
KOMISJA XVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TANECZNEGO BALLO 2018 

 

ANNA ŚMIGANOWSKA – absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 

tancerka nieistniejącego już Studenckiego Teatru Tańca „Kontrast”. Pedagog z przeszło 20 – 

letnim stażem. Od 16 lat nauczyciel tańca współczesnego w Ogólnokształcącej Szkole 

Baletowej w Bytomiu. Wykładowca na studium podyplomowym Artystyczne Formy 

Aktywności Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

 

 

KATARZYNA DZIOK – pedagog, choreograf, instruktor zespołów tanecznych, juror 

licznych Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali Tańca. Absolwentka 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej  w Bytomiu oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka. 

Chopina w Warszawie na wydziale pedagogiki tańca. Obecnie nauczyciel tańca ludowego 

i charakterystycznego oraz wiedzy o tańcu w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej 

w Bytomiu. Gościnnie współpracuje z teatrami i zespołami ludowymi na Śląsku oraz szkołą 

baletową w Niemczech. Prowadzi warsztaty taneczne, przygotowuje uczniów do licznych 

koncertów i konkursów. Jest współorganizatorem wielu imprez tanecznych  w kraju i poza 

granicami. Wyróżniona przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Nagrodą 

Indywidualną III Stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce oraz 

odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

PAWEŁ 'GAJOS' GAJ – tancerz i choreograf - swoją przygodę z tańcem rozpoczął w 2006 

roku. Szkolenia na całym świecie pozwoliły mu szybko podnieść swój poziom umiejętności 

tanecznych, szkolił się między innymi w Los Angeles, Paryżu oraz Londynie. Jego styl 

charakteryzuje sie dużą przestrzennością ruchów, klasyczne dla jego osoby są mocne 

uderzenia i muzykalność, która nie jest oczywista a przez to bardzo ciekawa. Jego styl jest 

bardzo mocny i czysty. Jest zwycięzcą polskich eliminacji do Mistrzostw Świata w 

Blackpool, zdobywcą Mistrzostwa Polski w duecie podczas Otwartych Mistrzostw Polski 

whip-hopie oraz Vice Mistrzostwa w kategorii solo, Mistrzem Dolnego Śląska w kategorii 

hip-hop solo oraz wiele innych. Współpracował między innymi z Honey (MTV), z Grupą 

Operacyjną "Pan prezes", z Kamilem Bednarkiem "Euforia". Prowadzi warsztaty w całej 

Polsce.  

 

BARBARA WOŁCZYK – pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 

dyplomowany instruktor tańca ludowego. Od 1993 instruktor zespołów ludowych 

działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.  Pasjonatka tańca i folkloru. 

Prowadzi także warsztaty dla dzieci, młodzieży a także nauczycieli, z dziedziny tańca 

ludowego i narodowego. 

 

TETYANA POLITSEVA – instruktor i choreograf tańca z Ukrainy. 

 

 

 


