
 

 

  

 

XX MISTRZOSTWA POLSKI 
w TAŃCACH POLSKICH 
WIELISZEW, 17-18 WRZEŚNIA 2021 
 

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
TAŃCÓW POLSKICH „MAZUR” 
WIELISZEW, 17 WRZEŚNIA 2021 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY (może ulec zmianie)                  Wieliszew 2021 

 

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie, ul. Kościelna 27 (wjazd od ul. Kościelnej)  

PARKINGI: przy „starej” hali sportowej (2 parkingi) oraz wzdłuż uliczki dojazdowej do hali. 

Wejście do budynku SP głównym wejściem (od ul. Kościelnej). 

UWAGA TANCERZE I INSTRUKTORZY: Przejście z budynku szkoły do budynku hali sportowej TYLKO  

I WYŁĄCZNIE tunelem – namiotami wzdłuż hali. Szatnie w salach lekcyjnych. 

Rejestracja Uczestników w Biurze Konkursu (portiernia szkoły, parter tuż przy wejściu do budynku)  

w piątek w godz. 14-20 i w sobotę w godz. 9-20. 

Sędziowie – przejście z pokoju sędziów (biblioteka) do hali sportowej łącznikiem (jak dotychczas). 

Publiczność i goście honorowi – wejście do hali sportowej TYLKO I WYŁĄCZNIE głównym wejściem  

do budynku hali. Publiczność NIE WCHODZI do budynku szkoły. 

 

   czwartek 16 września 
 

15.00  Losowanie składu jury sędziującego daną kategorię.  

Transmisja on-line w serwisie youtube.com na kanale OK Wieliszew. 

 

   piątek 17 września 
 

Zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym Orange w Serocku – ul. Wyzwolenia 57, od godz. 12.30. 

13.00  obiad w miejscu zakwaterowania (sala restauracyjna) 

 

* Wyjazd o godz. 14.00. 

* Powrót po zakończeniu ćwierćfinałów ok. godz. 19.30. 

 
(hala sportowa przy SP nr 2 w Wieliszewie) 
15.00-15.30  spotkanie organizacyjne sędziów instruktorów dot. rywalizacji piątkowej  

(hol główny budynku szkoły) 
 

15.00-15.45 próba parkietu (kat. I, II, III, IV, V) 

 

16.00-19.30 półfinały, finały OK (kat. I) oraz eliminacje i ćwierćfinały MP: 

- półfinały i finały kat. I 

- eliminacje i ćwierćfinały MP: kat. II, III, IV, V 

- rozdanie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich MAZUR 2021 (kat. I) 

 

20.00  kolacja w miejscu zakwaterowania uczestników (sala restauracyjna) 

sala kinowa CS Orange, Serock, ul. Wyzwolenia 63 

21-22  Sympozjum z okazji 20-lecia Mistrzostw Polski i 50-lecia CIOFF® - cz.1 

- Anna Palczewska-Gryszun – „Polskie tańce narodowe w XIX-wiecznych baletach.” 
- Jan Galasiński – „Mazur w XIX wieku w świetle podręcznika Adolfa Lipińskiego.” 

 
Stowarzyszenie Polska Sekcja CIOFF® 

- Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej 

 



- Anna Teperek – „Mazur w XIX wieku z perspektywy podręcznika Onufrego Rochackiego.” 
 
sala kinowa CS Orange, Serock, ul. Wyzwolenia 63 

ok. 22  Spotkanie organizacyjne sędziów i instruktorów dot. rywalizacji sobotniej 

sala kinowa CS Orange, Serock, ul. Wyzwolenia 63 

ok. 23  Sympozjum z okazji 20-lecia Mistrzostw Polski i 50-lecia CIOFF® - cz.2 

- emisja sympozjum poświęconego 20-leciu mistrzostw Polski i rozwojowi ruchu tańców polskich 

zorganizowanego w Wieliszewie w grudniu 2020 r. w formule on-line. 

 

sobota 18 września 
 

7.30, 8.00, 8.30  śniadanie w miejscu zakwaterowania uczestników w 3 turach! (sala restauracyjna) 
  
(hala sportowa przy SP nr 2 w Wieliszewie) 

9.00-9.45 próba parkietu 

 

10.00-12.00 półfinały  Mistrzostw Polski 

  - kat. IV, III 

- występ ZTL „Promyki” (Podlasie) 

- występ ZTL „Promyki” (Krakowiak) 

- kat. V, II, VI 

 

12.00-13.00 próba wspólnego poloneza (po 1 parze z każdego zespołu!) 

 

13.00, 13.30, 14.00 obiad w miejscu zakwaterowania uczestników w 3 turach! (sala restauracyjna) 

 

16.00-19.30 finały XX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich Mazur 2021 

- polonez na otwarcie XX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich Mazur 2021 

(po 1 parze z każdego zespołu!) 

- otwarcie XX Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich Mazur 2021 

- gala z okazji jubileuszu 50-lecia CIOFF® 

- występ ZTL „Promyki” (Mazur ze „Strasznego Dworu”) 

- rywalizacja finałowa MP: kat. II, VIII 

- podziękowanie sponsorom Mazura 2021 

- rywalizacja finałowa MP: kat. VI, V 

- rywalizacja finałowa MP: kat. III, VII, IV 

- podziękowania sędziom (stroje galowe) 

- podziękowanie instruktorom zespołów / par (stroje galowe) 

- występ ZTL „Promyki” („Stara Warszawa”) 

- dekoracja i wręczenie nagród, pokazy mistrzów: 

(do wręczenia nagród wchodzą tylko pary finałowe w danej kat.) 

 

(CS Orange, Serock, ul. Wyzwolenia 63)   

20.00, 20.30 kolacja (dla kat. I, II, III, IV) w miejscu zakwaterowania w 2 turach! (sala restauracyjna) 

 

21.00  Spotkania integracyjne (połączone z kolacją) dla kat. V, VI, VII, VIII (chata grillowa) 

21.00  Seans filmowy: „Co w duszy gra” (100 minut) dla kat. I, II, III, IV (sala kinowa) 

21.00-23.00 Basen w miejscu zakwaterowania dla kat. III i IV (w podziemiu) 

 



 
 

niedziela 19 września 
 

8.00-9.30 śniadanie w miejscu zakwaterowania uczestników 
 

do 11.00 WYKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW  


