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       Na Bobrek, dzielnicę Bytomia dotarliśmy z drobnym opóźnieniem… 

Wszędzie taki same, smutne kamienice, ceglaste familoki, jeden sklep, 

tramwaj... Zupełnie inny klimat, niż tak mi znajomy i bezpieczny, nakielski. Już 

zaczęłam się martwić, że źle trafiliśmy, gdy na horyzoncie ukazało się 

oczekiwane miejsce. Szary szkolny budynek, kilka krzaczków, parę drzewek, 

czerwony płot. Przy drzwiach prowadzących do sali gimnastycznej – dzieci. Na 

początku nie miałam pojęcia, co robić. Pierwszy raz przypadło mi pisanie 

reportażu w terenie. Zwykle swoje literki wklepywałam w klawiaturę,  

w bezpiecznej, szkolnej pracowni multimedialnej. Tym razem kartka, długopis, 

wielgachny aparat taty oraz komórka z dyktafonem na wszelki wypadek.  

Na całe szczęście moja pani szybko zagaiła pogawędkę, a ja, oparta o mur 

starałam się zanotować jak najwięcej.  

- My tu tańczymy! Już długo. Zaraz powinien przyjechać nasz instruktor. On 

jeździ na takim fajnym motorze – przekrzykiwały się około 11-letnie 

dziewczyny. - O, idzie Soraja, ona jest najstarsza i najlepiej z nas tańczy! 

Miałam zamęt w głowie i zamęt na mojej kartce, nie nadążałam z notowaniem, 

ale na szczęście mam dobrą pamięć i nie przejęło mnie to zbytnio.  



      Od dzieci dowiedziałam się, że na zajęcia Bobrek Dance przychodzą bardzo 

chętnie. Nieodpłatnie uczą się tańca ulicznego pod okiem zawodowego tancerza, 

pana Marka Szczygła. W zajęciach, które odbywają się dwa razy w tygodniu 

zawsze uczestniczy prawie dwudziestka dziewcząt i chłopaków. Najmłodszy ma 

zaledwie cztery latka.  

 

 

      Zastanowiła mnie uroda przeważającej grupy dziewcząt. - Jesteśmy 

Romkami – szybko rozwiały moje wątpliwości. - Ja mam na imię Esmeralda, to 

moja siostra Ines, to Soraja, jest jeszcze Iwan, Gabriela... Od nadmiaru emocji 

zakręciło mi się w głowie. Szukałam ratunku w oczach pani, ale na szczęście 

drzwi do sali gimnastycznej otworzyły się i ukazał się bardzo sympatyczny, 

około 30-letni mężczyzna. Tym razem pan Marek nie przyjechał motorem. 

Przyznam szczerze, że w swojej wyobraźni widziałam instruktora, jako 

człowieka o wrednym charakterze zniszczonym przez nieumiejętność 

panowania nad grupą dziewcząt i chłopców o zróżnicowanym wieku. Pewnie 

sama taka bym była - znerwicowana, wredna i oschła. Tym bardziej miło się 

rozczarowałam. W sumie to też lubię dzieci. (Dopóki nie zaczną być 



denerwujące.). Cóż, jak się później okazało, był to pan rzeczywiście bardzo 

miły, sympatyczny, uśmiechnięty.  

 

 

      Weszłam na salę gimnastyczną. W sumie podobna do naszej, ale tej sprzed 

lat. (Teraz szczycimy się nową, pełnowymiarową). Parę ławeczek, drabinki,  

w oknach ochronna siatka, w kąciku bumbox z muzą.  Usiadłam w miejscu, 

które wydało mi się dobrym punktem obserwacyjnym. Rzeczywiście, było takie, 

ale do czasu. Do czasu, gdy otoczona zostałam półkolem dziewcząt w wieku 

zbliżonym do mojego, natomiast znacznie niższych wzrostem. Chyba jestem 



ciut wyrośnięta, bo dowiedziałam się, że myślały, że jestem dorosła. (Bardzo 

usatysfakcjonowała mnie ta informacja.) Ogólnie dziewczyny były fajne - 

Dominika, Patrycja, Karolina, Wiktoria, Alicja... Pogawędziłyśmy trochę, 

później rozpoczęła się rozgrzewka. Pan Marek, na moje oko wydał się dobrym 

nauczycielem, mimo iż zupełnie nie znam się na tańcu. Siedząc na ławeczce 

doszłam do wniosku, że lubię patrzeć na ludzi z ambicjami. To miłe uczucie 

widząc, jak ktoś poświęca symboliczną godzinę w tygodniu po to, by spełniać 

swoje marzenia i być może kiedyś osiągnąć sukces. Dzięki tej godzinie dzieci  

i młodzież uczęszczające na zajęcia Bobrek Dance, prócz breaka uczą się hip-

hopu, locking-poppingu, capoeiry. Nigdy nie nauczyłaby ich tego „ulica”.     

 

 

      Rozgrzewka była niesamowita. Tylu akrobacji naraz jeszcze nie widziałam. 

Zdziwiło mnie, że pan instruktor nikogo nie upominał, nie poprawiał, nie 

denerwował się. Po piętnastu minutach intensywnego wysiłku, część grupy 

przeszła do swoich, dowolnych ćwiczeń, część znalazła się bardzo blisko mnie. 

Na „płycie” zostały cztery, o egzotycznej urodzie dziewczyny. Skok, rozkrok, 

szpagat, wyskok, mostek, obrót, skłon i tak z 50 razy – uff! Nieźle im szło. Cały 

czas uśmiechnięte, stosujące się do poleceń swojego mistrza.  



Za tydzień wielki finał projektu Bobrek Dance. Trzeba się śpieszyć, by dobrze 

wypaść na deskach Śląskiego Teatru Tańca – dowiedziałam się od pana Marka. 

Soraja naprawdę tańczy świetnie, widać, że ma to we krwi.  

      W przerwie treningu, udało mi się zamienić parę słów z panem instruktorem. 

Pan Marek tańczy od 12 lat. Poproszono go o prowadzenie zajęć w ramach 

projektu Bobrek Dance. Według pana Marka praca z tamtejszą młodzieżą jest 

bardzo przyjemna, jedyny problem to panowanie nad ciszą, o którą na 

treningach bardzo ciężko. Jak w szkole, chciałam dodać, ale na wszelki 

wypadek ugryzłam się w język. 

    Ten dzień był niezmiernie emocjonujący. Wracając do domu układałam  

w głowie wszystkie informacje, które powoli zaczęły układać się w relację... 

 

      29 maja 2012 roku na scenie Śląskiego Teatru Tańca odbył się finał projektu 

Bobrek Dance. Do centrum bytomskiej kultury przybyło wielu gości, głównie 

rodzice, nauczyciele i przyajciele młodych tancerzy, obecny był również 

prezydent Bytomia. Serce biło mi mocno, gdy zza rozsunietej kotary na deski 

wybiegły moje znajome: Soraja, Ines, Gabriela, Esmeralda... 

 

Polubiłam te dziewczyny. Czarne, lśniące włosy, jednakowe, różowe koszulki  

i modne spodnie robiły wrażenie! Dziewczyny dały z siebie wszystko!!  



Pan Marek był dumny, owacjom nie było końca!! A mnie zrobiło się żal, że 

kończy się moja przygoda z niesamowitą młodzieżą z Bobrka...  

 

     Coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się szare i smutne, może zacząć mienić 

się najwspanialszymi kolorami tęczy! Wystarczy tylko chcieć!! 

 

Tekst i zdjęcia: Marta Korczyńska 


