TWARZE KORCZAKA 2021
Przedstawiamy Wam Natalię Stelmach – uczennicę klasy 3c. Natalię fascynuje taniec
towarzyski, tańczy odkąd pamięta, a turniejową przygodę rozpoczęła w wieku lat 10. Natalia
jest zdobywczynią dwóch najwyższych międzynarodowych klas tanecznych S. Do jej osiągnięć
należą również:
1. miejsce styl latynoamerykański i 1. miejsce styl standard klasa B OTTT Siemianowice
Śląskie 2019,
1. miejsce styl latynoamerykański i 2. miejsce styl standard klasa B European Latin Cup WDC
AL & Stardance Dance Festiwal - Otwarte Mistrzostwa Wrocławia,
2. miejsce w klasie B w stylu latynoamerykańskim Polish CUP 2019,
II Wicemistrzowie Okręgu Śląskiego 2020 w stylu latynoamerykańskim,
Top 14 w Mistrzostwach Świata w 10 tańcach 2019,
Top 11 w Mistrzostwach Polski w stylu latynoamerykańskim 2019.

1. Skąd pasja, kiedy się narodziła?
Moja pasja narodziła się, kiedy byłam dzieckiem i lubiłam aktywnie spędzać czas. Wtedy
jeszcze nie miałam pojęcia, że przez kolejne lata sala treningowa stanie się moim drugim
domem. Na początku taniec był dla mnie czystą zabawą, dopiero z czasem stał się on dla
mnie odskocznią od codziennych trosk i zmartwień oraz moją największą pasją.
2. Kto stoi za Twoją pasją?
Rodzice, ponieważ to oni zabrali mnie po raz pierwszy na zajęcia taneczne. Wspierają mnie
bardzo, to dzięki nim taniec stał się dla mnie szkołą życia i ukształtował moją osobowość, za
co bardzo im dziękuję.
3. Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?
Nie jest to łatwe, ale dyscyplina, której nauczył mnie taniec pomaga połączyć naukę i pasję.

Można mnie zobaczyć na turniejach tańca towarzyskiego organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Taneczne. W roku 2020 transmisja Mistrzostw Polski, Mistrzostw Okręgów oraz
Puchar Profesora Mariana Wieczystego była prowadzona na kanale YouTube.
W kwietniu 2020r. mieliśmy wziąć udział w największym wydarzeniu tanecznym na świecie.
Mowa o Blackpool Dance Festival w Anglii. Miał być to nasz debiut na tym niesamowitym
turnieju. Niestety, z powodu epidemii, turniej został odwołany. Mamy jednak nadzieję, że
rok 2021 umożliwi nam start i udział w tym pięknym wydarzeniu.
5. Jakie korzyści czerpiesz z tego, co robisz?
Każdy trening oraz turnieje dają mi ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia. Poznałam
wielu wspaniałych ludzi, którzy podzielają moją pasję i miłość do tańca. Często spotykamy się
prywatnie, a przewodnim tematem naszych rozmów jest oczywiście taniec.
Dziękujemy za rozmowę, życzymy Ci powodzenia na maturze i dalszych sukcesów na
tanecznych parkietach.

