejne
już niebawem!


