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  Barbara Bartnik – tancerka, pedagog, choreograf. W latach 2005-2016 związana z Polskim Baletem Narodowym. 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, Krajowego Funduszu 
na Rzecz Dzieci i Fundacji Balet w Szczecinie. Brała udział w wielu polskich i międzynarodowych konkursach baleto-
wych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Od 2005 r. tańczyła w całym repertuarze Polskiego Baletu Narodowego, 
zawierającym liczne światowe produkcje. Do najważniejszych należą: Wróżka Bzu w „Śpiącej królewnie” Grigorovicha, 
Wróżka Zimy w „Kopciuszku” Ashtona. Ukończyła I stopień na Wydziale Stosunków Gospodarczych i Zarządzania 
w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Posiada doświadczenie w pracy przy produkcji spektaklu, od choreo-
grafa po koordynatora technicznego, dzięki udziałowi w corocznych warsztatach choreograficznych „Kreacje” na deskach 
Teatru Narodowego – Opery Narodowej. W 2012 r. ze specjalnością balet dołączyła do grona pedagogów Warsztatowej 
Akademii Musicalowej.

  Ta pani na zdjęciu obok to Barbara Bartnik, która – że wyrażę to metaforycz-
nie – poderwała „Zgodę” do tańca. A mówiąc niemetaforycznie, to dzięki pani 
Barbarze Bartnik rysuje się szansa, że na przyszłorocznych Dożynkach, po wielu 
latach oczekiwań, zespół Polonez zatańczy nie tylko poloneza, wyciągając do 
wspólnego chodzenia po scenie w rytmie na trzy czwarte siedzącą w pierwszym 
rzędzie Panią Redaktor i innych ważnych gości. Polskie Towarzystwo „Zgoda” 
– zapalone do wizji tańca artystycznego – ogłasza nabór kandydatów do Polone-
za. W ogłoszeniu poniżej powiedziane jest wprawdzie, że zapisy odbywać się będą 
8 grudnia podczas Mikołaja, ale jeśli ktoś nie zaopatrzy się do tej pory w niniejszy 
numer „Aha!”, to można przypuszczać, że również po tym terminie będzie istnia-
ła możliwość zapisu dla prawdziwych miłośników tańca.
  Warto zwrócić również uwagę na to, że polskie tańce narodowe to nie koniec 
zamierzeń Zgody. Bowiem Zgoda ogłasza także zapisy do szkoły baletowej, któ-
ra – jak powiedziane jest to w ogłoszeniu dwie strony dalej – już wkrótce rozpocz-
nie działalność. Ambicje najstarszej w tej części Kanady organizacji polonijnej 
– zarówno te dotyczące zespołu Polonez, jak i te związane z baletem – są więc 
zaiste imponujące i zasługują na szczery podziw.
 Życząc Prezesowi, Zarządowi i wszystkim Członkom Polskiego Towarzystwa 
„Zgoda” radosnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w 2017 roku, trzy-
mamy kciuki za powodzenie tanecznych planów.

„Aha!”

Taniec artystyczny w P. T. „Zgoda”


