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Absolwentka wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej 
Była tancerka klasy „A”. Instruktor tańca I kategorii. 
Od 1978 roku sędzia tańca towarzyskiego I kategorii.  
 

Z tańcem towarzyskim związana od 1961 r. Po rozpoczęciu studiów  
na Politechnice Warszawskiej zapisała się na kurs tańca towarzyskiego.  
Po ukończeniu kursu razem z partnerem zostali skierowani do Akademickiego Klubu 
Tańca Towarzyskiego, działającego w Akademii Wychowania Fizycznego, jako 
osoby wybitnie uzdolnione. Trenerem pary był nieżyjący już dr wychowania 
fizycznego - Czesław Sroka. 

 
Wspólnie z partnerem/mężem Jarosławem Trylskim reprezentowała klub  

i Polskę na turniejach w kraju i za granicą. Wielokrotnie zdobywali tytuły 
Akademickiego Wicemistrza Polski i zawsze byli w finale Mistrzostw Polski.  
Po 13 latach tańca turniejowego musieli zrezygnować ze względu na kontrakty 
służbowe za granicą. 

 
Była również działaczem - najpierw prezesem swojego klubu tanecznego,  

a w roku 1984 wybrana została prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego i funkcję tę pełniła przez 8 lat. Przez 17 lat była członkiem 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, w tym około 13 lat 
wiceprezesem ZG PTT.  
Jest współtwórcą przepisów sędziowskich i amatorskiego ruchu tanecznego. Jest 
również współtwórczynią i propagatorką innych form tanecznych w Polsce. 

 
Przez wiele lat była  skrutinerem I kategorii i sędzią freestyle & jazz dance. Długie 

lata przewodniczyła komisjom ds. Sędziów i Amatorskiego Ruchu Tanecznego.  
 

Przez 13 lat pracowała jako kierownik Działu Tańca i Folkloru w Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki. Prowadziła kursy kwalifikacyjne, dające uprawnienia 
instruktora tańca towarzyskiego, ludowego i współczesnego. Około 500 osób zdobyło 
dyplom instruktora tańca różnych specjalności.  W 2006 r. otrzymała Nagrodę 
Honorową Okręgu Mazowieckiego PTT.  

Zorganizowała wiele turniejów tańca i festiwali zespołów tanecznych. Największe 
z nich to międzynarodowe turnieje tańca towarzyskiego „Syrena Open”, festiwal 
dzieci i młodzieży „Roztańczone Mazowsze” oraz „Tańce polskie w formie 
towarzyskiej -  Mazowiecka Wierzba”. Przez 10 lat jako kierownik Stołecznego Klubu 
Tańca Towarzyskiego SYRENA, wspólnie z trenerami tego klubu doprowadziła wiele 
par do tytułów Mistrza i Wicemistrza Polski w różnych kategoriach wiekowych. 


