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Najważniejsze jest życie... 
Małgorzata Czerwińska 

Zapytany o najważniejszą spośród swoich ponad 120 publikacji, stwierdził: „najważniejsze jest życie”. Odpowiedź wymijająca, a swoją filozoficzną głębią godna sędziwego starca. Tymczasem dr Paweł Cylulko ma jeszcze kilka lat do „czterdziestki”. Trzeba jednak przyznać, że bagaż jego życiowych doświadczeń i osiągnięć przedstawia się imponująco. Jest dyplomowanym organistą po 5-letnim Studium Organistowskim przy Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu, „podwójnym” magistrem – absolwentem wrocławskiej Akademii Muzycznej na kierunkach: wychowanie muzyczne i muzykoterapia. W 1997 roku rozprawą pt. „Rehabilitacja ruchowa niewidomych i słabowidzących dzieci przy pomocy muzykoterapii” uzyskał tytuł doktorski na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Mimo że w życie Pana Pawła na trwałe wpisała się muzyka, to jednak nie upływało mu ono w rytmie walca. Edukację podstawową i średnią pobierał w tzw. szkolnictwie masowym, chociaż wrodzoną wadę wzroku i wynikające z niej spore niedowidzenie wypominano mu często. O tym, że jego miejsce jest w szkolnictwie specjalnym, przypominano mu niejednokrotnie, także na studiach. Właśnie dlatego, by nie przysparzać dodatkowych argumentów, do PZN zgłosił się dopiero w 1988 roku, kiedy to magisterium z wychowania muzycznego miał już prawie w kieszeni. Doktorat musiał robić „w tempie”, aby zdążyć przed upływem terminu umowy między Akademią Muzyczną, na której był asystentem, a PFRON, dzięki któremu w ogóle został zatrudniony. Co prawda rozprawę doktorską przygotował w ciągu 2 lat, ale był to czas trudny. Ani macierzysta uczelnia, ani PZN nie rozpieszczali go swą pomocą. Koszty badań, prowadzonych w różnych ośrodkach na terenie kraju, pokrywał z własnej asystenckiej pensji. Nie otrzymywał stypendium lektorskiego. Wniosek o sprzęt komputerowy nie doczekał się realizacji przez PZN-owską wypożyczalnię. A przecież nigdy nie był biernym członkiem tej organizacji, zaznaczającym w niej swą obecność tylko długą listą pretensji i wymagań. Pełnił funkcje sekretarza Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rehabilitacji przy wrocławskim Okręgu PZN. Zorganizował pierwszą w Polsce sekcję judo i samoobrony dla osób niewidomych. Do programów turnusów rehabilitacyjnych wprowadził profesjonalnie zorganizowane i realizowane zajęcia z muzykoterapii. Jego koncepcja rehabilitacji niewidomych, zakładająca rewalidację kompleksową, realizowaną przez zespół wykwalifikowanych rehabilitantów i terapeutów – nie zyskuje jednak zrozumienia związkowych działaczy, przyzwyczajonych do zgoła innych praktyk w tym względzie. 
– Chociaż nie zawsze PZN przyznawał się do mnie, to ja do niego niezmiennie – kwituje nieco żartobliwie swoją społecznikowską obecność w tej organizacji pan Paweł. – Nie ukrywam swoich związków z PZN, ani na gruncie prywatnym, ani w oficjalnych wystąpieniach na konferencjach czy sympozjach. Gdybym nie wierzył w głęboki sens tej organizacji, nie zaproponowałbym jej przygotowania broszury instruktażowej na temat prowadzenia tyflomuzykoterapii. Mam nadzieję, że moja gotowość w tej sprawie zostanie pozytywnie zauważona przez właściwe władze – dodaje pan Doktor. 
Zapewne dobrze by się stało. Pan Paweł jest jedynym w Polsce tyflomuzykoterapeutą. To on właśnie wprowadził termin „tyflomuzykoterapia” do światowego nazewnictwa naukowego. Gruntowną wiedzę teoretyczną w tej dziedzinie łączy z bogatą praktyką, prowadząc zajęcia we wrocławskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz... z własnym doświadczeniem osoby z dysfunkcją wzroku. Doznania codzienności „po niedowidzącemu” wykorzystuje wyłącznie w celach naukowych. Daleki jest bowiem od epatowania nimi otoczenia. W relacjach z uczelnianym pracodawcą i akademickimi współpracownikami jego kłopoty ze wzrokiem w ogóle nie mogą istnieć. – Moich szefów nie interesuje (i słusznie), jak przygotowuję się do zajęć ze studentami, jak opracowuję publikacje, jak radzę sobie na konferencjach i sympozjach. Obawiam się, że gdybym robił z tego powodu jakieś problemy, przestałbym pracować – stwierdza Pan Paweł i dodaje stanowczo. – Moja niepełnosprawność jest moim problemem. 
A studenci? – Ci przy pierwszym kontakcie bacznie mnie obserwują, próbując ocenić, na ile widzę. Bez względu na wynik tego „oglądania” i tak muszą rozliczyć się przede mną ze swej wiedzy, a wykładam jeden z podstawowych przedmiotów – muzykoterapię – stwierdza nieco żartobliwie dr Paweł Cylulko i dorzuca już zupełnie serio: – Dodatkowym aspektem mojej obecności na uczelni jest sposobność dla pracowników i studentów do bezpośredniego przekonania się o możliwościach normalnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 
Integralną częścią owego normalnego funkcjonowania są także marzenia. Te Pana Pawła nie są wygórowane, a wręcz przeciwnie – zupełnie prozaiczne: pozostać na uczelni po wygaśnięciu umowy z PFRON, „dorobić się” sprzętu komputerowego, pozwalającego na komponowanie muzyki do indywidualnej terapii z dzieckiem, znaleźć wydawcę dla książki z zakresu tyflomuzykoterapii. O poprawie warunków mieszkaniowych nie wspomina, choć z żoną i synkiem gnieżdżą się na zaadaptowanym strychu wrocławskiego Ośrodka na Opolskiej. – Z jednej strony to bardzo wygodne – wraz z żoną, psychologiem, mamy stały kontakt z dziećmi, z którymi pracujemy – wyznaje Pan Paweł. – Z drugiej zaś przydałoby się niekiedy bardziej wyraziste rozdzielenie życia zawodowego od prywatnego, dla nabrania dystansu, zaczerpnięcia oddechu. Teraz praca przenika w prywatność i odwrotnie. Nie ma czasu na spotkania z przyjaciółmi, korespondencję, posłuchanie muzyki – nie zawodowo, lecz na własny użytek. 
A habilitacja? Pan Paweł znów ucieka w żart, wskazując na Michałka: – Jeśli tyflomuzykoterapia to mój doktorat, to habilitacją jest mój niespełna 2-letni synek, żywe srebro. Nie chcę, by cierpiał z powodu ojca-naukowca, który poza swą naukową karierą świata nie widzi. Ja sam miałem zawsze wielkie oparcie w domu rodzinnym i to samo pragnę zapewnić Michałkowi – wyznaje Pan Paweł. – A wracając do habilitacji... Myślę, że to nieuniknione. Skoro zdecydowałem się powiedzieć „a”, czyli zrobiłem doktorat, to trzeba będzie przejść przez następne litery tego „naukowego alfabetu”. Najistotniejsze pozostaje jednak, by nigdy nie zapomnieć, że... najważniejsze jest życie. 
Pochodnia, marzec 1998 

Terapia Tańcem 
Paweł Cylulko 

Tańczymy niemalże na wszystkich uroczystościach, zarówno na typowo rodzinnych (urodziny, imieniny, zaręczyny czy wesela itp.), jak i bardziej oficjalnych, publicznych, takich jak studniówki, komersy czy turnieje. Mimo to, niejednokrotnie nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego bierzemy udział w tego typu imprezach, dlaczego w ogóle tańczymy i jaki ma na nas wpływ sam taniec. Wszystkie te i inne okazje do tańczenia są najczęściej przez nas 
właściwie wykorzystywane. Tańczą dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a nawet i starsze. Jedni z większym a inni z mniejszym powodzeniem. 
A tak naprawdę, czy wiemy, co to jest taniec? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie w kilku słowach. Taniec jest przejawem kultury związanym z pewnym środowiskiem (tańce ludowe, narodowe) i funkcją (tańce rytualne, towarzyskie). Definiując taniec, można najogólniej powiedzieć, iż jest on zespołem zjawisk ruchowych, będących transformacją ruchów naturalnych człowieka skoordynowanych z muzyką. Myślę, że należy jeszcze dodać, iż sięgamy po taniec głównie pod wpływem różnorodnych przeżyć emocjonalnych takich jak np. uniesienie, zachwyt, radość czy nawet smutek. 
Od dawien dawna taniec był jednym z religijnych rytuałów pozwalających człowiekowi wyrażać swoje nastroje, pragnienia, obawy i prośby. To właśnie za pomocą tańca ludzkość wcześniej zaczęła wypowiadać swoje uczucia niż w sposób werbalny, czyli słowny. 
Taniec charakteryzuje niemal całą ludzkość, zarówno tę najbardziej cywilizowaną, jak i tę dopiero rozwijającą się. W zależności od szerokości i długości geograficznej, od typu kultury i narodowości jest on inny i inne ma znaczenie dla człowieka i jego funkcjonowania w danej społeczności. 
Do podstawowych elementów tańca należą: rytm i ruch. Z tego to powodu można powiedzieć, iż taniec jest aktywną formą ruchu, wymagającą od osoby tańczącej niejednokrotnie zwiększonego wysiłku fizycznego. Ruch, zmuszając mięśnie do bardziej intensywnej pracy, zwiększa tym samym zapotrzebowanie organizmu na tlen. Tak więc mimo iż taniec wpływa przede wszystkim na serce i płuca, to jednak cały organizm czerpie z niego różnorodne korzyści. Wykonywane podczas tańca ruchy wpływają na polepszanie krążenia krwi, przez co dotleniane i odżywiane jest lepiej całe ciało i jego poszczególne narządy. Podczas tanecznego wysiłku lepiej są także odprowadzane z całego ciała substancje toksyczne. Sprawniej funkcjonuje m. in. wątroba, układ hormonalny i nerwowy. Można powiedzieć, iż pod wpływem uprawianego tańca harmonijniej działa i funkcjonuje cały niemal organizm. Ponadto regularny taniec pozwala łatwiej utrzymać zgrabną i szczupłą sylwetkę ciała. Osoby częściej tańczące rzadziej ulegają infekcjom, takim jak przeziębienia i grypy. Tak więc regularne uprawianie tańca ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. 
Taniec pozwala wyrażać człowiekowi to, co dzieje się w jego wnętrzu, to co jest dla niego najistotniejsze, najbliższe, a przede wszystkim najintymniejsze w sposób niewerbalny – niejednokrotnie łatwiejszy niż słowny. Taniec może także wprowadzać osoby tańczące w euforię – czyli stan przyjemności, a nawet wręcz błogości. Regularne częste tańczenie może prowadzić do przyzwyczajenia, które w pewnych przypadkach jest w stanie wyprzeć zakorzenione wcześniej szkodliwe nałogi – takie jak palenie papierosów czy łakomstwo. Tańczące osoby rzadziej ulegają rozdrażnieniom, depresjom dzięki temu, że taniec rozładowuje u nich negatywne napięcia psychiczne, których na pewno nie brak jest w naszym codziennym zabieganym życiu. Taniec ponadto polepsza samopoczucie, pozwala nawet lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych. Daje także wzrost pewności siebie, podwyższając samoocenę tańczącego, zmniejszając jego nadmierny samokrytycyzm i nieśmiałość. Inaczej mówiąc, taniec jest jakby lekarstwem na niektóre dolegliwości fizyczne jak i stresy dnia codziennego. W swym oddziaływaniu może on pozwalać człowiekowi osiągnąć wewnętrzną harmonię pomiędzy ciałem a umysłem. 
Tak więc w przypadku uprawiania tańca możemy z całą pewnością mówić o terapeutycznym znaczeniu ruchu dla zdrowia i działalności człowieka. Choreoterapia jest formą psychoterapii wykorzystującą ruch, a w tym i taniec w celu korekty postawy ciała ludzkiego jak i polepszania kontaktów interpersonalnych, prowadząc do coraz lepszego i sprawniejszego funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. To działanie można nazwać reedukacją ciała i psychiki ludzkiej przy pomocy muzyki, ruchu i tańca. Choreoterapia stosowana jest m. in. jako uzupełnienie kinezyterapii w celu psychofizycznej rehabilitacji osób, zwłaszcza, że ta forma terapii jest szczególnie lubiana przez pacjentów. Obserwując tańczącego pacjenta, terapeuta jest w stanie dostrzec, gdzie blokowane są napięcia pochodzące z różnych sfer życia. Na podstawie takiej obserwacji może on diagnozować i dobierać pacjentowi odpowiednie ćwiczenia korekcyjno-ruchowe i taneczne. 
Choreoterapia oddziałuje na pacjenta poprzez: 
1) tańce – ludowe, regionalne, narodowe, towarzyskie, 
2) ćwiczenia muzyczno-ruchowe, a więc m.in. ćwiczenia ułatwiające 
koordynację ruchową, orientację w przestrzeni, ćwiczenia korygujące postawę ciała, wpływające pozytywnie na rytm oddechu, pracę serca, rozluźnienie, a także 
3) improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. 
Tak prowadzona terapia wpływa na wyostrzenie zmysłów, umuzykalnienie, pomaga w lepszej orientacji czasowo-przestrzennej, co ma pozytywny wpływ na koordynację ruchową. Terapia taneczna pełni wiele funkcji oddziałując na różne sfery aktywności pacjenta – od sfery fizjologicznej poprzez poznawczą, aż do emocjonalnej i estetycznej. Czasem taniec w procesie terapeutycznym wspomaga się śpiewem, klaskaniem, przytupywaniem, zabawami muzyczno-ruchowymi itp. 
W Polsce od niedawna stosuje się leczenie tańcem i ćwiczeniami ruchowymi. Choreoterapia ma również bardzo duże znaczenie dla ludzi niepełnosprawnych fizycznie – szczególnie z uszkodzeniami narządów ruchu – może ona pomóc w przywracaniu funkcji motorycznych lub w rozwijaniu zastępczych cech ruchowych. 
Dla osób z defektem wzroku terapia tańcem jest jedną z form rewalidacji, która rozwija fizyczną i motoryczną sprawność organizmu, doskonali kompensacyjne współdziałanie wszystkich zmysłów, wzbogaca sferę doznań estetyczno-poznawczych, a także zwiększa uspołecznienie tych osób w środowisku osób pełnosprawnych. 
Taniec stosowany w choreoterapii może dać pacjentowi: większą chęć do życia, odprężenie psychiczne, lepsze poczucie orientacji, równowagi, zadowolenie z ruchu, rozładowanie emocjonalne, rozluźnienie kończyn, odprężenie i radość życia. 
Taniec towarzyski uczy zabawy grupowej, bycia w społeczności, a przede wszystkim dostarcza rozrywki i dobrej zabawy. Tak więc można powiedzieć, iż działanie terapii tańcem jest wielozakresowe i wielozmysłowe. Stosowanie tańca jako środka oddziaływania terapeutycznego może także wpływać na obniżenie farmakoterapii, a tym samym i działania ubocznego różnych leków. 
Taniec oprócz walorów terapeutycznych posiada również walory rekreacyjne. Niekiedy taniec wykorzystywany jest również jako czynnik katharktyczny. 
Znaczenie ruchu – w tym i tańca dla zdrowia, było dostrzegane już od dawien dawna i tak np. Sokrates twierdził, że dzięki sztuce tańca jego ciało uzyskuje lepszą formę, a umysł natomiast jest giętki i bardziej swobodny. 
Umiejętność tańca ułatwia nawiązywanie i jednocześnie podtrzymywanie istniejących już kontaktów międzyludzkich. Tak więc warto tańczyć nie tylko dla siebie, ale i dla innych osób z bliższego czy dalszego towarzystwa. 
Na ogół nasz siedzący tryb życia wskazuje na to, iż powinniśmy sięgnąć po taniec i jego zdrowotne oddziaływanie. Nie możemy przecież zapomnieć, że nasze ciało jest jakby stworzone do aktywnego trybu życia i nie powinniśmy z niego tak szybko rezygnować. 
Jakie mogą występować trudności związane z tańcem? Mogą to być nasze wewnętrzne opory przed tańczeniem czy w ogóle przed wykonywaniem jakichkolwiek ruchów, przed kontaktami z innymi osobami, czy nawet przed tego typu sposobem spędzania wolnego czasu. Następnym problemem może być dobór odpowiedniego stroju do tańca. Powinien on być na pewno odświętny, niecodzienny i uroczysty, ponieważ jest on m.in. wyrazem szacunku dla partnerki czy partnera. Musi być także czysty, schludny, a przede wszystkim – odpowiedni do konkretnej okazji i sytuacji. Rodzaj tańca może nam także stwarzać pewne trudności. Należy go dobierać przede wszystkim do swoich możliwości, umiejętności, wieku i oczywiście do swoich upodobań. Można byłoby tu wymieniać jeszcze wiele problemów związanych z tańcem. Wszystkie one na pewno nie przewyższają wartości terapeutycznych, jakie niesie ze sobą taniec. 
Ponieważ zagadnienie terapii tańcem z pewnością nie zostało do końca wyczerpane w niniejszym artykule – mam nadzieję, że będzie się do tego tematu jeszcze nie raz powracać na łamach tego czasopisma. Samo pisanie czy czytanie o terapeutycznym znaczeniu tańca w życiu człowieka nie przyniesie żadnych efektów zdrowotnych. Osiągnąć je można tylko wtedy, gdy się samemu zacznie tańczyć. 
Nietakty, styczeń – marzec 1999 

