2

1

Maly Józek (drugi od lewej) z rodzeństwem na
“cebuchu” - 1956 r.

Zdjęcie z I Komunii Świętej. Od lewej: Michał Jóźków,
ks. Józef Prokopowicz i Józef Pałka - 30 czerwca 1963 r.

Na weselu kuzynki tańczył tango z ciotką Celiną 1972 r.

Józek w szkole
podstawowej
- 1965 r.

Mama Michalina z tatą Stanisławem
przed domem rodzinnym w Czernicy - 2002 r.
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Urodził się w 1954 roku we wsi Czernica koło Jeleniej Góry. Matka - Michalina, była
utalentowaną aktorką w wiejskim teatrze amatorskim. Ojciec - Stanisław, był pracowitym
i zręcznym szewcem. Przed wojną pracował w firmie Bata w Zakopanem. Przyjaźnił się ze
Stanisławem Marusarzem - znakomitym polskim skoczkiem narciarskim.
Józef po ukończeniu szkoły podstawowej,
kontynuował naukę w szkole przyzakładowej
Fabryki Narzędzi Tnących i Pomiarowych w
Jeleniej Górze jako frezer, a później w Technikum Mechanicznym, które ukończył zdając
maturę w roku 1975. W tym samym roku
rozpoczął studia na Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. Po rocznej przerwie kontynuował studia w latach 1977-1981
w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Zdobył tytuł magistra sportu - trenera
lekkiej atletyki II klasy.

Tańcem zainteresował się “na całego”
w klasie maturalnej. Swoją działalność
artystyczną rozpoczął 15 października 1974
roku, kiedy to został uczestnikiem kursu
tańca towarzyskiego w klubie “Kwadrat”
w Jeleniej Górze, pod okiem profesora
Konrada Małka. Jednocześnie był prezesem
tego klubu przez 7 lat. W latach 1974-1981
Z kolegami i koleżankami z Klubu “Kwadrat”
Józef górą! - 1975 r.
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Józef z prof. Konradem Małkiem na dożynkach centralnych
- 1975 r.

uczestniczył w wielu ogólnopolskich turniejach
tanecznych. Dwukrotnie brał udział w programie
artystycznym Centralnych Dożynek: w 1975 roku
w Koszalinie i w 1976 roku w Płocku.
“Kiedy moja żona, również absolwentka AWF,
zdobywała bieżnie biegając na 400 metrów, ja
zdzierałem buty na parkiecie” – snuje wspomnienia
Józef Pałka.
Pomysł założenia klubu tanecznego we wsi
Czernica, skąd pochodzi, zrodził się nagle. W 1985
roku założył pierwszy w Polsce Wiejski Klub
Tańca Towarzyskiego “Czertan” w Czernicy,
a w 1987 - Klub Tańca “Vlan” w pobliskim
miasteczku Wleń. 15 października 1985 roku
odbyły się pierwsze zajęcia w nieogrzewanej sali,
z wykorzystaniem pożyczonego sprzętu. Przyszły
pierwsze sukcesy, których głównymi bohaterami
były rodzeństwa: Bożena i Robert Cebula oraz
Elżbieta i Zdzisław Piwiński.
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Początkowo prowadził środowiskowe kursy taneczne w Myślakowicach, Piechowicach, Gryfowie
Śląskim, Olszynie Lubańskiej i Pilichowicach.
W 1992 r. rozpoczął działalność artystyczną w
Kowarach. Pary z tych klubów uczestniczyły
w wielu turniejach tanecznych, włącznie z
mistrzostwami Polski. Jedna z jego par - Dorota
Piwińska i Tomasz Pałka - zajęła 16. miejsce w
mistrzostwach Polski młodzików we Wrocławiu.
Rokrocznie organizował letnie i zimowe obozy
taneczne dla swoich tancerzy. Parokrotnie jego
działalność była pokazywana w Telewizji Polskiej,
m.in. w programach “Rendez-vous z ZMW” oraz
“Idziemy z Wilią”. W Polsce realizował hasło:
Ślub z Terenią - 1979 r.

Pierwszy wiejski klub tańca towarzyskiego A.K.T. “Czertan” w Czernicy - 1991 r.

“Obym dożył tej pociechy, aby ten taniec trafił
pod strzechy”.
Organizował wiele pokazów i akcji charytatywnych. W 1989 r. zorganizował Pierwsze
Mistrzostwa Wsi w Tańcach Towarzyskich.
Mistrzostwa te odbyły się trzykrotnie. W 1991 r.
zorganizował turniej o puchar naczelnika miasta
Wleń. W 1992 r. odbył się turniej taneczny o puchar
Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej
- z udziałem par tanecznych z całego kraju.
Włożył 7 lat pracy w remont i adaptację wiejskiej
świetlicy na potrzeby środowiska i klubu tanecznego. Dzięki niemu powstały dwa boiska piłkarskie.
Zorganizował wiele pokazów tanecznych i akcji
charytatywnych.
W latach 1972-1980 Józef Pałka był aktywnym
członkiem Polskiego Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze.
Wychowankowie “Czertanu”
Aneta Koralewicz i Paweł Mleczek - 1988 r.
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Pierwszy letni obóz “Czertanu” w Drawsku Pomorskim - 1986 r.

Marta Pałka (córka) i Emil Adaszkiewicz
- 1990 r.
Na mistrzostwa tańca w Czernicy przyszła
CAŁA wieś! “Czertan” górą! - 1991 r.
Tancerki “Czertanu” i “Vlanu” na obozie
tanecznym w Żarnowcu - 1989 r.

6

Turniejowy debiut “Czertanu”- Lwówek Śląski 1986 r.

Dorota Piwińska i Tomasz Pałka (bratanek) najbardziej utytułowana para A. K. T. “Czertan”

Pokaz tańca w wykonaniu tancerzy z klubu “Vlan” z okazji “Dni Wlenia” -1991 r.
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Z marszałkiem Sejmu, prof. Mikołajem Kozakiewiczem, z okazji 70-lecia “Cudu
Prof. Konrad Małek i Józef
nad Wisłą” w Wierzchosławicach - 1990 r.
Pałka - Jelenia Góra, 1988 r.

Marek Wiaderek i Józef Pałka sędziują Turniej
o “Puchar Wieczystego” w Krakowe - 1991 r.
Na Zamku Królewskim z kroniką “Czertanu” - 1989 r.
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Józef Pałka z żoną Teresą pracują nad kroniką
“Czertanu” - 1989 r.

Wręczenie nagrody ZK ZMW im. Jędrzeja Cierniaka I stopnia na Zamku Królewskim w Warszawie - 1989 r.

Prowadził zawody piłkarskie - sędziował ponad
200 meczów piłki nożnej klasy wojewódzkiej.
W latach 1975-1991 był inspektorem, a
następnie sekretarzem Rady Wojewódzkiej
Ludowych Zespołów Sportowych w Jeleniej Górze. Był też członkiem Kolegium d/s
Wykroczeń przy prezydencie Jeleniej Góry. W
1981 roku był założycielem “Solidarności”
Rolników Indywidualnych i sekretarzem Rady
Sołeckiej w Czernicy.
Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i
odznaczeń. W 1987 roku, w Zamku Królewskim
w Warszawie, Józef Pałka otrzymał od Zarządu
Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej w
Warszawie nagrodę im. Jędrzeja Cierniaka
II stopnia. Dwa lata później otrzymał nagrodę
imienia Jędrzeja Cierniaka I stopnia. W 1988
roku został wyróżniony Brązowym Krzyżem
Zasługi. W 1989 r. ówczesny minister sportu
Aleksander Kwaśniewski wręczył mu w Urzędzie
Rady Ministrów Nagrodę Artystyczną Młodych
im. Stanisława Wyspiańskiego II stopnia.
Informacja i zdjęcie z wręczeniu nagród
w gazecie ogólnokrajowej.
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W kwietniu 1992 roku, dzięki pomocy Związku
Młodzieży Polskiej, z prezesem Janem Wożniakiem
Z żoną Teresą na Manhattanie, przed Rockefeller
założył własne Joseph’s Dance Studio, z siedzibą Center - 1998 r.
w Polskim Domu “Cracovia” w Wallington, NJ.
Na Paradzie Pułaskiego, przed St. Patric’s
Przez pierwsze pięć lat prowadził kursy tańca dla Cathedral - 2000 r.
młodzieży i dorosłych. W roku 1997 rozpoczął
również szkolenie dzieci. Studio systematycznie
rozszerzało swoją działalność. W latach 1998-1999
studio zorganizowało kursy taneczne również w
Filadelfii, PA i w New Britain, CT.
Od chwili rozpoczęcia pracy z dziećmi jego
studio dało bardzo wiele pokazów tańca podczas
imprez polonijnych: na piknikach, zabawach,
festiwalach, a także podczas uroczystości patriotycznych. Jesienią 2000 roku został zorganizowany
pierwszy turniej tańca towarzyskiego Joseph’s
Dance Studio. Do dzisiaj studio zorganizowało
22 takie turnieje oraz pięciokrotnie Polonijne
Mistrzostwa Ameryki. W każdym z nich bierze
udział około 250 tancerek i tancerzy (dzieci i
młodzież). Studio rozszerzyło swoją działalność w
stanach New Jersey i Nowy Jork. Jest członkiem
amerykańskiej USABDA (USA Ballroom Dancing Association). Jest również rozpoznawalne w
świecie ze względu na sukcesy jego wychowanków.
Józef Pałka tańczy z córką Martą - 2001 r.
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Pamiątkowe zdjęcie po pierwszym roku działania sekcji na Maspeth, NY - 1998 r.
Turniej w Polskim Domu “Cracovia” w Wallington, NJ - 2008 r.
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Formacja “Akcent” z Boro Park, NY na turnieju w “Cracovii” - 2008 r.

Joseph’s Dance Studio organizuje co roku letnie
obozy taneczne w ośrodku wypoczynkowym Soyuzivka, w Kerhonkson w stanie Nowy Jork. Tancerze
uczestniczą rokrocznie w Wielkim Balu Marszałkowskim poprzedzającym Paradę Pułaskiego
oraz w samej Paradzie Pułaskiego na 5 Alei na
Manhattanie. Tancerze Joseph’s Dance Studio co
roku biorą udział w wielu turniejach tanecznych
najwyższej rangi, osiągając znakomite rezultaty w
kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.

W dotychczasowych 12 występach w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych tancerze
Joseph’s Dance Studio osiągnęli znakomite rezultaty. Zdobyli 185 medali: 65 złotych, 54 srebrne i
66 brązowych.
75. rocznica “Radia Filadelfia“ - 2003 r.
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21. Turniej Tańca Towrzyskiego Joseph’s Dance Studio w Polskim Domu “Cracovia” w Wallington, NJ
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11 razy startowali w mistrzostwach świata oraz 7 razy w Światowym Festiwalu Tańca
w Blackpool w Anglii - najbardziej prestiżowej imprezie w świecie tańca.
Wielkim wydarzeniem i sukcesem było zakwalifikowanie się w roku 2010 Anny
Kaczmarski i Patryka Płoszaja do finału znanego i popularnego programu telewizyjnego
“America’s Got Talent”. W 2012 roku Ania i Patryk zdobyli złoty i brązowy medal w
kategorii Junior na mistrzostwach świata w Paryżu. Rok później para ta zdobyła dwa złote
medale w kategorii Youth i Junior II na mistrzostwach świata – również w Paryżu.
Joseph’s Dance Studio jest współorganizatorem wielu konkursów piękności, między
innymi: Miss Polonia USA, Miss Polonia New Jersey, Miss Vistula i Miss Polonia
Wschodniego Wybrzeża USA. Aktualnie prowadzi swoją działalność w Polskim Domu
“Cracovia” w Wallington, NJ oraz w dzielnicach Nowego Jorku: na Greenpoincie, Ridgewood, w Boro Park i na Maspeth (sekcja przy polskiej szkole im. Jana Pawła II).
Naczelne hasło Józefa Pałki i jego studia brzmi: “Wychowanie poprzez taniec!” Nic
zatem dziwnego, że studio jest Członkiem Centrali Polskich Szkół Dokształcających
w USA od 1999 r. “Taniec to nie tylko element życia towarzyskiego, który daje poczucie
pewności siebie, rozwija koordynację, zapewnia dobrą sylwetkę, wzmacnia ciało, przedłuża
młodość i kształtuje osobowość. To coś, co zadziwia poezją ruchu, uszlachetnia duszę i
ciało – uważa mistrz tańca, który mieszka w Clifton, NJ. – Taniec to lekarstwo na całe zło.
To radość życia” – dodaje.

Józef Pałka jest człowiekiem, który nie
przechodzi obojętnie obok potrzebujących.
Bierze chętnie udział w akcjach charytatywnych,
nierzadko sam je organizuje. Przez kilka lat
wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
W tym celu została powołana społeczna
organizacja Taneczna Orkiestra Świątecznej
Pomocy, która tańczyła i grała w latach 20002003. W efekcie przekazała dla Fundacji WOŚP
w Polsce ponad 100 tysięcy dolarów.
Studio zorganizowało akcje pomocy dla
pojedynczych osób: Marty Biedrzyckiej i Krystiana Szlachty. Zorganizowało również bal
charytatywny, którego celem było finansowe
wsparcie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Upośledzonym “Jeden Świat”. Dzięki temu zostało przesłanych do Białegostoku 4500 dolarów.

Józef Pałka
z Moniką Michaliszyn Miss Polonii USA
- podczas jednego
z koncertów Tanecznej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy - 2001 r.

Festiwal Twórczości Maryjnej - zainicjowany przez
Józefa Pałkę. Tu prowadzi go w roku 1995.
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Wybory Miss Polonii USA w Klubie “Exit” - 2001 r.

Wybory Miss Polonii USA w Polskim Domu “Cracovia” w Wallington, NJ. Od lewej: Janina Igielska, Miss
Aleksandra Sacher, Jan Woźniak i inne uczestniczki konkursu- 1997 r.

16

Stanisław Soja i Józef Pałka podczas koncertu
Tanecznej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Filadelfii - 2003 r.

Polish Heritage Day. Józef Pałka otrzymał nagrodę od rewidenta Nowego Jorku, Johna Liu (w środku)
- październik 2011 r.

Nic zatem dziwnego, że działalność Joseph’s Dance Studio była wielokrotnie prezentowana w telewizji TV Polonia, amerykańskiej Chanel 4 NBC i Chanel 5 FOX – Good
Day, TVN 24, Studio 3, w Kalejdoskopie Polonijnym w Filadelfii, TV Connecticut, TV
Antena. Pisały o studiu gazety oraz czasopisma amerykańskie i polonijne, m.in.: „The
New York Post”, „Daily News”, „Queens Ledger”, „American Dancer”, „Dwutygodnik Polonijny” i „Nowy Dziennik”. Józef Pałka został wielokrotnie uhonorowany
listami gratulacyjnymi przez Konsulat Generalny RP w Nowym Yorku oraz otrzymał
dyplom honorowy od rewidenta Nowego Yorku Johna Liu. A od organizatorów
polonijnych kabaretonów otrzymał dyplom „Człowieka z poczuciem humoru”, który
sobie bardzo ceni.
Nikt i nic nie jest w stanie zniechęcić go do tańca, który tak bardzo ukochał. Józef Pałka
często powtarza: “Urodziłem się do tańca. Dla tańca zrobię wszystko”.
Więcej informacji o Joseph’s Dance Studio i jego twórcy na stronie www.josephsdancestudio.com
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Tancerze z Joseph’s Dance Studio na Paradzie Pułaskiego - Nowy Jork, 2014 r.

Marta Pałka z tatą Józefem - założyciele Joseph’s
Dance Studio

Konrad Kulec - Anna Kuszaj,
uczestnicy mistrzostw świata.

Ania Kaczmarski i Patryk Płoszaj na najwyższym podium mistrzostw świata w Paryżu, 2013 r.
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Milena Jasionek i Oskar Wojciechowscy - trzykrotni uczestnicy mistrzostw świata, wielokrotni mistrzowie USA
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Sandra Spernacka i Daniel Szapiro - 6 para mistrzostw świata - Paryż 2013
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Czy Polacy umieją tańczyć?
– Nie lepiej i nie gorzej od innych narodów świata. Trzeba się po prostu nauczyć
tańczyć. Muszę jednak powiedzieć, że jesteśmy dosyć zdolnymi i pojętnymi uczniami.
No i lubimy tańczyć.
Jak jest z tym garnięciem się Polonii do nauki tańca w USA?
– Mimo tego, że nasi rodacy gonią za dolarem - co jest charakterystyczne dla
wszystkich emigrantów - chętnych na moich lekcjach nie brakuje, aczkolwiek mogłoby
ich być więcej. Przyczyna jest nieubłagalna - ekonomia tego okresu.
W Stanach Zjednoczonych studia taneczne, w których można nauczyć się
tańczyć, cieszą się ogromnym wzięciem. W metropolii nowojorskiej działa też
kilka studiów polonijnych. Wśród nich największym i najstarszym jest Pańskie
- Joseph’s Dance Studio działa już ponad 20 lat. Jakie były początki i jak Pan, z
perspektywy czasu, ocenia działalność swojego studia?
– Przyleciałem do USA w 1992 roku. Od początku wiedziałem, że chcę robić to, co
bardzo kocham - czyli tańczyć. Na prestiż tego studia pracowałem - wraz z rodziną i
grupą trenerów - długo i w pocie czoła. W Polsce przez 7 lat tańczyłem w Klubie Tańca
Towarzyskiego “Kwadrat” w Jeleniej Górze. Jestem wychowankiem profesora Konrada Małka, który był uczniem legendy polskich tańców – prof. Mariana Wieczystego.
Tańczyłem również dwukrotnie na dożynkach centralnych: w Koszalinie w 1975 i w
Płocku w 1976 roku w grupie “Krakowiaka”. Nie osiągnąłem indywidualnie wielkich
sukcesów, gdyż zbyt późno rozpocząłem naukę tańca. Poza tym Jelenia Góra była środowiskiem raczkującym w dziedzinie tańca towarzyskiego. Był tylko jeden klub i nie
było z kim rywalizować. Mimo wszystko starałem się brać udział w szkoleniach, aby
podnieść swoją wiedzę i umiejętności.
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W USA szybko doszedłem do przekonania, że taniec wśród Polonii to... ugór, który
ktoś powinien zagospodarować. No i wziąłem się do roboty. Przez pierwszych pięć lat
prowadziłem kursy tańca tylko dla dorosłych. Potem zająłem się również szkoleniem
dzieci i młodzieży. Zarejestrowałem moje studio w USA Dance - Amerykańskim
Stowarzyszeniu Tancerzy Amatorów. Szukałem różnych miejsc, pojawiałem się w
różnych środowiskach, w których chciałem zaszczepić miłość do tańca. Przez pół
roku prowadziłem na przykład zajęcia w Filadelfii. Przez dwa miesiące próbowałem
zachęcić rodaków do tańca w New Britain w stanie Connecticut. Od początku, czyli od
1992 roku do dziś prowadzę zajęcia w Polskim Domu - Cracovia Manor w Wallington
w stanie New Jersey.
W 1996 roku zacząłem szkolenie w bardzo polskiej dzielnicy w Nowym Jorku, czyli na Greenpoincie. Potem nasza działalność rozszerzyła się na inne dzielnice Nowego
Jorku: Borough Park - za sprawą mojej córki Marty i w Sunset Park, gdzie szkolenie
prowadziła Jolanta Filip. Na Ridgewood zajęcia zaczęli prowadzić moi wychowankowie Angelika Orent i Andrzej Bator. Powstała bardzo mocna, do dzisiaj działająca
sekcja przy Polskiej Szkole im. Jana Pawła II na Maspeth. Jest tam świetna atmosfera,
którą zawdzięczamy proboszczowi Piotrowi Żendzianowi oraz dyrektorowi szkoły
Waldemarowi Rakowiczowi.
Działa też nasza sekcja przy polskiej szkole im. Zbigniewa Herberta w Copiague na
Long Island. Od roku współpracujemy z polską szkołą w Glen Cove i polską parafią w
Harrison, NJ. W tych dwóch miejscach współpraca naprawdę układa się nam świetnie.
Oczywiście, liczą się dla mnie medale, które pary zdobywają na różnych turniejach - z mistrzostwami USA włącznie, ale motywem przewodnim mojej działalności
jest “wychowanie poprzez taniec”. Sam, jako zawodnik, doświadczyłem dogłębnie, że
taniec jest radością życia! Dla mnie taniec jest najpiękniejszą dyscypliną sportu. Tu
dominuje piękno, szlachetna rywalizacja i nie ma miejsca na agresję. No i potem procentuje towarzysko. Młodzi ludzie wyzbywają się na parkiecie kompleksów, a kiedy
pojawią się na jakiejś zabawie, natychmiast są rozpoznawalni, bo... pięknie tańczą.
Jak patrzę na te dzieci, które na różnych piknikach czy balach pokazują to, czego
się nauczyły, widzę że czynią to z największą radością. Daje im to, a także i mnie,
wiele satysfakcji, mimo że nie odnoszą żadnych korzyści ekonomicznych. Tu i ówdzie
pojawiają się słowa krytyki za... nieodpowiednie stroje tancerzy, zbyt kuse, które na
ogół wynikają z zazdrości tych, których dzieci nie tańczą.
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Czego można się nauczyć w szkole Józefa Pałki?
– Uczymy tańców towarzyskich: standardowych - walca angielskiego i wiedeńskiego,
tanga argentyńskiego, fokstrota, quickstepa; tańców latynoamerykańskich - rumby,
samby, cha-chy, jive’a, pasodoble oraz dyskotekowych - disco-bluesa, rock’n’rolla,
marenge i salsy. Uczymy też tańców narodowych: poloneza, polki i krakowiaka.

Kiedy można zacząć tańczyć?
– Wiek tu nie jest ważny, lecz chęci. Tańczyć mogą zarówno dzieci, młodzież,
jak i dorośli. W “Cracovii” w Wallington mam taką grupę, w której trzylatki uczą się
baletu i rytmiki. Natomiast na Greenpoincie uczył się intensywnie tańczyć pan liczący
sobie ponad 70 wiosen. Jako ciekawostkę podam, że ma książeczkę członkowską
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z numerem 2.
Ile trzeba czasu żeby opanować taneczne kroki w stopniu podstawowym,
umożliwiającym jednakże swobodne poruszanie się po parkiecie?
– Po trzymiesięcznym kursie - spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po
półtorej godziny - ludzie na ogół już swobodnie się bawią. Znając dziesięć podstawowych tańców można zgrabnie poruszać się po parkiecie.
Jak wyglądają zajęcia?
– Zaczynamy od rytmiki, potem dodajemy szczyptę baletu, aby przejść do kroków
tanecznych. Po ich opanowaniu rozpoczynamy naukę figur. Naukę traktujemy pod
kątem użytkowym. Dlatego zaczynamy od szkolenia indywidualnego, a dopiero po
pewnym czasie w parach. Przewidujemy też wariant tłoku na parkiecie i tu uczymy
improwizacji - liczy się pomysłowość i talent. Zapewniam, że nie jest to trudne i każdy
kto zechce, jest w stanie te elementy opanować.
Cóż jest takiego w tańcu, że tak mocno pociąga ludzi?
– Już kilkanaście par skojarzyłem na parkiecie. Kiedyś prowadziłem konkurs tańca
podczas zabawy w sali parafialnej przy kościele Najświętszego Serca Jezusa w
Wallington. W pewnym momencie podeszła do mnie młoda para - Gosia Cześnik i
Andrzej Huczak - i podziękowali mi za to, że dzięki mojej szkole są teraz razem.
Taniec ma to do siebie, że wręcz zmusza do zawierania znajomości. Dzięki niemu
można niejako wejść w inny świat, poznać bardziej romantyczną jego stronę. Pozwala
oderwać się od codziennej szarości życia. Pozwala człowiekowi poszaleć na parkiecie,
być w jakimś sensie twórcą.
Podejście do partnera i objęcie go często jest trudne, gdyż pojawia się w nas nagle
jakiś lęk, opór. Ale jeśli jest to nakazane przez instruktora - staje się łatwiejsze, bo... nie
ma wyboru. Jeśli partner obejmie partnerkę, zbliżą się do siebie na wyciągnięcie rąk,
potem poczują swoje ciała w tańcu - to wymiana numerów telefonów jest już rzeczą
prostą.
Prowadzi Pan również naukę tańca bardziej zaawansowanego. Pańscy
wychowankowie odnoszą wiele sukcesów - na miarę krajową, czyli w USA, a
nawet światową. To powód do dumy. A jednocześnie dowodzi Pan, że Polacy na
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emigracji też mogą coś pięknego robić i to skutecznie.
– Podjąłem takie próby, lecz nie jest to łatwe w środowisku polonijnym. Mam teraz
grupę dzieci, które rokują nadzieję na pobyt w mojej szkole przez dłuższy czas. Jestem
przekonany, że uda mi się niektóre z nich doprowadzić do udziału w turniejach.
Dorośli - zazwyczaj z przyczyn życiowych - kończą szkolenie po kilku miesiącach.
Świetną parą byli Oskar Wojciechowski i Milena Jasionek - zdobyli kilka złotych
medali na mistrzostwach USA, trzykrotnie startowali też z powodzeniem w mistrzostwach świata. Ania Kuszaj i Konrad Kulec startowali sześć lat temu na mistrzostwach
świata w Jyvaskyli w Finlandii.
W 2010 roku para moich wychowanków Ania Kaczmarski - Patryk Płoszaj znalazła
się w “Top Ten”, czyli w dziesiątce finałowej bardzo popularnego w USA programu
telewizyjnego NBC “America’s Got Talent”. Do tej pory żadnej amerykańskiej parze
tanecznej nie udało się zajść tak daleko! Wiele osób śledziło z zapartym tchem ich
piękną walkę. Przeżyliśmy dzięki nim niezapomniane chwile. Para ta wcześniej zgarniała wszystkie medale w mistrzostwach Ameryki. W roku 2011 trzykrotnie brała
udział w mistrzostwach świata w tańcach. Byli w czołówce, pokazali, że stać ich na
wiele. A na ile ich stać, pokazali rok później.
W Paryżu, w centrum francuskiego Disney World, od 6 do 9 grudnia 2012 roku
trwały mistrzostwa świata - WDC Open World Championships w tańcach towarzyskich.
Wśród par tanecznych z całego świata wystąpiła nasza polonijna para Ania Kaczmarski i Patryk Płoszaj - reprezentowali Stany Zjednoczone w kategorii Junior II (14-16
lat). Okazali się najlepsi na świecie w tańcach standardowych, pokonując 47 par. Przy
dźwiękach amerykańskiego hymnu stanęli na najwyższym stopniu podium. Obok nich,
tyle że nieco niżej, stanęły dwie pary ukraińskie.
W tańcach latynoamerykańskich Ania i Patryk pokonali 53 pary i zajęli ostatecznie
3. miejsce. Kilka miesięcy wcześniej zostali mistrzami USA - mistrzostwa odbyły się
w dniach 30 marca – 1 kwietnia 2012 roku w Baltimore, w stanie Maryland. Jest to
największy sukces 14-latków Ani i Patryka. Warto dodać, że 3 listopada 2012 roku, w
stolicy Łotwy - Rydze, wystartowali w mistrzostwach świata w kombinacji 10 tańców
(połączenie 5 tańców standardowych i latynoamerykańskich), zdobywając 5. miejsce w
WDSF World Championships.
Ania Kaczmarski i Patryk Płoszaj zostali wybrani przez USA Dance jako Dance
Sport Ambassadors. Program ten ma na celu promocję tańca wśród dzieci w szkołach
i wśród dorosłych.
Mam cichą nadzieję, że kilka młodych par, które bardzo mocno pracują, wkrótce
też będzie odnosić sukcesy na mistrzostwach świata, myślę tu np. o Aleksie Łukasiku i
Konwalii Owczarz, Benjaminie Świątkowskim i Annie Bartnicki.
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Czy byli tacy uczniowie - poza Anią i Patrykiem - którzy szczególnie zapadli

Panu w pamięci?
– Doskonale pamiętam piękne, pełne wdzięku dziewczęta: Miss Passaic - Patrycję
Ciecieręgę, Aleksandrę Saher z Garfield, która wygrała kilka konkursów, czy Julię Bednarską, która wiele lat u mnie tańczyła. Były to przepiękne dziewczyny, które wygrały
wiele konkursów piękności. Szczególnie utrwalili się w mej pamięci Anita Mazur i Jan
Kulesza, którzy zdobyli dla mojego studia pierwszy tytuł mistrzów USA w 2002 roku w
Saint Paul w stanie Minnesota. Trzeba podkreślić osiągnięcia Cezarego Dyrdy, który
tańczył z Patrycją Jasionek, a później z Sandrą Spernacką, zdobywając wiele medali.
Pamiętam o Adriannie Jarocki tańczącej w parze z Dominikiem Kaczorem - zdobyli
kilka medali na mistrzostwach USA. Później Adrianna została wicemistrzynią świata w
szermierce, a trenerzy podkreślają, że jej znakomita praca nóg na planszy jest efektem
treningów tanecznych w Joseph’s Dance Studio.
No i koniecznie muszę wspomnieć parę Oskar Wojciechowski - Karolina Hołody,
która w 2012 roku zdobyła mistrzostwo USA, mistrzostwo świata, ale także wygrali
Blackpool Dance Festival w Anglii, czyli olimpiadę taneczną. Jako jedyna para w
historii tego najbardziej prestiżowego turnieju na świecie, wygrali wówczas w dwóch
kategoriach: w kategorii Rising Star Ballroom oraz U21.
Sam nie byłby Pan w stanie prowadzić zajęć w tylu miejscach. Z kim Pan
współpracuje, kto Panu pomaga?
– Współpracuję ze znakomitymi trenerami: Andrzejem i Julią Klinczykami z
Ukrainy - są to świetni tancerze i instruktorzy: pomagają mi Rosjanie Anton Tregubov
i Edward Izotov, Wiesława Wróż i Adrian Jakubowski - wszyscy wykonują trudną, ale
piękną robotę. Tych, którzy mi pomagają, jest oczywiście znacznie więcej. Przez parę
lat bardzo mi pomagała moja córka Marta, potem Jolanta Filip, Artur Rećko, a teraz
Klaudia Kluziński i Alec Zhiwei Zhang. Doceniam też i szanuję tych rodziców, którzy
bardzo się starają, aby ich dzieci czyniły postępy i mogły potem zabłyszczeć - bo jest
to ogromny wysiłek i duże koszty.
Kiedy zaczęła się Pana przygoda z tańcem?
– Pamiętam dokładnie: stało się to 15 października 1974 roku. Na kurs namówił
mnie największy przyjaciel ze szkolnej ławy - już świętej pamięci - Janusz Okrajek.
Wspólnie uczyliśmy się tańczyć, razem pracowaliśmy w jednej firmie, sędziowaliśmy
mecze piłkarskie i razem podrywaliśmy dziewczyny. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem
trening par tanecznych postanowiłem wówczas, że już z parkietu nie zejdę - i tak się
stało. Taniec tak mnie urzekł, że zakochałem się w nim od pierwszego spojrzenia i
na zabój. Skończyłem szkołę zawodową, potem technikum, a następnie studia na
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu... Ale tak naprawdę odnalazłem swoje
powołanie w tańcu.
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A jak zostaje się profesorem tańca?
– Tak samo jak profesorem biologii czy matematyki. Różnica jest tylko taka, że
trzeba spędzić wiele godzin na parkiecie. Trzeba oglądać jak tańczą inni i samemu dużo
ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć... Oczywiście z partnerką, bo do tańca trzeba
dwojga.
Profesor Marian Wieczysty, który pozostał wielkim autorytetem nie tylko dla
ludzi związanych profesjonalnie z tańcem, zawsze podkreślał, że taniec to coś
więcej niż tylko ładne poruszanie się po parkiecie. Sprawia, że nasze życie nabiera
sensu i jest pełne radości. Pan też tak uważa?
– Niewątpliwie taniec jest najważniejszą rzeczą w moim życiu, gdyż zmienił je
całkowicie. Oczywiście, jest wiele innych dziedzin, którymi można się fascynować.
Człowiek nie musi umieć tańczyć, nie musi umieć pływać czy jeździć samochodem - i
będzie żył. Ale posiadając te umiejętności żyje się łatwiej i przyjemniej.
Zupełnie inaczej patrzy się na życie przez pryzmat tańca. Kiedy na wielkiej imprezie
zasiądą przy stolikach pięknie ubrane panie i zacznie grać orkiestra okazuje się, że
“Kowalski”, który potrafi pięknie tańczyć - mimo tego, iż jest może skromniej ubrany
i trochę mu brakuje do Gregory’ego Pecka - dla pań staje się tego wieczoru “number
one”, bo pięknie tańczy.
Często uczestniczy Pan w różnych wyborach pięknych dziewcząt. W 1998 roku
był Pan zaangażowany w wybory najpiękniejszej Polki w USA, które odbywały się
na Florydzie. Tak dobrze zna się Pan na kobietach?
– Polki są pięknymi kobietami, więc warto się pofatygować, aby to piękno pokazać.
Dziewczęta trzeba odpowiednio przygotować. Musi to zrobić ktoś, kto czuje piękno i
potrafi wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów. Moja skromna osoba więc się przydaje. Dziewczęta przede wszystkim muszą się ładnie poruszać, a umiejętność tańca jest
tu niezwykle istotna. Warto zauważyć, że wszystkie dziewczęta, które znalazły się w
czołówce wyborów na Florydzie i we wszystkich pozostałych konkursach, miały na
ogół gruntowne przygotowanie taneczne.
Czy jest dopuszczalne, aby kobieta prowadziła w tańcu?
– Na parkiecie panem i władcą jest mężczyzna. Jeśli nie potrafi sobie poradzić w
tańcu z kobietą, to jak poradzi sobie z nią w życiu?
Z tego wynika, że to przede wszystkim panowie powinni uczyć się tańczyć...
– Na kilku kursach brakowało mi... pań. Generalnie jednak jest tak, że to panie
chętniej się uczą.
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Z takim ogniem mówi Pan, że chyba niebawem zapiszę się na kurs tańca...
- Bardzo proszę, dysponuję swoją wiedzą i czasem. Proszę o kontakt. Kiedy
oglądałem Anię Kaczmarski i Patryka Płoszaja w finałach “America’s Got Talent” i
cieszyłem się z ich sukcesów, wpadł mi do głowy pomysł, że może udałoby się zorganizować coś takiego jak “Polonia’s Got Talent”. Wszystkie możliwe rozwiązania w
tym zakresie są do przedyskutowania. Byłoby to z pewnością pięknym zwieńczeniem
moich ponad 20-letnich zabiegów o podniesienie rangi tańca w środowiskach polonijnych. Może dzięki temu udałoby się roztańczyć Polonię!
Jakie refleksje przychodzą Panu do głowy po 20 latach pracy w USA?
- Uważam, że taniec jest piękny i niezwykle potrzebny każdemu człowiekowi.
Szkoda tylko, że jest absolutnie niedoceniany i traktowany po macoszemu na całym
świecie. Rozwija koordynację ruchową, uczy obycia towarzyskiego, jest bardzo doceniany w towarzystwie, można go uprawiać bez względu na wiek, jest najtańszą formą
rozrywki, a przede wszystkim zbliża do siebie ludzi. Uważam, że jeśli ktoś zobaczy
piękną rywalizację na parkiecie na przykład podczas tanecznych mistrzostw Stanów
Zjednoczonych, na pewno doceni jego wartość. W przeciwieństwie do innych dziedzin
sportu, można go uprawiać od dziecka do późnej starości.
Szkoda, że nie jest promowany szerzej. Uważam, że taniec towarzyski powinien
być obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkołach. Tym bardziej, że jest to jedna
z najbezpieczniejszych dziedzin sportu. Kto wie, może kiedyś władze oświatowe na
kuli ziemskiej się ockną i moje marzenie zostanie zrealizowane... Czas najwyższy, aby
taniec stał się dyscypliną olimpijską, gdyż tańczy cały świat. Tymczasem wkrótce na
igrzyskach olimpijskich ma się pojawić taniec na rurze, a uprawia go... kilkaset osób.
Prof. Marian Wieczysty wydał piękną książkę pod tytułem “Każdy może
tańczyć”. Pan też tak uważa?
– Ja uważam, że każdy powinien tańczyć! Pochodzę ze wsi Czernica w gminie
Jeżów Sudecki, gdzie założyłem pierwszy w Polsce wiejski Amatorski Klub Tańca
Towarzyskiego “Czertan”. Uparcie realizowałem hasło “Obym dożył tej pociechy,
aby ten taniec trafił pod strzechy”. Tańczyć powinien każdy, bez względu na to skąd
pochodzi - czy ze wsi, czy z miasta.
Życzę Panu realizacji tego i innych pomysłów. Dziękuję za rozmowę.
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