
P r o t o k ó ł 
Jury Finału 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

turniej recytatorski i turniej wywiedzione ze słowa 
Ostrołęka, 21-24 czerwca 2017 r. 

  
Jury w składzie: 
prof. Bożena Suchocka 
prof. Lech Śliwonik 
prof. Jarosław Gajewski 
Janusz Majcherek 
Grzegorz Szlanga 
wysłuchało 49 wykonawców w turnieju recytatorskim (28 w kategorii młodzieży szkolnej i 
21 w kategorii dorosłych) oraz 10 wykonawców w turnieju wywiedzione ze słowa. 
  
Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania: 
  
W turnieju recytatorskim 
w kategorii młodzieży szkolnej: 
I nagroda 
- Klaudia Krakowska z Łodzi (nagrodę ufundował Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury) 
- Julia Winnicka z Białegostoku (nagrodę ufundowało MKiDN) 
II nagroda (ufundowana przez Prezydenta Miasta Ostrołęka) 
- Jakub Jaros z Kielc 
- Natalia Nafalska z Szczecina 
Wyróżnienie 
- Katarzyna Stonawska Czeski Cieszyn – Mistrzowic (nagrodę ufundowało MKiDN) 
  
w kategorii dorosłych: 
I nagroda 
- Aleksandra Ignasińska z Trzcianki (nagrodę ufundował Prezydent Miasta Ostrołęka) 
II nagroda 
- Sylwia Achu z Poznania (nagrodę ufundowało MKiDN) 
III nagroda 
- Tomasz Buczkowicz z Białegostoku (nagrodę ufundowało MKiDN) 
- Szymon Kukla z Krakowa (nagrodę ufundował Prezydent Miasta Ostrołęki) 
Wyróżnienie 
- Barbara Radzikowska z Świdwina (nagrodę ufundowało MKiDN) 
- Dawid Wawryka z Radomska (nagrodę ufundowało MKiDN) 
  
w turnieju Wywiedzione ze Słowa: 
  
I nagroda 
- Zuzanna Dąbrowska – z Skarżyska-Kamiennej (nagrodę ufundował Dyrektor Ostrołęckiego 
Centrum Kultury) 



- Sebastian Komadowski z Lubochni (nagrodę ufundował Dyrektor Ostrołęckiego Centrum 
Kultury) 
II nagroda 
Mateusz Ciurkot z Nagoszyna (nagrodę ufundowało MKiDN) 
 
- Nagrodę specjalną Ministerstwa Edukacji Narodowej za interpretację wiersza „Dom 
dziecka” Ewy Lipskiej otrzymuje Zuzanna Iłenda. 
- Nagrody specjalne przekazane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział 
Zachodniopomorski (książki) otrzymują: Joanna Gutral z Słupska i Hanna Zembrzycka z 
Radomia 
- Ostrołęckie Centrum Kultury tradycyjnie ufundowało nagrodę im. Pawła Opęchowskiego 
dla najmłodszego instruktora, którego recytator wystąpił w Finale. W tym roku statuetkę 
otrzymuje Patryk Pawelec z Lublina. 
Uczestniczyliśmy w perfekcyjnie przygotowanym spotkaniu najlepszych wykonawców z 
całej Polski. Dziękujemy instruktorom i nauczycielom za wytrwałe kultywowanie sztuki 
żywego słowa. 
Jury podkreśla znaczenie materiału literackiego wybieranego przez recytatorów. Z satysfakcją 
zauważa sięganie po wartościową poezję – klasyczną i współczesną. Jednocześnie wyraża 
zaniepokojenie tym, że w dziedzinie prozy niejednokrotnie pojawiają się utwory należące do 
literatury popularnej i drugorzędnej, które nie służą sztuce żywego słowa. 
Miłym zaskoczeniem po latach posuchy był Turniej Wywiedzione ze Słowa, w którym 
pojawiło się wiele wartościowych propozycji, co utwierdza nas w słuszności utrzymania tej 
formy w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. 
Spotkaliśmy się z miłym i sympatycznym przyjęciem przez Gospodarzy, znakomitą 
organizacją, świetnym klimatem, do czego już od dawna przyzwyczaiła nas Ostrołęka. 
Dziękujemy wszystkim patronom i sponsorom, którzy wsparli organizację Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
Poza protokołem jury 62. OKR została też przyznana Nagroda Publiczności - otrzymał ją 
Mateusz Ciurkot 
 


