Założyciel Szkoły Tańca Snappy w Iławie Tancerz z wieloletnim doświadczeniem i jeszcze większą
pasją. Swoją przygodę z tańcem zaczynał pod dachem Osiedlowego Domu Kultury oraz
Spółdzielczego Domu Kultury „Polanka w Iławie”. Mając ponad 20-letnie doświadczenie, mówi o
sobie: Po wielu latach wojaży i tanecznej tułaczki po świecie wróciłem do swojego rodzinnego
miasta Iławy, ponieważ jak mówi stare powiedzenie - wszędzie dobrze, ale jednak tu w domu
najlepiej. To tu stawiałem pierwsze kroki, odnosiłem pierwsze sukcesy i uczyłem się przeżywać
porażki, to tu odkrywałem świat tańca, który z początku wydawał mi się taki niedostępny i
ekstrawagancki, a jednak mi się udało... sztuka i umiejętności, które udało się wypracować pasją i
ciężką pracą na rodzimym podwórku zaczęła być zauważalna i doceniana w zakątkach świata
znacznie bardziej oddalonych od naszego małego, choć bądź co bądź pięknego miasta. To dało mi
poczucie wartości i sensu zaangażowania, które zawsze wkładałem w to, co robię. Wspaniałym
uczuciem jest to, że każdy nawet z najmniejszego miasteczka może porywać się na największe
marzenia. Co prawda potrzeba odrobiny konsekwencji i pasji, ale radość i satysfakcja z nagrody,
która za tym stoi jest nieoceniona. To nie ma znaczenia z jak małej miejscowości lub z jakiego
środowiska pochodzisz, lub zaczynasz. Możesz być wielki/wielka przez skale tego, co robisz dla
innych i jednocześnie dla siebie. W 2021 r. mija ćwierćwiecze, jak nieustannie podąża przez życie
tanecznym krokiem. Po tak długiej drodze, ale i wciąż w jej trakcie, może powiedzieć, że:
Taniec dał mi bardzo wiele. Nierzadko był moim wyzwoleniem od pokus i słabości, był moją
motywacją do działania i rozwoju, pozwolił mi nabrać pewności siebie i poczucia własnej wartości,
dzięki niemu poznałem i poznaje wciąż wiele wspaniałych miejsc i osób, przeżywam niecodzienne
emocje i radości. Taniec to wspaniała przygoda. Mając wieloletnie doświadczenie oraz
zawdzięczając tak wiele obecności tańca w moim życiu, aktywnie biorę udział w życiu subkultur
tanecznych, z którymi chcę się dzielić swoją pasją i wiedzą. Dlatego założyłem Szkołę Tańca
Snappy, która jest otwarta dla wszystkich bez względu na umiejętności i pochodzenie. Dziś w dobie
filozofii, iż każdy z nas może sięgnąć po to, czego zapragnie, zachęcam do rozpoczęcia przygody z
tańcem.
Taniec pomaga nie tylko w zrozumieniu i zwiększeniu świadomości naszych ciał, ale również
odnalezieniu pewnej formy wyrazu naszych uczuć.
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