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Tłumy gości przybyły na otwarcie nowej siedziby szkoły, które miało miejsce

w sobotę, 8 października. Kilkadziesiąt osób dobrze bawiło się przez przeszło

dwie godziny, biorąc udział w lekcji zumby, podziwiając pokazy taoca i

słuchając muzyki na żywo w wykonaniu trio smyczkowego dziewcząt z
Akademii Sztuki.

Właścicielka szkoły – Anna Kowalska zadbała o każdy detal uroczystości – nie

zabrakło wykwintnego poczęstunku, losowania karnetów na zajęcia taneczne, a

w dobry nastrój gości wprawiła nastrojowa muzyka.

Prowadzona nieprzerwanie od 1978 roku szkoła taoca, szczycąca się
wieloletnimi rodzinnymi tradycjami, oferuje szeroki wachlarz zajęd
tanecznych dla kobiet, par oraz chcących zgłębid tajniki sztuki tanecznej,

mężczyzn.

„Taniec jest świetną formą relaksu, odprężenia po ciężkim dniu pracy i

codziennych zajęd” – mówi Anna Kowalska, właściciel i zarazem instruktor

taoca. „Nasi Klienci znajdują w nim sposób na relaks, aktywny wypoczynek

oraz, niejednokrotnie, utratę kilku dodatkowych kilogramów. To także pretekst

do zawierania nowych znajomości i znalezienia chwili dla siebie w trakcie

pełnego obowiązków dnia” – dodaje Anna Kowalska.

Oferta szkoły jest bogata i zróżnicowana. W grafiku dominują zajęcia grupowe

dla Pao, m.in. latino, salsa, taniec brzucha, czy bardzo obecnie popularna

zumba. Już wkrótce rozpoczną się zapisy na lekcje m.in. ragga, pilates, bachata

i rueda de casino. Oferta adresowana jest również do par czy stawiających

pierwsze kroki na parkiecie mężczyzn, którzy zwykle już po pierwszych kilku

lekcjach pod czujnym okiem instruktorów nabierają pewności siebie, która

pozwala im „błyszczed” na parkiecie. „Staram się tak prowadzid zajęcia, żeby

pięknem taoca zarazid każdego, kto tylko przekroczy próg mojej szkoły.

Niejednokrotnie udało mi się udowodnid, że taoczyd potrafi każdy – zwłaszcza

Klientom, którzy sami siebie postrzegali jako osoby niezbyt utalentowane” –

śmieje się Anna Kowalska. Liczną grupę Klientów Studia Taoca stanowią pary

narzeczonych, którzy zapisują się wspólnie na kurs przygotowujący do

pierwszego taoca weselnego. Pani Anna z dumą wylicza, że rocznie

przygotowuje choreografię i odpowiedni podkład muzyczny oraz szlifuje kroki

układu tanecznego z ponad setką młodych par.

W nowej szkole każdy uczestnik zajęd będzie mógł poczud się komfortowo i

wyjątkowo. Przygotowane pod czujnym okiem architekt Xymeny Kołban

wnętrza są jednocześnie piękne, przytulne i funkcjonalne. Sala taneczna,

wyposażona w lakierowany na wysoki połysk parkiet zyskuje na przestrzeni

dzięki odbiciu w lustrach całkowicie zakrywających jedną z jej ścian. „Efekt

prac remontowych przeszedł moje najśmielsze oczekiwania” – wyznaje Anna

Kowalska. „Dysponując niewielkim budżetem nie spodziewałam się osiągnąd
w rezultacie tak wysmakowanego wnętrza. Nie byłoby to możliwe gdyby nie

talent Xymeny oraz zaangażowanie mojej rodziny i przyjaciół. Najbliżsi jak

zwykle bardzo mi pomogli, za co jestem im niezmiernie wdzięczna” – dodaje

Pani Anna.

Pierwsze grupy, które już miały okazję do zaprezentowania swoich

umiejętności w nowej sali potwierdzają słowa właścicielki. „Po raz pierwszy

miałam wrażenie, że przebieram się w prawdziwej garderobie dla gwiazd.

Wyjście z niej na parkiet porównad można do wyjścia na scenę przed ważnym

pokazem, czy turniejem” – śmieje się Pani Dorota, uczestniczka kursu „Latino

dla kobiet”.

Spośród wielu w Szczecinie szkoła taoca „Studio Taoca Anna Kowalska”

zawsze starała się wyróżniad profesjonalizmem, z jakim jej instruktorzy

prowadzą zajęcia i indywidualnym podejściem do każdej osoby czy pary

chcącej nauczyd się taoczyd. „Mój tata jest jednym z pionierów taoca

towarzyskiego w Szczecinie i to właśnie po nim odziedziczyłam zamiłowanie

do tej pięknej dyscypliny. Taniec jest moją wielką pasją i sposobem na życie.

Nowa szkoła taoca to ukoronowanie wielu lat mojej ciężkiej pracy. Wiem, że
właśnie teraz spełnia się jedno z moich najpiękniejszych marzeo i jestem

bardzo szczęśliwa” – podsumowuje Anna Kowalska.
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Studio Taoca Anna Kowalska

Taoczyd uczymy od 33 lat – jesteśmy szkołą taoca z tradycjami rodzinnymi. W

1978 roku Klub Taneczny „Impetus” założył Wojciech Kowalski.
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Funkcjonujący przy Zamku Książąt Pomorskich „Impetus” wychował kilkuset

tancerzy, którzy pokochali taniec i nauczyli się czerpad przyjemnośd, jaką daje

aktywne spędzanie czasu wolnego. W 2007 roku szkoła zmieniła nazwę na

„Studio Taoca Anna Kowalska” i od tego czasu prowadzona jest przez córkę
Pana Wojciecha – obecnego wiceprezesa Okręgu Zachodniopomorskiego

Polskiego Towarzystwa Tanecznego, sędziego taoca towarzyskiego oraz

sędziego-skrutinera.



Anna Kowalska

Miłośniczka taoca w każdej jego odmianie. Od 6 roku życia trenuje sportowy

taniec towarzyski, posiada mistrzowską klasę taneczną „S” uzyskaną pod

okiem trenera Agustina Egurroli. Od 2003 roku jest instruktorem taoca i

fitness. Posiada ministerialną legitymację instruktora taoca sportowego oraz

legitymację instruktora rekreacji ruchowej. Jest prezenterem i wykładowcą na

konwencjach i szkoleniach. Nie ustaje w rozwijaniu swoich tanecznych

zainteresowao. Aktywnie uczestniczy w warsztatach i szkoleniach

organizowanych w całej Europie.
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