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1. W poprzednim Komunikacie powiadomiliśmy  o ważnych postanowieniach dotyczących 
kalendarza 66 OKR: 
 - termin zakończenia eliminacji wojewódzkich ustala się na 10 czerwca 2021 r. 

- finałowe turnieje teatrów jednego aktora oraz poezji śpiewanej zostają przełożone 
na czas późniejszy, 
- utrzymany zostaje termin turnieju recytatorskiego / wywiedzionego ze słowa – 
Ostrołęka 24 – 26 czerwca 2021. 
Wprowadzenie tych zmian daje dodatkowe trzy tygodnie na przeprowadzenie 
przeglądów wojewódzkich.  
 

 Realizując zapowiedź  podajemy terminy przełożonych turniejów: 
 - turniej teatrów jednego aktora – 2 – 4 września 2021 w Słupsku, 
 - turniej poezji śpiewanej – 9 - 11 września 2021 we Włocławku. 
 
Taki harmonogram Konkursu pozwala na zaplanowanie tradycyjnego, czyli „żywego” Salonu 
Poezji – Koncertu Laureatów OKR w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. 
Dyrektor Naczelny Andrzej Seweryn potwierdził gotowość przyjęcia Koncertu; wspólnie 
ustalona  wstępna propozycja  terminu to 10 października 2021.  
 
2. Regulamin OKR potwierdza praktykowaną od lat zasadę powoływania Rady Artystycznej 
każdej kolejnej edycji Konkursu – wchodzą do jej składu gospodarze przeglądów finałowych, 
instruktorzy, konsultanci i - co naturalne – przedstawiciele organizatora. . 
Tegoroczne perturbacje terminowe sprawiły, że we wcześniejszych komunikatach 
pierwszeństwo dawaliśmy informacjom organizacyjnym. Przepraszamy i powiadamiamy, że 
od dnia 15 marca 2021 działa Rada Artystyczna 66 OKR – w składzie: Jan Jabłoński, 
Aleksandra Kowalewska, Michał Kurek, Patryk Pawelec, Gustaw Puchała,  dr. hab. Bożena 
Suchocka, Katarzyna Sygitowicz, prof. Lech Śliwonik (przewodniczący), Jan Zdziarski 
(wiceprzewodniczący).  W tym gronie rozpatrywaliśmy najważniejsze problemy Konkursu i 
podejmowaliśmy decyzje. Nowymi członkami Rady są Michał Kurek, Patryk Pawelec i 
Gustaw Puchała – byli niedawno laureatami OKR, są wypróbowanymi przyjaciółmi ruchu 
recytatorskiego.  
 
3. Z radością powiadamiamy o wzmocnieniu sił animatorów ruchu recytatorskiego, zatem i 
Konkursu. 
Naszą prośbę o pomoc przyjął dyrektor Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy Jacek 
Głomb – w tym roku Teatr przeprowadzi eliminacje województwa dolnośląskiego, 
realizatorem jest Pani Joanna Rostkowska. 
Po roku przerwy do Konkursu wraca Wojsko Polskie – jako organizator własnych, mających 
rangę wojewódzkich, eliminacji. Zadaniem kieruje Płk Mateusz Łysek – naczelnik Wydziału 
Kultury i Organizacji Służby Wychowawczej w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
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4. Byliśmy bardziej skuteczni, niż w ubiegłym roku - w dotacji Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu znalazły się ponownie środki na wsparcie turniejów 
wojewódzkich – z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów dla wykonawców i 
instruktorów. Na powyższe zajęcia przeznaczamy kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł). 
Przesyłamy w załączeniu Porozumienie dot. powyżej wspomnianego dofinansowania, które 
po uzupełnieniu danych i podpisaniu prosimy przesłać na adres Zarządu Głównego 
Towarzystwa Kultury Teatralnej: 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3. Po parafowaniu 
dokumentu z naszej strony odeślemy jeden egzemplarz. Po zakończeniu zadania konieczne 
będzie przesłanie do nas faktury wraz z dokumentami wymienionymi w umowie. 
Przewidujemy, że rozliczenie nastąpi do ok. 20 czerwca b.r.  – musimy czekać: na umowę z 
MKDNiS  i w rezultacie na pieniądze.  
 
5. Przypominamy, że obowiązują nas procedury związanie z ochroną danych osobowych 
RODO. Przesyłamy Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z prośbą o 
uzupełnienie, podpisanie i odesłanie na nasz adres. Po parafowaniu z naszej strony 
odeślemy jeden egzemplarz. 
Prosimy także zwracać uwagę na konieczność uzyskania od uczestników zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w 
materiałach konkursowych. Odpowiednie zapisy znajdują się na kartach zgłoszenia udziału 
w Konkursie – uczestnik obowiązany jest do ich podpisania. 
 
            Z wyrazami szacunku 
 
 
 
 
   Jan Zdziarski        Lech Śliwonik 
 Wiceprezes TKT                    Prezes TKT 
 
 
 


