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Dobry Omen w Urzędzie

O tym, że zespołu disco show - Klub Tańca i Fitness OMEN wraz z instruktorką Iwoną
Kruk jest dobry w tym co robi, nie trzeba przekonywać już nikogo. Zdobyli
Mistrzostwo Polski. W czwartek (02.12.2021 r.) Burmistrz Sebastian Witek złożył im,
a także rodzicom, gratulacje w połczyńskim Urzędzie Miejskim.
Zespół disco show - Klub Tańca i Fitness OMEN powstał w 2013 roku, zaś jego skład
w trakcie tych lat ulegał zmianom. Obecnie zespół liczy 9 tancerzy. Są to: Maria
Chmura, Hanna Bieżanowska, Katarzyna Kowzan, Nina Lipian, Redzimska Magda,
Wiktoria Majchrzak, Eliza Kubacka, Aleksandra Bieżanowska i Lena Madej.
Już jako 6 i 7 -latkowie tancerze z formacji show dance występowali na lokalnych
wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju. Jednak
ich najnowsze osiągnięcie przebija wszystko: toI miejsce w kat. mini formacja disco
show do lat 15 ,,Ulice Bronxu" na Mistrzostwach Polski WADF 2021 w Płocku.
Dziewczęta prowadzi Iwona Kruk - instruktor tańca zatrudniona w Centrum Kultury

w Połczynie-Zdroju od 2003 roku. To absolwentka 2-letniego instruktorskiego kursu
kwalifikacyjnego z dziedziny tańca współczesnego w Narodowym Centrum Kultury w
Warszawie, a także trenerka forma-cji tanecznych disco dance, disco show, show
dance, organizatorka obozów tanecznych dla dzieci.
Pani Instruktor nie tylko uczy tego rodzaju sztuki, ale i sama tańczy.Jako tancerka
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Mambo i Salsie. Aktualnie prowadzi cztery sekcje
taneczne w Klubie Tańca i Fitness OMEN (trzy w Połczynie-Zdroju oraz jedną w
Redle). Zespoły prowadzone przez Panią Iwonę Kruk, niejednokrotnie zdobywały
najwyższe podium na Ogólnopolskich Festiwalach, Tur-niejach Tańca.
Gratulujemy!
Poniżej inne osiągnięcia zespołu, w poszczególnych latach:
2020 r.
- Ogólnopolski Festiwal Tańca MAZOVIA OPEN 2020 – Warszawa:
II miejsce w kat. inne formy tańca 12-13 lat - formacja disco show OMEN
- Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego - Łeba:
II miejsce w kat. inne formy tańca 12-15 lat na
2019 r.
- Ogólnopolski Turniej Tańca - Bydgoszcz:
II miejsce kat. inne formy tańca 12 -15 lat ,,Magiczny świat"
- Ogólnopolski Festiwal Tańca w Łebie:
I miejsce kat. disco show 9-15 lat ,,Magiczny świat"
- Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne w Poznaniu:
III miejsce w kat. inne formy tańca, juniorzy młodsi ,,Magiczny Świat"
2018r.
- Ogólnopolski Turniej Tańca – Bydgoszcz:
I miejsce kat. inne formy tańca 9-15 lat ,,O Poranku"
- Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego - Łeba:
I miejsce, kategoria 9-11 lat inne formy tańca ,,O poranku"
Otwarty Puchar Polski w Karpaczu
- I miejsce formacja w kat. inne formy tańca do lat 12
oraz
- przejście przez etap kwalifikacji i udział formacji w kat. inne formy tańca do lat 12
na 39 MIĘDZYNARODOWYM DZIECIĘCYM FESTIWALU PIOSENKI i TAŃCA KONIN 2018
2017 r.
- Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych:
tytułu Laureata
- XI Turniej Tańca DeArt - Police:

I miejsce w kat. formacji dziecięcych show dance
2016 r.
Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Szczecinie:
- wyróżnienie w kat. do lat 10 oraz
- Ogólnopolski Turniej Tańca freestyle - Bydgoszcz
I miejsca na w kategorii formacje disco dance do lat 11
- Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie
II miejsce w kat. inne formy tańca do lat 11 ,,Smerfowe Disco"
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