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Ona ma talent!

Zanim wyjecha∏a z Ciechocinka, mo˝na jà by∏o podziwiaç podczas niemal ka˝dego koncertu,
w który zaanga˝owana by∏a okoliczna m∏odzie˝. Urzeka∏a swym pi´knym g∏osem, a wraz z formacjà
tanecznà Creep Team, a wczeÊniej z zespo∏em Solinki zdoby∏a wiele nagród podczas konkursów
tanecznych. Pó∏tora roku temu opuÊci∏a Polsk´ i wyjecha∏a do Edynburga w Szkocji, by rozwijaç
swe pasje. Mowa o utalentowanej, ale i niezwykle skromnej siedemnastoletniej Justynie Malinowskiej.

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

Na wywiad ze mnà Justyna przyby∏a bez grama ma-
kija˝u, w rozwianych w∏osach i rozpi´tej kurtce, mimo
˝e wiosenna aura jeszcze nie dotar∏a do Ciechocinka.
„Wolny ptak” - pomyÊla∏am o tej dziewczynie zmierza-
jàcej w moim kierunku. Podczas wywiadu Justyna
opowiedzia∏a mi o swej najwi´kszej pasji, czyli taƒcu...

- Jak rozpocz´∏a si´ Twoja przygoda z taƒcem i Êpie-

wem? Co by∏o pierwsze?
- Pierwszy na pewno by∏ taniec. Gdyby spytaç mo-

jà mam´, powiedzia∏aby, ˝e szybciej taƒczy∏am, ani-
˝eli chodzi∏am (Êmiech). Natomiast jako ma∏a dziew-
czynka oglàda∏am filmy zwiàzane z taƒcem. Pewnego
dnia stan´∏am przed telewizorem i zacz´∏am naÊla-
dowaç ruchy tancerzy. Nied∏ugo potem, chyba w ze-
rówce, podczas dyskoteki, pani Mirella Ku∏aczkowska,
która prowadzi zespó∏ Solinki, zaczepi∏a mnie i za-
pyta∏a, czy nie chcia∏abym do∏àczyç do jej zespo∏u.
Nie zapomn´ tego nigdy, wtedy by∏o to dla mnie
wielkie wyró˝nienie. OczywiÊcie od razu si´ zgodzi∏-
am. Nast´pnie zacz´liÊmy jeêdziç na zawody do Bàd-
kowa. Nied∏ugo potem odkry∏am inne style taƒca
i dostrzeg∏am, ˝e to, co taƒczy∏am z Solinkami, nie-
koniecznie jest tym, co chc´ robiç przez reszt´ moje-
go ˝ycia. W gimnazjum zacz´∏am ucz´szczaç na za-
j´cia taneczne w Miejskim Centrum Kultury, do Pani
Kamili Marczak. To ona zmotywowa∏a mnie do tego,
bym jeszcze wi´cej çwiczy∏a w domu i przez to rozwi-
ja∏a swe umiej´tnoÊci.

- Jakim teraz taƒcem inspirujesz si´ najbardziej?
- Hip-hop jest moim ulubionym stylem.
- Jak rodzice patrzyli na twojà pasj´? Nie twierdzili,

˝e to ci´ rozprasza, przeszkadza w nauce?
- Mama zawsze mi kibicowa∏a, a wr´cz zach´ca∏a

do çwiczeƒ. Zawsze mog∏am liczyç na jej wsparcie.
Tak jest do tej pory.

- Obecnie szkolisz swój talent za granicà. Do jakiej
formacji tanecznej nale˝ysz?

 - Mieszkam w Szkocji, gdzie nale˝´ do formacji
Mini Jackers. Grupa powsta∏a jako mini wersja du˝ej
grupy tanecznej, która nazywa si´ Jackin’ the Box.
Jest to jedna z najwi´kszych grup kobiecych w Edyn-
burgu. Jedna z jej tancerek Ashley Jack za∏o˝y∏a t´
mini formacj´. Pewnego razu po zaj´ciach w szkole,
do której ucz´szczam, zaczepi∏a mnie i zapyta∏a si´,
czy nie chce do∏àczyç i taƒczyç z jej formacjà. To dla
mnie wielkie wyró˝nienie.

- DziÊ tancerz musi byç wszechstronny...
- Wszechstronny i najwa˝niejsze, aby zna∏ podsta-

wy baletu, jazzu i taƒca wspó∏czesnego. Sà to ci´˝-
kie style, bo wymagajà o wiele wi´cej techniki ni˝
hip-hop, sà bardziej restrykcyjne. Na przyk∏ad w ba-
lecie sà kroki podstawowe i ich nale˝y si´ trzymaç.
W hip-hopie z kolei kroki sà ogólnoprzyj´te, mo˝na
je zmieniaç i stwarzaç w∏asne, przez co wymyÊla si´

Justyna Malinowska z pucharem za pierwsze miejsce zdobytym
dru˝ynowo podczas zawodów regionalnych Unity Street Dance
Championships w Lochgelly.
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w∏asnà histori´. Kultura hip-hopu sk∏adajàca si´
z 4 elementów, którymi sà: rapowanie, bitboxing,
taniec - breakdance, to praktycznie ca∏e moje ˝ycie.
Mam starszych braci, od zawsze s∏uchaliÊmy hip-ho-
pu. Dlatego ta muzyka jest mi tak bardzo bliska.

- Ostatnio niezwykle popularne sà programy typu
You Can Dance. Rozwa˝asz udzia∏ w takim tanecznym
wydarzeniu?

- Wydaje mi si´, ˝e jeszcze nie jestem gotowa, aby
wziàç udzia∏ w tego typu programie telewizyjnym.
Jednak nie wykluczam takiej opcji w przysz∏oÊci. My-
Êl´, ˝e najpierw powinnam jeszcze bardziej podszkoliç
swój warsztat, aby czuç si´ pewnie z w∏asnà osobà,
aby byç pewnà siebie i  przedstawiç coÊ wartoÊciowe-
go. Tego typu doÊwiadczenia zyskuj´ podczas kon-
kursów tanecznych organizowanych w Szkocji.

- Masz jakieÊ nagrody na swoim koncie?
- Podczas zawodów Unity Street Dance Champion-

ships w Lochgelly zdobyliÊmy I miejsce jako dru˝yna,
a tak˝e uda∏o mi si´ wywalczyç I miejsce w kategorii
solo. Z kolei na Scotland`s Best Dance Crew w Mother-
well zaj´liÊmy IV miejsce jako grupa, indywidualnie
natomiast zdoby∏am II pozycj´.

- Wià˝esz swojà przysz∏oÊç z taƒcem?
- Nie widz´ innej opcji, bo nic innego nie umiem

robiç. (Êmiech) Mam tak zwany „plan b”, studia zwià-
zane z biznes i zarzàdzaniem, jednak moim marze-
niem jest zajàç si´ taƒcem. Idealnà opcjà by∏oby taƒ-
czenie w teatrze.

- W Polsce czy za granicà? Planujesz wróciç do kra-
ju?

- Jak na razie nie widz´ opcji powrotu. Mo˝e moje
stanowisko wynika z faktu, ˝e w Edynburgu si´ odna-
laz∏am, mam poczucie, ˝e to jest miejsce, gdzie mo-
g´ byç sobà. J´zyka ucz´ si´ w Edinburgh College,
z kolei taƒcz´ w National Centre for Dance - Dance
Base. Ponadto pracuj´ dwa razy w tygodniu. Wycho-
dz´ z domu o 7 rano, a wracam cz´sto o 22 wieczorem.

- Masz dopiero 17 lat, jednak s∏uchajàc tego, co
mówisz i porównujàc twoje ˝ycie z ˝yciem  przeci´t-
nego nastolatka, wydajesz si´ nad wyraz doros∏a. Czu-
jesz si´ dojrza∏à osoba?

- Chyba mam to szcz´Êcie, ˝e ja po prostu wiem,
co chc´ robiç. Jest to zasadnicza ró˝nica. Skupiam
si´ na tym, co chc´ osiàgnàç i to na pewno pozwoli∏o
mi dorosnàç nieco szybciej.

- A Êpiew? Czy równie˝ towarzyszy ci za granicà?
W Ciechocinku wiele osób zachwyca∏o si´ twoimi wy-
st´pami wokalnymi.

- Na pewno nie zacz´∏abym Êpiewaç, gdyby nie
Pan S∏awek Ma∏ecki, który popchnà∏ mnie do pracy
solowej. Na razie poÊwi´cam si´ taƒcowi. Jednak
mo˝e kiedyÊ uda mi si´ po∏àczyç taniec i Êpiew, kto
wie...

- ˚ycie pisze ró˝ne scenariusze, mo˝e podbijesz
Ameryk´, kto wie...

- (Âmiech) Nie licz´ na nic wi´cej, bo to, co mam,
to wi´cej ni˝ mog∏am si´ spodziewaç, ale jak najbar-
dziej pozwalam sobie marzyç. KiedyÊ chcia∏abym
pojechaç do Nowego Jorku do Broadway Dance Cen-
ter, jednej z najlepszych szkó∏ taƒca na Êwiecie.

- Serdecznie ci tego ˝ycz´ Justynko.
- Dzi´kuj´ serdecznie. Korzystajàc jeszcze z okazji,

na ∏amach „Zdroju Ciechociƒskiego” chcia∏abym
pozdrowiç mojà kochanà mam´, która wspiera
wszystkie szalone pomys∏y swej córki, mojà chrzestnà,
która jest ze mnà na miejscu w Szkocji i cz´sto s∏u-
˝y swym wsparciem, a tak˝e wszystkich nauczycieli
i instruktorów zaj´ç, z którymi mia∏am okazj´ do tej
pory wspó∏pracowaç. Dzi´kuj´!

             Rozmawia∏a Karolina Jasiƒska

Na najnowszej ok∏adce broszury promujàcej szko∏´ tanecznà
DanceBase widnieje zdj´cie Justyny.


