
 Temat: Wspaniałe Mażoretki. 
 

Kim są mażoretki? Ktoś napisał: są to młode dziewczyny ubrane w stroje 

paradne. Występują na pokazach estradowych prezentując choreograficzne układy 

taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i podrzucając przy tym 

pałeczkami marszowymi lub wykorzystując w tańcu pompony.  

Według mojej opinii mażoretką może być każda dziewczyna, już od 

dziecięcych lat. Dopowiedzieć też muszę, że mam sentymentalne wspomnienia, co do 

występów wspaniałych mażoretek z Zespołu Łódzkie Mażoretki Fame z Łodzi. 

W przypadku wskazanego tu przykładu dzieci prezentowały - bardzo ciekawą  

i malowniczą formę ruchu z wykorzystaniem przyrządu jakim jest pałeczka (baton) 

według choreografii osoby dorosłej. Różne ewolucje z pałeczką w rytm kroków 

tanecznych jak i kolorowe stroje wzbudzały powszechny zachwyt widzów.  

Pragnę podkreślić, że dziewczynki mogą też samodzielnie tworzyć układy 

choreograficzne. Układy taneczne mogą być, moim zdaniem, ciekawe, różnorodne, 

wprowadzać elementy dziecięce, zabawne, łatwe do wykonania. Dzieci są 

zaangażowane, w to co tworzą i w to, co robią. Oczywiście przy tym mażoretki uczą 

się tego tańca, rozwijają poczucie rytmu, pracują nad gimnastyką własnego ciała. 

           W mojej opinii dziewczynki ponadto uczą się współpracować w grupie oraz 

nawiązują przyjaźnie, które często przenoszą się na grunt domowy i rodzinny. Choć 

często do Zespołu przychodzą zamknięte, mało komunikatywne, to wspólne ćwiczenia 

pomagają im w nawiązywaniu tej współpracy. Dzieje się tak dzięki temu, że w czasie 

spotkań jest miła atmosfera. Rodzice dziewcząt zawiązują zespoły, w których 

dopingują swoje pociechy.  

Uważam, że w działalności - funkcjonowaniu mażoretek bardzo ważny jest 

aspekt społeczny - właśnie do tego wątku można by powracać za każdym razem. 

Gdyby pokusić się o spisanie zalet jakie przynosi uczestniczenie w tej formie, uważam 

że byłaby to bardzo długa lista. Jednak widzę też wady takiego tańca – rywalizacja. 

„Kiedy były tańce grupowe, zespołowe, aż takiej rywalizacji nie było” – opowiadała 

mi instruktorka zespołu. Zmieniło się, gdy doszły konkursy solo, duety. Każda 

dziewczynka chciała by wykonywać wszystko najlepiej, lepsze triki z batonem, 

ciekawsze choreografie, wreszcie zdobywać nagrody, puchary.  

Choć z drugiej strony czy rywalizacja nie uczy nas, jak żyć? Ale to już problem 

na następne rozważania. 
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