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W	  połowie	  września	  po	  raz	  drugi	  do	  Gdańska	  przyjadą	  najlepsi	  tancerze,	  specjalizujący	  się	  w	  tańcach	  
polskich.	  Będą	  oni	  rywalizowali	  o	  zwycięstwo	  w	  krakowiaku,	  kujawiaku,	  mazurze	  i	  oberku.	  Gdański	  
turniej	  wyróżnia	  się	  spośród	  innych,	  podobnych	  imprez	  organizowanych	  w	  całym	  kraju,	  gdyż	  jako	  
jedyny	  odbywa	  się	  w	  miejscu,	  które	  na	  co	  dzień	  niewiele	  ma	  wspólnego	  ze	  zmaganiami	  sportowymi,	  
czy	  występami	  artystycznymi.	  Organizatorzy,	  chcąc	  podkreślić	  związek	  imprezy	  z	  Gdańskiem	  i	  jego	  
historią,	  zlokalizowali	  konkurs	  w	  murach	  historycznej	  Sali	  BHP,	  w	  miejscu,	  gdzie	  podpisano	  
porozumienia	  sierpniowe.	  	  

Uczestnicy	  ubiegłorocznej	  edycji,	  która	  przyciągnęła	  na	  Pomorze	  niemal	  200	  tancerzy	  z	  osiemnastu	  
ośrodków	  z	  całej	  Polski,	  podkreślali,	  że	  tańczenie	  pod	  sztandarami	  Solidarności	  i	  świadomość	  	  
historycznego	  wymiaru	  miejsca,	  działała	  na	  nich	  niezwykle	  mobilizująco.	  Widzowie	  mieli	  okazję	  
podziwiać	  nie	  tylko	  wysoki	  poziom	  zmagań	  tanecznych	  lecz	  także	  towarzyszące	  turniejowi	  występy	  
artystyczne,	  m.in.	  Zespołu	  Pieśni	  i	  Tańca	  Uniwersytetu	  Gdańskiego	  „Jantar”,	  który	  jest	  
współorganizatorem	  imprezy.	  	  	  

W	  tym	  roku	  organizatorzy	  przygotowali	  sporo	  niespodzianek,	  zarówno	  dla	  uczestników	  jak	  i	  dla	  
widzów.	  Turniej	  tańców	  polskich	  to	  znakomita	  okazja,	  by	  w	  nowoczesnej	  formie	  kultywować	  prastare	  
tradycje.	  Swoją	  formułą	  konkurs	  nawiązuje	  do	  turniejów	  tańca	  towarzyskiego	  –	  są	  tu	  
wykwalifikowani	  sędziowie,	  wysoki	  poziom	  taneczny,	  podział	  na	  klasy	  i	  kategorie,	  eleganckie	  stroje	  i	  
porywająca	  muzyka.	  Zasadnicza	  różnica	  polega	  na	  tym,	  że	  zamiast	  foxtrota	  czy	  walca	  tańczy	  się	  
krakowiaka,	  kujawiaka,	  oberka	  i	  mazura.	  	  

Konkurs	  został	  objęty	  patronatem	  honorowym	  Prezydenta	  Miasta	  Gdańska	  oraz	  Rektora	  
Uniwersytetu	  Gdańskiego.	  

II	  Ogólnopolski	  Turniej	  Tańców	  Polskich	  o	  Bursztynowy	  Żagiel	  odbędzie	  się	  w	  dniach	  12-‐13	  września	  
2015	  roku	  w	  Sali	  BHP	  na	  terenie	  Stoczni	  Gdańskiej,	  ul.	  Doki	  1.	  Więcej	  informacji	  na	  stronie	  
internetowej	  www.bursztynowy-‐zagiel.pl.	  

	  

	  


