
Rzut warkoczem wcale nie jest bezpieczny 
Kontuzje, ryzyko osteoporozy, 
przeciążony kręgosłup i stawy - na 
to narażają się zawodowi tancerze, 
którzy choćby chcieli, nie są w sta
nie występować na scenie do 67. 
roku życia. Mogą im pomóc bada
nia, które naukowcy z Zabrza i Po
znania przeprowadzili na członkach 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk". 

MAGDALENA WARCHALA 

Marcin Kędziora występował w zes
pole Śląsk, odkąd ukończył szkołę ba
letową. - Początkowo zdarzały mi się 
tylko zwichnięcia i skręcenia, ale 
przed zakończeniem kariery zaczę
ły mi się przytrafiać naderwania mięś
ni i doznałem poważnej kontuzji krę
gosłupa lędźwiowego. Dawać o sobie 
zaczęły wiek i lata treningów - mówi 
tancerz. 

Kilka lat temu uznał, że czas zmie
nić zawód. Skończył studia i pozostał 
w Śląsku już niejako tancerz, tylko be-
hapowiec. - Cieszę się, że udało mi się 
przekwalifikować i znaleźć dobrą pra
cę, bo nie każdy tancerz ma takie szczę
ście. Tymczasem po reformie emeiy-
talnej musimy pracować do 67., a nie, 
jak dawniej, do 45. roku życia - mówi 
Kędziora. 

Kiedy dowiedział się, że dr Joan
na Gorwa z Katedry Biomechaniki 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu bada przeciążenia, na ja
kie narażeni są zawodowi tancerze, 
natychmiast się z nią skontaktował. 
Poprosił, żeby pod lupę wzięłajego ko
leżanki i kolegów z zespołu. - Zawodo
wy taniec ob ciąż a jak wyczynowe 
uprawianie sportu. Zdajemy sobie 
sprawę z ryzyka zawodowego, ale 
chcieliśmy poznać jego skalę. Wie
dząc, które figuiy są najbardziej kon-
tuzjogenne, moglibyśmy ograniczyć 
wypadki przy pracy, a znaj ąc biome-
chanikę tańca, sprawić, by treningi sta
ły się bezpieczniejsze - wyjaśnia Kę
dziora. 

Ważne było również zdobycie na
ukowych argumentów do rozmów 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk". Niektóre efektowne figury tancerze mogą przypłacić kontuzjami 

w sprawie obniżenia wieku emeiytal-
nego dla tancerzy. Kędziora jako czło
nek zarządu oddziału ZASP w Kato
wicach negocjuje w tej sprawie z mi
nisterstwami: Kultury oraz Pracy i Po
lityki Społecznej. 

Dr Gorwa, fizyk medyczna, ale też 
była tancerka tańca towarzyskiego i in
struktorka tańca sportowego oraz spe
cjalistka BHP, zapaliła się do pomy
słu. - Do tej pory badałam baletmi-
strzów i tancerzy nowoczesnych. Ba
dania tancerzy ludowych były okazją 
do zdobycia nowych danych - mówi. 

Specjaliści uważają, że taniec ludo
wy może być jeszcze bardziej obcią
żający niż inne tańce - ze względu na 
strój, któiy waży nawet 18 kilogramów, 
czy specyficzne figury. Najwięcej kon
tuzji powodują przeskoki przez ciupa
gę i rzut warkoczem. 

Poznańska badaczka najpierw 
przyjechała do siedziby Śląska w Ko
szęcinie, by przybliżyć tancerzom za

gadnienia biomechaniki. Później sze
ściu z nich zaprosiła do zabrzańskiej 
Katediy Biomechatroniki Politechni
ki Śląskiej. W laboratorium tańczyli 
ubrani w kombinezony składające się 
z zakładanych na różne części ciała 
opasek z czujnikami inercyjnymi. - To 
system do analizy ruchu, za którego 
pomocą badaliśmy kinematykę, czy
li m.in. prędkość, tor ruchu i przyspie
szenie - wyjaśnia dr Robert Michnik 
z Politechniki Śląskiej, który współ
pracuje z dr Gorwą przy projekcie. 

Z kolei platformy dynamomebycz-
ne, służące tancerzom za parkiet, mie
rzyły siłę reakcji podłoża na nacisk 
przy skokach i innych ewolucjach. 
- Gdy tancerz skacze, jego ciało unosi 
się nawet pól metra nad ziemię, a tan
cerka jest unoszona przez partnera 
jeszcze wyżej. Przy lądowaniu na sto
py tancerza działają siły równe 
pięcio-, a nawet ośmiokrotności cię
żaru jego ciała. Ich skutkiem są uszko

dzenia układu stawowo-więzadlo-
wego lub mikropęknięcia kości, 
które mogą powodować degene
rację układu kostnego i większą 
podatność na złamania - mówi dr 
Michnik. 

Tancerze, jak wykazały inne ba
dania, są na złamania narażeni 
szczególnie, bo częściej niż inni 
cierpią na osteoporozę. 

Fachowa wiedza, jak amorty
zować ewolucje, może pomóc im 
unikać kontuzji i nadmiernych 
przeciążeń. Dlatego dr Gorwa 
chciałaby wprowadzić do progra
mów szkół tanecznych podstawy 
anatomii, fizyki tańca i biomecha
niki. - Ale i tak większość 50-let-
nich tancerzy nie będzie w stanie 
wykonywać zawodu. W Polsce 
jest zaledwie 600 zawodowych 
tancerzy. Państwo stać, by rozwią
zać problem tak niewielkiej gru
py - przekonuje naukowiec, o 
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