
TALENTY NASZYCH DZIECI…. 

 

MAJA ŻOCHOWSKA 

Jak to się zaczęło… 
 

Pierwsze objawy "zamiłowania" Majki do tańca dało się zauważyć już w przedszkolu. Pani 

od rytmiki zawsze podkreślała szybkość zapamiętywania kroków, wyczucie rytmu i chęć 

tańczenia :-) Kończąc przedszkole dostałyśmy wskazówki, że warto by było rozwijać u Majki 

ten talent ... i zaczęłyśmy szukać ;-) 

 

Początek przygody rozpoczął się w w wieku 6 lat szkole baletu - zajęcia odbywały się w SP w 

Zalesiu Górnym. Majka, co prawda z chęcią uczęszczała i uczyła się tego gatunku tańca, 

jednak po przepracowaniu roku szkolnego stwierdziła, że to nie to. 

 

Szukamy więc dalej.  

 
 

GRAWITACJA - taniec nowoczesny z elementami hip-hopu ;-) Zajęcia odbywały się w 

naszej szkole jako pierwszy i wstępy etap. Zafascynowanie było duże :-) - jednak po 

skończeniu kursu wstępnego, dalsza nauka odbywała się w klubie w Piasecznie i niestety 

Majka zrezygnowała. 

 

W drugiej klasie Maja poszła z koleżanką z klasy na zajęcia z tańca towarzyskiego, które 

odbywały się w naszej szkole, i tak już zostało do dziś :-) 

Zajęcia prowadzone przez Szkołę Tańca EMOTION Jacka i Joanny Stefańskich :-) 

Początkowa forma zajęć raczej w formie zabawowej, ale im dalej tym poważniejsze układy 

choreograficzne. 

Na zajęcia obecnie Majka jeździ już tylko do Góry Kalwarii oraz Chynowa - trzy razy w 

tygodniu po 1,5 h plus zajęcia indywidualne i treningi własne. 

Maja dostała partnera do tańca, z którym tańczy od listopada 2016 roku. Razem 

przetańczyli już trzy klasy taneczne (H,G,F) i od grudnia tańczą w klasie . 
(Wszystkich klas jest do literki A -H, G, F, E, D, C, B, A i jeszcze najwyższa  mistrzowska S.  



Klasy zdobywa się jeżdżąc do Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego i zdobywając 

miejsca z punktami premium. Warunkiem przejścia z klasy do klasy jest  nazbieranie 

określonej liczby tych punktów. 

 

Swoją pracą, zaangażowaniem, wytrwałością  i myślę, że przede wszystkim pasją, Maja i 

Łukasz  przez troszkę więcej niż rok czasu przeszli te trzy pierwsze klasy - kibicujemy i 

trzymamy kciuki, aby te sukcesy dalej trwały a zapał i chęci nie ustępowały. 

 
 

Osiągnięcia Majki z występów turniejowych na Ogólnopolskich Turniejach Tańca 

Towarzyskiego: 

22.10.2017 Łańcut - 1 miejsce kat. 12-13 F 

12.11.2017 Cmolas - 4 miejsce kat. 12-13 F 

25.11.2017 Prusice - 2 miejsce kat. 12-13 F 

03.12.2017 Środa Śląska - 4 miejsce kat. 12-13 F 

17.12.2017 Łomianki - 2 miejsce kat. 12-13 E+F i awans do klasy tanecznej E :-) 
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!!! 


