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      PT Wojewódzcy Organizatorzy  
      66 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

    Komunikat nr 7 a 

 Nietypowa numeracja korespondencji wynika z tego, że właściwie nie jest to 
zakomunikowanie nowych spraw, ale raczej uzupełnienie poprzednio przekazanych. 
Sądzimy, że ta korespondencja jest potrzebna po przedwczorajszym obwieszczeniu 
rządowych decyzji w sprawie znoszenia obostrzeń epidemicznych. Te decyzje mają, 
oczywiście, wpływ na nasze działania – „zabierają” nam kilka terminów, zaplanowanych na 
wojewódzkie eliminacje 66 OKR.  

 Kiedy ustalaliśmy nowy kalendarz Konkursu (Komunikaty nr 6 i nr 7), to znaczy 
zmieniliśmy terminy dwóch finałów, wydłużyliśmy czas na przeglądy niższych stopni, 
z wojewódzkimi włącznie – byliśmy przekonani, że są to ustalenia realistyczne, czyli 
adekwatne do sytuacji i prognoz, formułowanych również w kręgach rządowych, że w maju 
możliwy będzie „rozruch” (patrz: wypowiedzi wicepremiera J. Gowina). Taki majowy 
„rozruch” przygotowały również teatry, opery, sale koncertowe. Nikt nie przypuszczał, że 
kultura będzie zaliczona do dziedzin rodzących największe zagrożenia w życiu społecznym 
w procesie walki z pandemią i w konsekwencji do ostatniej grupy „odmrażanych”. 
Patrz: wypowiedź Jana Englerta – dyrektora Teatru Narodowego (portal e-teatr, 28.04.2021). 

 Decyzje rządu już znamy – skutek jest taki, że do otwartej formuły przeglądów 
OKR-owskich możemy wrócić 29 maja. Zarząd Główny TKT, jako główny organizator, 
postanawia przesunąć termin zakończenia eliminacji wojewódzkich na 15 czerwca. To 
drobna korekta – tylko kilka dni, jednak w ten sposób mamy  do dyspozycji pełne trzy 
tygodnie, a konkretnie 3 weekendy. Mało, ale przecież już jesteśmy przygotowani, większość 
prac za nami. O tym, że można przekonują nas błyskawicznie podjęte przez Organizatorów 
wojewódzkich decyzje o zmianie terminu – wczoraj i dzisiaj otrzymaliśmy kilka takich 
informacji. To znaczy, że działamy błyskawicznie i skutecznie. I w tym nasza wspólna 
nadzieja. 

 Ta korekta wymaga jednak zawarcia niepisanej, honorowej umowy – ci organizatorzy 
eliminacji wojewódzkich, którzy zdecydują się na ostatni termin, zarazem składają deklarację, 
że w ciągu dwóch dni dokumentacja kategorii recytacja / wywiedzione ze słowa dotrze do ZG 
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