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 `      PT Wojewódzcy Organizatorzy  
 
      66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
 
 
 `   K o m u n i k a t   nr 6 
 
 Dla podkreślenia, że przez cały czas staramy się wspólnie kontynuować dialog   w 
sprawie 66 OKR, przypomnijmy: 10 kwietnia przedstawiliśmy aktualny  stan rzeczy i 
prosiliśmy o informacje „z placu boju” – w jakim punkcie jest realizacja OKR, jakie są 
zamierzenia. Była też prośba o sugestie programowe. Nie wszyscy zdołali się „zmieścić” w 
proponowanym terminie, część odpowiedzi dostaliśmy 16 kwietnia, dlatego ten komunikat 
dzisiaj, a nie w czasie obiecanym. BARDZO dziękujemy za przysłane informacje i uwagi, 
pozwalają one uchwycić zarys  całości naszego położenia. Ogromnie pomogły nam w tym 
konsultacje z gospodarzami turniejów finałowych 
 
 Zacznijmy od kwestii najbardziej wyrazistej – sumarycznego zestawienia otrzymanym 
odpowiedzi.  
A. Za utrzymaniem obecnego układu kalendarza opowiedziało się 12 województw. 
B. Za przeniesieniem eliminacji, do wojewódzkich włącznie, na jesień – 4 głosy (3 
województwa + Krajowe Centrum Kultury Niewidomych) oraz jeden głos „raczej za”. 
 
 Argumenty na rzecz rozwiązania B: obawy o bezpieczeństwo uczestników, 
zamknięte placówki kultury i szkoły, stan zawieszenia sprawia, że trzeba dopiero uruchamiać 
działania – jeśli poprawa sytuacji i decyzje rządowe na to pozwolą.  
 
 A oto jakie argumenty wskazano na rzecz rozwiązania A (wyliczamy bez próby 
ustalania porządku hierarchicznego). Pierwsza grupa: włożona została duża praca - 
opracowano program – część przeglądów już się odbyła – trudno będzie zmieścić się w 
wypełnionym kalendarzu zadań po wakacjach. Druga grupa: eliminacje I i II szczebla są 
najbardziej bezpieczne, bo nie wymagają długich przygotowań, można indywidualizować 
zasady organizacji. Trzecia grupa: „jesienne” eliminacje wojewódzkie musiały by zakończyć 
się w połowie września, by zdążyć z przygotowaniem finałów – październik jest już 
zatłoczony imprezami – doświadczenia roku 2020  każą krytycznie patrzeć na możliwość 
wykorzystania całego października: już w połowie miesiąca były kłopoty z  finałem jednego 
aktora, tydzień później poezję śpiewaną trzeba było odwołać; wyjście poza październik jest 
wykluczone – Zaduszki, potem ryzykowne jest zmuszanie do dalekich podróży. Czwarta 
grupa: dla turnieju recytatorskiego trzeba brać pod uwagę terminy egzaminów do uczelni 
teatralnych (dla przykładu: w Krakowie II etap „zdalny” to 5 – 11 lipca. III etap „na żywo” to 13 
– 24 lipca); wielu recytatorów traktuje udział w OKR jak „:przetarcie” przed egzaminami.- 
występ, ocena, szansa konsultacji. Piąta grupa: przypomnienie poprzedniego komunikatu – 
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realizacja przeglądu finałowego to współpraca z 8 – 10 partnerami, to naprawdę poważna, 
wymagająca czasu,  praca. 
 
 R e a s u m u j ą c. . Podkreślamy najpierw, że fundamentem jest ocena ogólnej 
sytuacji przez właściwe  służby medyczne i oparte na tej ocenie decyzje rządowe. Nasze 
ustalenia będą z nimi korelowane, w poczuciu odpowiedzialności za wszystkich uczestników 
(wykonawcy, organizatorzy, instruktorzy). Chcielibyśmy, by dzisiejsza propozycja miała 
charakter constans, ale nadal gotowi jesteśmy do manewru i – co ważne – zyskujemy 
możliwość wykonania manewru. 
  
 Nie chcemy sprowadzać kwestii do liczbowego wyniku, jednak nie możemy go  
pominąć – choćby z szacunku dla wykonanej już pracy. Także z realnego widzenia 
możliwości zmieszczenia wszystkich eliminacji  w ciągu jednego miesiąca, a potem 
wszystkich finałów w następnym miesiącu. Mamy szansę  wydłużenia czasu na realizację 
OKR, stosując pewien manewr strategiczny. Pozostawiamy termin turnieju recytatorzy / 
wywiedzione ze słowa, w Ostrołęce. To najtrudniejszy finał (ponad 80 osób uczestniczących 
w 2021 roku) i najpóźniej rozgrywany, czyli w ostatniej dekadzie czerwca 2021. W ten 
sposób wydłużamy czas do dyspozycji Organizatorów wojewódzkich – aż do 10 czerwca. To 
więcej, niż mielibyśmy go we wrześniu.  
 
 W konsekwencji powyższego, przyjmujemy: 
- Finałowy turniej recytatorski / wywiedzione ze słowa pozostawiamy w ustalonym terminie 
24 – 26 czerwca 2021 roku. 
- Terminy innych turniejów finałowych zostaną ustalone w najbliższych dniach i bezzwłocznie 
podane do wiadomości. 
- W takim samy trybie nastąpi powiadomienie o poprawkach w regulaminie 66. OKR oraz 
nasza informacja o możliwości finansowego wsparcia przez TKT zajęć metodycznych 
towarzyszących przeglądom wojewódzkim. 
 
      Łączymy serdeczne pozdrowienia. 
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