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ADRIANA DROZDOWICZ - Kobieta w tańcu (Warszawa) 
(zajęcia: Bachata) Dusza towarzystwa, bachatera z krwi i kości, 
nieustannie rozwija się w tym stylu oraz w wielu innych. Jej 
unikatowy styl jest bardzo rozpoznawalny w całej Polsce. 
Plastyczność i naturalność w ruchu to jej główne atuty. Kobiety uczy 
wyrażać swoją kobiecość przez taniec, bo uważa  
to za najskuteczniejszą drogę. Uwielbia improwizację, social i emocje 
z nim związane. Zdobyła I miejsce oraz nagrodę publiczności  
w Międzynarodowym Konkursie Bachata Social Competition 2018  
a wraz z Dawidem Gnatowskim III miejsce na BachataStars Poland 
2018. Leaderka Polskiego Teamu, Światowego Projektu Judith 
Cordero - Judith Ladies Styling. Obecnie również studentka  

2-letniego kursu pedagogiki tańca jazzowego. 

AGATA SAKOWICZ (Białystok) (zajęcia: Salsa Solo) - Tańczy  
od najmłodszych lat, pierwsze, taneczne kroki stawiała w Tańcu 
Towarzyskim. W wieku 12 lat rozpoczęła swoją przygodę w Formacji 
”Atom”- przygodę, która stała się sposobem na życie przez kolejną 
dekadę. Przez ten czas wraz z zespołem wielokrotnie zdobywała podium 
na Mistrzostwach Polski i reprezentowała kraj na Mistrzostwach Europy 
i Świata. Jako tancerka i instruktorka rozwijała swoje umiejętności  
w takich stylach tanecznych jak jazz, modern jazz i taniec współczesny  
z elementami akrobatyki.Prawdziwą miłością okazały się jednak style 
latynoskie. Gorący klimat stylów tanecznych rozpalił w niej pasję  
i miłość do kultury kubańskiej. W tańcu stawia na eksponowanie 
kobiecości, elegancji i całkowitą współpracę z partnerem. Dzięki 
olbrzymiej energii, uśmiechowi i dużej dawce humoru jej zajęcia  
to wspaniała, taneczna przygoda. Na co dzień możecie ją spotkać w Latin 
Studio Centrum Tańca&Fitness w Białymstoku. 

JOGA 

KATARZYNA ENERLICH (zajęcia: joga 
dla początkujących) - polska pisarka  
i nauczyciel hatha jogi (kurs nauczycielski 
jogi akademickiej prod kierunkiem  
prof. Janusza Szopy), miłośniczka jogi 
dynamicznej. Ma swoją szkołę jogi „Baba 
Joga” i prowadzi zajęcia w kilku miastach 
na Warmii i Mazurach. Jest autorką 
kilkunastu poczytnych powieści z historią 
Regionu w tle, jak również książek  
i publikacji o zdrowym stylu życia, 
odżywianiu i naturalnych kosmetykach. 
Prowadzi tematyczne warsztaty, podczas 
których opowiada, jak można żyć zdrowo  
i wyglądać młodo, nie tracąc na to zbyt 
wiele czasu i pieniędzy. Spotykając się 

z Czytelnikami i uczestnikami warsztatów w całej Polsce nie tylko zaraża pasją jogi i uczy zdrowego 
stylu życia w harmonii z Naturą, ale również inspiruje do czerpania z regionalnego dziedzictwa  
i lokalnych opowieści. 


