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Życie bez pasji byłoby zbyt nudne. 

Co więcej, życie z pasją sprzyja zaspokojeniu potrzeb, jakimi są relacje z ludźmi. 

Pierwsze taneczne  kroki stawiałam  już w przedszkolu.  Potem był występ przed naszą szkołą na 

uroczystości zakończenia roku szkolnego . No i stało się.  Tak bardzo chciałam tańczyć, że zaczęłam 

szukać możliwości rozwijania pasji tanecznej. W 2017 roku poszłam na otwarte zajęcia do 

Konińskiego Domu Kultury. Najpierw próbowałam breakdance u pana Grzegorza, potem u pani Marty 

jazz i modern i zostałam tam do dziś. Taniec to nie tylko rytm i muzyka, to także ciężka i mozolna 

praca fizyczna nad ciałem. Dlatego  zapisałam się na akrobatykę do pani Justyny, która pomogła mi 

rozciągać i uelastyczniać moje ciało i poznawać figury akrobatyczne potrzebne w tańcu.  

Tańczę w Konińskim Domu Kultury w ZESPOLE TAŃCA CODA od września 2017 roku. Taniec 

jest dla mnie ważną częścią życia i nie ukrywam, ogromną przyjemnością.   Biorę udział w różnych 

turniejach tanecznych i odnoszę mniejsze i większe sukcesy.  

 Pierwszym turniejem, w którym wzięłam udział był  „GRAND PRIX POLSKI DANCE 

WRZEŚNIA” 2017 r.,  zajęłam tam z formacją 3 miejsce. Potem MISTRZOSTWA TAŃCA 

NOWOCZESNEGO „ZACHODNIE ZDERZENIE” POZNAŃ 2017 r. w kategorii jazz dance - mini 

formacja, gdzie zajęłam  2 miejsce. Kolejny turniej tańca „GRAND PRIX POLSKI DANCE” 

WRZEŚNIA 2018 r. - 3 miejsce z formacją.  

9.WIELKOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „TAŃCZĄCE TRZEWICZKI” ŚLESIN 2018r. w kategorii 

etiuda taneczna formacja 7-11 lat- wyróżnienie i nagroda pieniężna. 

W 2018 r. przystąpiliśmy z formacją do kwalifikacji  do udziału w 39 MIĘDZYNARODOWYM  

DZIECIĘCYM FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA W KONINIE . Tam  miałam możliwość  pracy z 

reżyserem przy choreografii  festiwalu do  koncertu galowego. 

W 2019 r. tańczyłam w 10 WIELKOPOLSKIM FESTIWALU TAŃCA „TAŃCZĄCE 

TRZEWICZKI” w ŚLESINIE w kategorii etiuda taneczna formacja 12-15 lat, gdzie zdobyłyśmy  1 

miejsce. 

 W 2019 r. z CODĄ wzięłyśmy udział w kwalifikacjach  do 40 Międzynarodowego Dziecięcego 

Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie,  w którym dotarłyśmy z formacją i mini formacją do finału. W 

tym samym roku tańczyłyśmy w  OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU TAŃCA „CHANCE FOR 

DANCE” w TORUNIU. Zdobyłyśmy  2 miejsce w kategorii formacja inne formy tańca 12-15 lat oraz  

2 miejsce  w kategorii mini formacja inne formy tańca 12-15 lat.   

Po roku tańczenia w formacji zespołu CODA  instruktorka zaproponowała,  abym spróbowała swoich 

sił w występach  solowych.  Czułam się wspaniale.  Najbardziej lubię zawody solo PAI (Performing 

Art Improvisation),  gdzie mogę pokazać siebie.  Jestem wtedy tylko ja i taniec.  Jestem wolna  i już 

wiem, dlaczego warto mieć pasję. 

 

I tak zaczęły  się również pierwsze solowe  sukcesy. 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA „CHANCE FOR DANCE” W TORUNIU 2019r 



 - 2 miejsce w kategorii solo PAI (performing art improvisation) do lat 11.  

9. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE „TERPSYCHORA” KŁODAWA 2019r 

 – 3 miejsce  w kategorii solo tanieć współczesny jazz 12-15 lat 

5. OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W TAŃCU NOWOCZESNYM „MARK ‘N’ MOVE” 

LUBOŃ 2020r 

- 6 miejsce w kategorii PAI solo open 12-15 juniorzy  

1 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ EVERYBODY DANCE ONLINE 2020r 

- 2 miejsce w kategorii modern/jazz  12-14 lat 

W maju 2019 roku brałam udział w SPEKTAKLU „ZA DRZWIAMI” w wykonaniu artystów KDK w 

reżyserii Marty Merdzińskiej. 

14 grudnia 2019 roku odbyło się kolejne widowisko „GWIAZDKOWE MARZENIE”,  gdzie 

wystąpiłam z grupą akrobatyczną i formacją Zespołu Tańca CODA. 

W 2020 roku z powodu pandemii  spektakl odbył się w trybie online pt.  „ŚWIĄTECZNE 

POCZTÓWKI”, 

gdzie mogłam zaprezentować się z formacją, grupą akrobatyczną i solo. 

Chętnie biorę udział w imprezach miasta Konina,  takich jak rodzinny festyn Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci.  Tańczę tam dla dzieci i rodzin zarówno solo, jak i  w mini formacji. 

W 2019 roku wystąpiłam na jubileuszowej gali  100- lecia TPD. To była wspaniała impreza na auli 

PWSZ w Koninie. 

 W 2019 i 2020 roku  finał  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  -  występ solo  w Galerii nad 

Jeziorem. 

Również w 2020 roku ŚNIADANIE Z RADIEM ZET, gdzie  promowałam  DZIECIĘCY FESTIWAL 

PIOSENKI I TAŃCA  2021 r.  

Uwielbiam nowe wyzwania i udział w konkursach,  turniejach, nie tylko tych związanych z samym 

tańcem.    W 2018 r.  wystąpiłam w zawodach aerobiku,  gdzie z koleżankami ze szkoły zajęłyśmy  1 

miejsce w  II lidze aerobiku, a tym samym dostałyśmy  się do I ligi XX IGRZYSK DZIECI w 

aerobiku grupowym . W 2019 i 2020 r. recytowałam w  konkursach   „JESIENNE SPOTKANIA Z 

POEZJĄ „  gdzie zajęłam  IV miejsce oraz   wyróżnienie. W roku 2019 roku zostałam laureatką 

miejskiego konkursu plastycznego pt.” ZAGROŻENIA XXI WIEKU” , organizowanego przez 

Prezydenta Miasta Konina . 

I tak mała pasja stała się początkiem do spełnienia marzeń. 

 

 


