Naucz się tańczyć salsę (5.10.2018 r.)
Członkowie Akademickiego Klubu Tańca od wielu lat sławią sukcesami Politechnikę
Koszalińską. Każdy student ma szansę, by rozpocząć naukę tańca z klubem. A może nawet
zostać mistrzem.
Właśnie ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty taneczne dla studentów Politechniki
Koszalińskiej. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 20 w Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Racławickiej.
Jak wyjaśnia Roman Filus, który jest instruktorem tańca od początku istnienia klubu, w każdym
roku akademickim są dwie grupy. Grupa początkująca to z reguły 40 osób, które uczą się
podstaw tańca. Grupa zaawansowana, koncertowa to 20 osób, które intensywnie trenują i biorą
udział w mistrzostwach. Wszyscy są studentami Politechniki Koszalińskiej.
Z Akademickim Klubem Tańca można nauczyć się wszystkich rodzajów tańca towarzyskiego, a
także tańców egzotycznych, karaibskich – salsy, bachaty i merengue (te dwa ostatnie wywodzą
się z Dominikany).
Warsztaty to okazja do nauki podstaw tańca. Ale też świetna forma relaksu i zabawy. Najbardziej
zaawansowani dochodzą do perfekcji. Dzięki temu każdego roku koszalińscy tancerze
zdobywają laury na mistrzostwach Polski, zarówno w tańcach solowych jak i grupach
tanecznych.
Z sukcesem reprezentują klub i uczelnię także na mistrzostwach Europy i świata. Dwa razy pod
rząd - na zawodach w Moskwie i w Libercu (Czechy) - tancerze z Koszalina zdobyli mistrzostwo
Europy i wicemistrzostwo świata w kategorii tańców latynoamerykańskich z układem swing. W
2016 roku podczas turnieju w Amsterdamie formacja dziewczęca wywalczyła wicemistrzostwo
Europy.
Bardzo udany był również 2017 rok. Na turnieju w Libercu formacji tanecznej AKT Politechniki
Koszalińskiej udało się wywalczyć wicemistrzostwo świata w tańcach karaibskich. Na tych
samych zawodach pięcioosobowa formacja dziewczęca wykonująca układ Swing także
wywalczyła drugą nagrodę i wicemistrzostwo świata.
W czerwcu 2018 roku podczas odbywających się w Szczecinie mistrzostw Europy w tańcu
artystycznym reprezentujący Politechnikę Koszalińską zespół 6 par wywalczył 1. miejsce w
układzie walca.
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