WIADROWIANIE (dawniej "Gosposia")

Zespół "Gosposia" - obecnie WIADROWIANIE - powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich w
Wiadrowie w 1983r. Założycielką była ówczesna przewodnicząca KGW p. Józefa Jakimowicz.
Występy zespołu są organizowane z okazji różnych świąt: Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień
Matki, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne. Zespół brał udział w przeglądach zespołów
ludowych, kolędniczych i teatralnych, za co zdobył wiele nagród i wyróżnień. W latach 90-tych
występowało w nim 20 osób. Kilkoro odeszło już w stan spoczynku. Obecnie zespół liczy 14
osób. Zespół kontynuuje tradycje i zwyczaje z dawnych lat. Do zespołu dołączają kolejne
pokolenia Wiadrowian. Akompaniatorem zespołu jest Edmund Gacek.

Pieśń i motto zespołu:
"Ludowa muzyka i ludowe granie
Nigdy nie zaginie w Wiadrowie śpiewanie.
Tu na Dolnym Śląsku rozśpiewaliśmy się,
A nasze śpiewanie Odra wodą niesie"
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Z anteny na płytę

Całe niedzielne popołudnie spędził zespół folklorystyczny GOSPOSIA z Wiadrowa w Dużym
Studio Polskiego Radia WROCŁAW, nagrywając płytę. To nagroda za bardzo dobry wynik, jaki
zespół uzyskał w letniej edycji Dolnośląskiej Listy Przebojów Ludowych.
Wprawdzie zespół na liście był dopiero drugi - za JELENIOGÓRZANAMI - to ponad trzy
tysiące zdobytych głosów sprawiły, że Małgorzata Majeran - Kokott, autorka programu,
postanowiła nagrodzić go, dając mu możliwość nagrania płyty w profesjonalnym studio
radiowym. Przez kilka godzin trwała wytężona praca pod kierunkiem Waldemara Kłodnickiego,
doświadczonego realizatora dźwięku, aby siedemnaście przygotowanych piosenek w jak
najlepszej wersji znalazło się na płycie. Wśród nagranych utworów znalazły się autentyczne i
stylizowane melodie ludowe, pastorałki oraz kompozycje własne autorstwa Edmunda Gacka i w
aranżacji pozostałych członków zespołu. W nagraniu udział wzięli: Edmund Gacek, Iwona
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Kurek, Agnieszka Kurek, Elżbieta Sadowska, Lucyna Niedźwiecka, Mirosława Kaim, Władysław
Kurek, Marek Sordyl i pan Gustek z Prochowic. Gościnnie wystąpiła Agnieszka Ostapowicz Rybarczyk, skrzypaczka z Filharmonii Wrocławskiej, zaprzyjaźniona z zespołem od wspólnego
występu w Podgórkach.
- Dziękujemy wszystkim fanom, którzy tak licznie głosowali na GOSPOSIE w czasie
naszego udziału w Dolnośląskiej Liście Przebojów ludowych - mówią członkowie zespołu. Szczególne podziękowania składamy na ręce Eugeniusz Rojaka, Tadeusza Samborskiego,
Macieja Suchorzewskiego, Jadwigi i Stefana Grygiel oraz Stanisława Furtaka i obiecujemy, że
właśnie oni pierwsi otrzymają naszą płytę - dodają GOSPOSIE.
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