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         Za nami pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Seniorów Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego w Kórniku, który odbywał się według nowo 
opracowanego i zatwierdzonego Regulaminu Grand Prix Seniorów PTT.   
Cieszy fakt, że Kórnik, który ma swoje tradycje w zakresie organizacji 
turniejów Grand Prix Seniorów Polskiego Towarzystwa Tanecznego, pozostaje 
nadal  na mapie  "tanecznej podróży i przygody z tańcem"  w  ruchu Seniorów.  
Niezmiernie mi miło, że miałem przyjemność spotkać się z niektórymi                
z Państwa, porozmawiać,  wymienić poglądy, posłuchać Waszych uwag                   
i sugestii, że miałem możliwość osobiście uczestniczyć w turnieju, oglądać to 
niesamowite widowisko, oraz  czuć wspaniałą atmosferę, jaką stworzyliście  
Wy,  tancerze Seniorzy PTT.   
         Za nami także, pierwszy rok działalności nowej Komisji ds. Ruchu 
Seniorów PTT, rok bardzo trudny, który wymagał ogromnego nakładu pracy, 
poświęcenia wielu godzin sprawom tanecznym, wymagający ogromnego 
zaangażowania, aby uporządkować wiele spraw dotyczących ruchu seniorów. 
Składam ogromne podziękowanie moim kolegom z komisji ds. Ruchu Seniorów 
PTT: Krzysztofowi Chudzińskiemu i Zbigniewowi Danielowi. Dziękuję  za 
ogromne zaangażowanie w pracach komisji, za włożony wysiłek i poświęcony 
czas dla rozwoju ruchu tanecznego Seniorów w strukturach PTT.  Oto niektóre 
sprawy, te najważniejsze, którymi zajmowała się komisja: spotkania w okręgach 
PTT     z przedstawicielami ruchu seniorów, na których omawiano sytuację par 
seniorów, wymieniano poglądy, rozmawiano o planowanych zmianach, zbierano 
informacje o nowych propozycjach środowiska seniorów, sugestiach, 
oczekiwaniach. Utworzono Forum dla tancerzy seniorów, członków  PTT,       
na którym mogliby się wypowiadać, oraz zamieszczać swoje spostrzeżenia         
i uwagi. Kolejną rzeczą, która wymagała ogromnego nakładu pracy i którą 
musiała zająć się komisja, była związana z uporządkowaniem par seniorskich    
w nowej CBD: zestawienie par, uaktualnienie klas, uaktualnienie punktów, 
osiągniętych wyników itp. Obecnie wszystko z kilkoma małymi wyjątkami jest 
uaktualnione i prowadzone na bieżąco. I kolejna ważna rzecz: modyfikacja 
przepisów dotyczących rywalizacji w grupach seniorów, które byłyby zbieżne   
z przepisami ruchu amatorów, opracowanie nowego Regulaminu Grand Prix 
Seniorów, przy czynnym współudziale środowiska seniorów.  Stąd też               



z wielkimi emocjami, ale również  wielkimi nadziejami oczekiwaliśmy 
pierwszego turnieju z cyklu Grand Prix Polski Seniorów PTT w Kórniku...  
         Udział w turnieju naszych czołowych par, osiągających ogromne sukcesy 
na arenie międzynarodowej (Leszek i Anna Tatała; Robert i Katarzyna 
Szendlak; Tomasz i Anna Wojas), wysoki poziom taneczny, który państwo 
zaprezentowaliście na różnych poziomach zaawansowania, ogromna ilość par 
biorących udział w turnieju (83 pary z całego kraju, pierwszy raz w historii 
ruchu seniorów rundy ćwierćfinałowe), niepowtarzalna widowiskowość  
imprezy, którą stworzyliście swoją obecnością, swoim tańcem, swoimi 
kreacjami,  wasza energia, miłość do tańca i radość, którą się obserwowało na 
parkiecie, były dla bardzo wielu osób, w tym i dla mnie niesamowitym               
a przy tym  wspaniałym przeżyciem i nowym doświadczeniem. Ogromnie Wam 
za to dziękuję. To co mogliśmy oglądać i przeżywać w Kórniku napawa dużym 
optymizmem, dodaje sił, energii i przynosi satysfakcję. 
         Mam nadzieję, że również dla Was, będzie  to jeden z tych turniejów, 
który będziecie państwo wspominali z przyjemnością, pomimo pewnych 
niedociągnięć organizacyjnych, nie zawsze jednak z winy organizatora turnieju.  
Przed nami kolejne turnieje z cyklu Grand Prix Seniorów PTT - w tym 
roku  zaplanowanych jest 6 turniejów.  W najbliższym czasie  spotykamy się               
w Rzeszowie na drugim turnieju z cyklu Grand Prix Polski  Seniorów PTT. 
Jestem przekonany, że na każdym z nich stworzycie państwo wspaniałą 
atmosferę, a rywalizacja, która jest ważnym elementem turnieju,  pozostanie w 
cieniu wspaniałej zabawy, miłych spotkań w gronie "braci tanecznej", radości    
z tańca i miłości do tańca.   
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