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Poznań, 13.03.2013 

 

 

Dzień Otwarty  

w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca Anny Niedźwiedź w Poznaniu 

 

Mamo chcę być baletnicą 
Młode pokolenie może spełniać swoje marzenia. Szkoda, że nie mogę mieć znów 7 lat...  
Bardzo mi się podoba pomysł otwarcia szkoły, zwłaszcza, że dzięki tytułowi zawodowego 
tancerza, będą mogły poświęcić całe życie temu, co kochają... - na Facebooku napisała pani 
Eliza Kaczmarek. 

Od września 2013 r. przy Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź rozpoczną działalność dwie 
nowe szkoły: Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Poznaniu, której absolwenci po zaliczeniu 
odpowiednich egzaminów, otrzymają dyplom zawodowego tancerza. Nauka trwać będzie 6 
lub 9 lat oraz Szkoła Artystyczno-Akrobatyczna, dla dzieci o wyjątkowych predyspozycjach 
oraz dzieci, które chcą rozwijać możliwości fizyczne swojego ciała.  

- We wrześniu chcemy uruchomić dwie nowe szkoły, ale już w najbliższą sobotę 16 marca 
od godziny 11.00 zapraszamy rodziców i dzieci, które chciałyby tańczyć na ul. Romka 
Strzałkowskiego na Dni Otwarte. Pokażemy naszą bazę, zapoznamy z programem 
nauczania, a także będzie można porozmawiać z instruktorami prowadzącymi zajęcia. 
Będzie to okazja żeby się poznać - mówi właścicielka Szkoły Baletowej. Anna Niedźwiedź. - 
Zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież do podjęcia nauki, rozwijania pasji i umiejętności 
tanecznych. 

Nauka w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Poznaniu odbywać się będzie w godzinach 
popołudniowych. W trakcie nauki realizowane będą przedmioty zawodowe (taneczne) oraz 
wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii baletu.  

- Staraliśmy się tak ułożyć zajęcia, aby umożliwić spokojne kształcenie uczniom 
uczęszczającym do dziennych szkół ogólnokształcących. W klasie pierwszej zajęcia 
odbywać się będą trzy razy w tygodniu, a w klasach późniejszych cztery razy w tygodniu – 
mówi Anna Niedźwiedź. 

Anna Niedźwiedź swoją Szkołę Baletową, która daje podwaliny pod dwa kolejne 
przedsięwzięcia  otworzyła 18 lat temu w 1994. Ten okres dał olbrzymie doświadczenie w 
prowadzeniu placówki i pełne prawo do podjęcia kolejnego wyzwania.  

- Zawsze pracowaliśmy z dziećmi w taki sposób, by rozwijać w nich pasję do sztuki tańca, ze 
szczególnym naciskiem na indywidualne predyspozycje. Otwierając szkołę chcemy dać 
szansę na dalszy wszechstronny rozwój artystyczny niezbędny do wykonywania zawodu 
tancerza, poprzez odpowiedni dobór przedmiotów artystycznych, a w konsekwencji dać 
wykształcenie pozwalające na podjęcie pracy nie tylko w Polsce ale także w Unii 
Europejskiej – tłumaczy Anna Niedźwiedź. 
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Informacja o szkole 

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Poznaniu zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół 
artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 619/32/2012. Nadzór 
pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Szkoła kształci w trybie 6 letnim lub 9 letnim. Absolwenci po zdaniu egzaminu komisyjnego 
otrzymują dyplom zawodowego tancerza. 

Programy nauczania, ramowe plany nauczania i dokumentacja przebiegu nauczania, oparte są na zapisach 
zawartych w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach 
artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69) oraz w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 
szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.70). 

Siedziba: Ul. R. Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań. Od godziny 15 wygodny darmowy parking przy Szkole 

 

Anna Niedźwiedź 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi, ukończyła studia wyższe na Wydziale 
Pedagogiki Baletu na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Tancerka Teatru Wielkiego i 
Muzycznego w Poznaniu. Od 1994 roku pedagog tańca klasycznego, choreograf. Przez 15 lat uczyła tańca 
klasycznego również dzieci niesłyszące. Założycielka pierwszej w Poznaniu prywatnej szkoły baletowej, twórca 
ponad 20 spektakli baletowych. 

 


