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Pyta Pani czy cha-chę tańczę?

Taniec towarzyski większości z nas kojarzy się z piruetami wykonywanymi 
przez parę pełnosprawnych partnerów. A przecież taniec to nie tylko 
praca nóg, ale całego ciała, każdej jego części.

Pomimo tego, że w  Krakowie jest ponad 25 szkół 
tańca, tylko Jarosław Całka, trener Studia Tańca „Narcyz”, 
prowadzi zajęcia z  osobami niepełnosprawnymi. Skorzy-
stałam z uprzejmości pana trenera i wybrałam się na tre-
ning tańca integracyjnego. Idąc na spotkanie, nie byłam 
w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda taniec w wykona-
niu osób niepełnosprawnych. Myślałam, że będzie to po 
prostu ciągnięcie wózka po sali. Bo przecież według słow-
nikowej definicji taniec to rytmiczny ruch ciała, 
głównie nóg, w  rytm muzyki, więc czy 
można mówić o tańcu, gdy 
nie używa się nóg? Jed-
nak gdy weszłam na salę, 
w  której rozbrzmiewały 
dźwięki muzyki, okazało 
się, że taniec w wykonaniu osób 
niepełnosprawnych jest możliwy 
do wykonania. Jest czymś niezmier-
nie widowiskowym i  pięknym. Nawet 
pomimo tego, iż był to tylko trening, 
a  nie zawody, w  trakcie których tan-
cerze występują w pięknych strojach, 
nie byłam wstanie oderwać wzroku 
od wirujących par. 

Trochę Techniki

Pary tańczą w  formie combi dan-
ce, w  której to jeden partner tańczy na 
wózku, a drugi jest osobą sprawną. W studiu 
„Narcyz” tańczy sześć par, które wykonują pełną 
energii brazylijską sambę, kubańską cha-chę, amerykań-
skiego jiva, dostojnego walca angielskiego oraz eleganc-
kiego walca wiedeńskiego. Niepełnosprawne tancerki 
wolą tańce standardowe, wynika z odpowiedzi na pytanie 
o ulubiony taniec. Beata bez chwili wahania odpowiada, że 
najbardziej lubi walca angielskiego, a Agnieszka przyzna-
je, że samba nie wychodzi jej tak dobrze, jak inne tańce. 
Trening tańca integracyjnego wygląda nieco inaczej, niż 
normalne kursy tańca, gdzie wszystkie pary wykonują te 
same figury. Z powodu różnych rodzajów niepełnospraw-
ności praca z osobami na wózku wymaga indywidualnego 
podejścia. Agnieszka cierpi na porażenie czterokończynowe 
i  nie wykona takich układów tanecznych jak na przykład 
Beata, która jest sprawna od pasa w  górę – wyjaśnia tre-
ner, który w  czasie treningu poświęca czas każdej parze 
z osobna. W czasie swojej pracy z konkretną parą pan Ja-
rosław nie tylko obserwuje i wytyka błędy tancerzom, ale 

również ćwiczy z osobą niepełnosprawną układ, dopóki ta 
nie opanuje ruchów i wynik nie będzie satysfakcjonował 
zarówno trenera, jak i  tancerza. W  momencie, gdy jakaś 
figura taneczna sprawia trudności osobie niepełnospraw-
nej, potrafi sam usiąść na wózku i pokazać, w jaki sposób 
wykonać poszczególne figury czy całe układy.

czar par

W ruchach tancerzy widać pełno gracji. Ich ruchy są 
płynne i  swobodne, momentami wydaje się, że płyną 

po parkiecie. Jednak, jak wyznaje Beata na 
pozór lekkie i  zwinne układy są wynikiem 

mozolnych ćwiczeń. Największa trud-
ność polega na prowadzeniu wózka 

i  złapaniu rytmu, a  gdy się to nie 
udaje, partner schodzi z  parkietu 

z  siniakami na łydkach, a  nie-
kiedy nawet z  obolałymi pal-
cami, gdy przejedzie przez 
nie wózek. Jednak takie rzeczy 
zdarzają się przeważnie na po-
czątku, gdy tancerze uczą się 
ze sobą tańczyć. Oglądając wi-
rujące pary nie zauważyłam, by 
uśmiech znikał z ust tańczących. 
Wyraźnie widać, że sprawia im to 
ogromna radość i daje poczucie 
satysfakcji. Jednak taniec inte-
gracyjny jest bardzo wymagający 

i  to nie tylko dla osoby niepełno-
sprawnej, która musi pokonać szereg 

barier i ograniczeń. Partner, który tańczy z osobą na wózku, 
musi wykazać się pomysłowością i  innowacyjnością. Musi 
dostosować się do wolniejszego tempa tańca i ograniczeń, 
wynikających z niepełnosprawności partnera lub partnerki. 
– W tańcu na wózku najtrudniej jest chyba przełamać pierwszą 
barierę, kiedy zdrowy partner nie wie, jakie są możliwości osoby 
na wózku – dzieli się wrażeniami Beata – Boi się, że może ją 
np. przewrócić, albo zrobić jej niechcący jakąś krzywdę. A po-
tem, gdy poznają się nawzajem, to już tylko ciężka wspólna 
praca, ale i świetna zabawa. Taniec jest zarówno sztuką, jak 
i przyjemnością. Nie jest on zarezerwowany wyłącznie dla 
osób sprawnych, tańczyć może każdy.

A na pytanie czy tańczy Pani cha-chę odpowiedź jest 
tylko jedna: TAK i robię to wspaniale!
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