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GAZETKA PLENEROWA PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ Z ZAKOPANEGO

TANIEC NIE JEST DLA OSÓB ZDOLNYCH, 
JEST DLA  PRACOWITYCH

rozmowa z panem Pawłem Zającem prowadzącym warsztaty taneczne

ECHO PLENERU

- Skąd wzięła się u Pana 
pasja do tańca, jak to się 
zaczęło?
- Już jako dziecko 
interesowałem się 
muzyką i ruchem, więc 
chodziłem na zajęcia do 
domu kultury,  czy też w 
szkole na sekcję taneczną. 
Będąc w szkole średniej,  
któregoś dnia obejrzałem 
teledysk niemieckiego 
DJ-a, który nazywa się 
Westbam. Tańczył w nim 
bardzo znany tancerz, 
Storm. Jest on legendą tańca ulicznego, Bibowingu. 
Obejrzałem wtedy ten teledysk 60/70 razy na kasecie 
VHS, bo wtedy jeszcze nie było płyt dvd czy 
pendrive’ów. I tak się zaczęło. Moja kariera rozwijała się 
tak, że dołączałem do różnych grup tanecznych, zacząłem 
współpracować z różnymi firmami eventowymi. 
Przyszedł czas na studia taneczne, na różne projekty w 
Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i do dzisiaj zajmuję 
się tańcem.
- Słyszałam, że stworzył pan metodę Finger Rythmic’s, 
Na czym ona polega?
- Metoda Finger Rythmic’s jest usystematyzowaniem 
podstaw rytmicznych, czyli przeniesieniem ich na pracę 
dłoni. Pięć palców to cztery palce plus kciuk. Możemy 
więc wystukiwać sobie rytm na naszych dłoniach, 
odwzorować ćwierćnuty przez wystukiwanie każdego 
palca, półnuty wystukując co drugi palec, całą nutę co 
jeden palec. Łatwo w ten sposób wytłumaczyć podstawy 
rytmiczne dzieciom, nawet tym najmłodszym. 
-Podobno łączy pan taniec z pracą terapeuty, jak to 
wygląda?
- Łączę pracę taneczną z terapeutyczną. Zajęcia np. z 
choreoterapii odbywają się w ramach wczesnego 
wspierania rozwoju w placówkach terapeutycznych. 
Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zajęcia te, w 
zależności od charakteru poszczególnych dzieci, 
wyglądają tak, że ćwiczymy metodą Finger Rythmic’s lub 
z rekwizytami. Oczywiście zawsze z muzyką. Regularne 
zajęcia zaczynają się od rozgrzewki, później mamy różne 
kroki taneczne, choreografie i wyciszenie. Podobnie to 

wygląda w pracy 
terapeutycznej, tylko 
musimy zwrócić 
uwagę na każde 
dziecko czy nie ma 
nadwrażliwości, czy 
nie potrzebuje 
wsparcia przy 
skupieniu uwagi. 
Trzeba dostrzec silne 
i słabsze strony. Tak 
właśnie współpracuję 
z kilkoma 
placówkami 
terapeutycznymi.

- Czy oprócz dzieci uczy pan jeszcze osoby dorosłe?
- Najmłodsi, z którymi pracuję to roczne dzieci, natomiast 
najstarsze osoby to są rodzice moich podopiecznych.  Są 
to 40 - sto, 50 - letnie osoby, które po prostu czują 
zajawkę do tańca.
- Jaki jest pana ulubiony styl tańca?
- Nie mam ulubionej techniki tanecznej dlatego, że bardzo 
fascynuję się wszystkim co się teraz dzieje. Umiejętności 
ruchowe ludzi na całym świecie są niesamowite, o wiele 
wyższe od moich, więc pasjonuję się wszystkim co jest 
niespotykane, co jest posunięte do granic możliwości ciała 
ludzkiego. Zaczynałem od takiej techniki, która nazywa 
się Popping. Mamy tam różnego rodzaju naśladowanie np. 
ruchów robota, czy tworzenie z ruchów swojego ciała 
rodzaju iluzji. Fascynuję się też Bibowing’iem czyli tzw. 
Breakdance’m, chociaż już dawno tego nie trenuję. 
Generalnie bardzo mnie interesują wszelkie, nie do końca 
oczywiste i naturalne rozwiązania ruchowe. Lubię jak 
ludzie robią rzeczy bardzo trudne.
- Czy brał pan kiedyś udział w jakiś zawodach 
tanecznych?
- Sam startowałem i przygotowywałem  innych ludzi do 
zawodów tanecznych. Na mistrzostwa Polski, Europy, na 
mistrzostwa świata. Trenowałem też tancerzy do 
programów telewizyjnych, czy byłem zapraszany przez 
różnych choreografów, żeby ich szkolić w moich 
technikach, w których się specjalizuję.  
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