
64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

 – eliminacje gminne –  

O czym musimy pamiętać... W stulecie powstania Reduty Był rok 1919. W Salach Redutowych Teatru 
Wielkiego w Warszawie rozpoczęła działalność niezwykła placówka – Teatr Reduta. Jej twórcą był 
Juliusz Osterwa – artysta, który w zasadniczy sposób wpłynął na dyskursy i kształty teatru w 
dwudziestoleciu międzywojennym. Osterwa wraz z Mieczysławem Limanowskim byli konstruktorami 
niezwykle wpływowej idei motorycznej mającej służyć naprawie i rozwojowi teatru w odrodzonym 
kraju. Proponowali oni program pełnej poświęcenia rzemieślniczej i duchowej pracy nad sobą, która 
miała prowadzić do metafizycznej w swej istocie transformacji aktora i widza, a w rezultacie także 
otaczającego świata. Teatr jest dla ludzi, którym nie wystarcza kościół – twierdził Osterwa. 
Najtrwalszą zdobyczą Reduty był jej wysoki zawodowy etos, osiągnięcia w pracy zespołowej 
traktowanej jako służba dla sztuki i program walki „ze złem w teatrze”. Źródła tej idei transgresji i 
społecznego oddziaływania teatru nietrudno znaleźć w myśli Mickiewicza, Norwida, Wyspiańskiego i 
Żeromskiego. W dorobku Reduty (istniała do 1939 roku) niezwykłym i z niczym innym w Europie 
nieporównywalnym, był realizowany od 1924 r we współpracy z wojskiem, koleją i administracją 
lokalną, projekt objazdów po miasteczkach kresowych Rzeczpospolitej z programem narodowego 
teatru. W Teatrze Reduta na pierwszym miejscu było SŁOWO. Nie widowiskowa inscenizacja, nie 
scenografia i kostium, nie aktorskie gwiazdorstwo, nie starania o OKR.2.2019 których najważniejsze 
to – idea zespołowości (w kreacji scenicznej, a także w życiu grupy), pełne poświęcenie się pracy 
scenicznej, społeczny wymiar sztuki. Teatr Reduta był pierwszym w dziejach polskiej sceny teatrem-
laboratorium, przestrzenią eksperymentu. Trwało nieustanne szukanie własnej metody gry 
aktorskiej. Trwało również dochodzenie do pełni wyrazu dzieła scenicznego – ani rola, ani spektakl 
nie były gotowe raz na zawsze, były traktowane jako proces, jako wezwanie do doskonalenia. Wiele z 
dokonań i dążeń Reduty przetrwało, znalazło w naszym teatrze twórczych kontynuatorów. Ze 
smutkiem stwierdzić trzeba, że w znikomym stopniu odnosi się to dzisiaj do SŁOWA. Tym większe 
zadania stają przed Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Niejeden raz mówiliśmy o nim „Reduta 
Słowa”, teraz przypominamy, gdzie nasze źródło. W pierwszej części tego tekstu wykorzystaliśmy – za 
przyzwoleniem Autora – fragment szkicu dr Andrzeja Kruczyńskiego, napisanego do jubileuszowe 
księgi „Polska. Eseje o stuleciu”, wyd. BOSZ, 2018 (s. 289) OKR.2.2019 Recytacja, czyli przenikanie 
SŁOWA Lech Śliwonik: Mówią o Tobie – mistrzyni słowa, Rada Języka Polskiego przyznała Ci tytuł 
Ambasadora Polszczyzny w Mowie. Wiem jak się zdobywa mistrzostwo w sporcie, ale jak się zostaje 
mistrzem słowa? Na pewno jest jakiś odpowiednik sportowego treningu, a może metoda korzystania 
z mistrzowskich wzorów? Irena Jun: W sporcie intensywny trening daje szansę sukcesu, ale też 
perspektywę raczej nieodległej w czasie granicy uczestnictwa. W żywym słowie, w uprawianiu 
recytacji jest inaczej – jakby niekończące się kumulowanie wielu energii: przeczytane książki, wiersze, 
które poznałam i mówiłam, przygotowane wieczory poezji i koncerty, ważne są spotkania z poetami, 
z ich językami – używam liczby mnogiej, bo każdy jest osobny, inny w swojej rytmiczności, 
metaforyce. Język poety, kiedy go poznajesz tak jak poznaje recytator, staje się czymś niezwykłym. 
Rodzi się ze szczególnego kontaktu, bardzo odmiennego od znanych w codzienności, na przykład od 
poczytania sobie do poduszki. Powiedziałabym, że ten szczególny kontakt, szczególny rodzaj 
poznawania można pojąć, gdy użyje się słowa przenikanie. Recytator jest przenikany przez język 
poety, co oznacza pełne zrozumienie wiersza, ale także dodanie siebie, swoich doświadczeń, 
wywołanych przez poezję emocji. Dopiero taka całość uprawnia recytatora do oprowadzania 
słuchacza po świecie poety. L. Ś.: Bardzo piękny obraz recytatora stworzyłaś – to człowiek mówiący 
od siebie, czy raczej z siebie, z głębokiego wnętrza, cudze słowa. Cudze, które stały się własnymi, a 
przynajmniej osobistymi. Otwarcie się na przeniknięcie przez słowo, czyni recytatora twórcą. I.J.: Tak, 



właśnie tak. Coś jednak chciałam jeszcze powiedzieć... Dla mnie kontakt z recytatorami jest czymś 
niebywale ważnym. Chcę wiedzieć, co i jak dzisiaj dzieje się z poezją w młodym człowieku. Co mówią, 
jak mówią, czym się wzruszają. Jaki wpływ ma na nich fenomen kontaktu z widzem, słuchaczem. 
Mamy do czynienia z innym postrzeganiem poezji. Nie chodzi mi nawet o to, że nie ma tego kultu 
języka, jaki był dawniej. Myślę o moim pokoleniu, no może tak trochę w głąb czasu. Jeszcze wciąż 
chciałabym być „razem” w pracy nad słowem. Nie ma we mnie rozpaczy z powodu przemian, jest 
wola zrozumienia ich przyczyn i skutków. Ty poezjo i ty wymowo... - z Ireną Jun rozmawia Lech 
Śliwonik (Kwartalnik „Scena” 2018 nr 3 – 4 - fragment) 

 

R e g u l a m i n 

1. Eliminacje Gminne 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są skierowane do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych  z terenu Gminy 
Michałowice. 

2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego na poprzednich 
konkursach. 

3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty 
Uczestnictwa. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem ada@ckip.com.pl lub dostarczyć 
osobiście do siedziby Centrum Kultury 
i Promocji w Michałowicach (budynek Biblioteki Publicznej w Michałowicach, biuro – II 
piętro). Obowiązuje limit miejsc – maksymalnie 4 osoby z każdej kategorii wiekowej w 
Konkursie Recytatorskim.  

4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego upływa z dniem  12 marca 
2018r. 

5. Planowany termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 14 marca 2019, godz. 
9.00. 

6. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez uczestnika konkursu oraz rodzica 
jako osobę pełnoletnią.  

7. Podpisanie Karty zgłoszenia przez rodzica jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora do celów promocyjnych 
(zdjęcia zamieszczone będą na stronach CKiP i w Gazecie Gminy Michałowice, 
której wydawcą jest CKiP).  

Miejsce: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, sala widowiskowa na I piętrze (budynek 
przy Placu J. Piłsudskiego 2). 

 

 I.TURNIEJ RECYTATORSKI 

1. Uczestnicy występują w kategoriach wiekowych: 

• dzieci ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach: 
– klasy I-III 
– klasy IV-VI 

• klasa VII, VIII i młodzież szkół gimnazjalnych, 
• młodzież szkół ponadgimnazjalnych, 

2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz dwa 
utwory poetyckie. 

3. Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. 



Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut! Uczestnik nie powinien używać 
rekwizytów. 

II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie. 

2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie 

może przekroczyć 30 minut. 

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ 

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. 2. Repertuar obejmuje: - 

3 utwory śpiewane - 1 utwór recytowany. 3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego 

obowiązują następujące zasady: - wykonywane mogą być wiersze, które zostały 

opublikowane w książkach lub prasie literackiej; - przynajmniej jeden utwór musi być 

oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; - uczestnicy mogą wykonać trzeci 

utwór z tekstem własnym. 4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 

recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do 

przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). 

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut. 5. Do akompaniamentu może 

być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej 

dokonane nagranie (półplayback). 6. Utwór znany i posiadający określony kształt 

wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną 

interpretację.  

 

Jurorami w całej edycji OKR nie mogą być: 

1. wykonawcy uczestniczący w konkursie; 

2. instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w konkursie. 

Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika); 

– interpretacja utworów; 

– kultura słowa; 

– ogólny wyraz artystyczny. 

Ostateczny werdykt jest ustalany  w drodze wspólnej dyskusji Jury. 

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. 



Decyzja Jury jest ostateczna. 

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji gminnych do  64. OKR dostępne w siedzibie 
organizatora, czyli Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 2, 32-091 
Michałowice (budynek Biblioteki Publicznej  (II Piętro))  lub pod nr tel. 12 388 50 71 lub 
535 029 009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Dot. 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Zgodnie z art. 13 ust. 

1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Towarzystwo Kultury Teatralnej wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

pod numerem KRS 0000117062 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słupeckiej 9 lok 3, 02 - 309 

Warszawa, tel. 22 825 34 89; e-mail tkt@tkt.art.pl ,posiadające numer REGON: 007023197 i NIP: 

5261655889, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się 

kontaktować z Administratorem. [ 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z 

organizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim 

(dalej jako „Konkurs”) oraz w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na potrzeby 

wykazania faktów istotnych prawnie co jest naszym uzasadnionym interesem. Pani/Pana dane 

osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w zakresie w jakim podmioty te – domy, ośrodki i 

centra oraz kluby kultury, uczelnie artystyczne, placówki oświatowe, stowarzyszenia – wykonują 

zadania związane z organizacją Konkursu. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. 3) Zgodnie z pkt 2 powyżej przetwarzane są następujące 

kategorie danych osobowych: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, imię i nazwisko opiekuna 

prawnego uczestnika Konkursu (jeśli znajduje zastosowanie), numer telefonu oraz adres email 

uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego, fakt zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie, 

informacje o Instytucji patronującej oraz kategorii występu uczestnika, repertuar w danych 

przeglądach, ocena i wynik uczestnictwa w Konkursie i jego poszczególnych etapach, informacja o 

miejscu w Konkursie i otrzymanych nagrodach, informacja o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, 

informacja o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i artystycznego wykonania, informacja o 

zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. 4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których 

mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. 5) 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jednocześnie informujemy, że 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego Państwa lub do organizacji międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowani zautomatyzowanych decyzji, 

w tym do profilowania. 8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania 

Konkursu i eliminacji do Konkursu, a także przez czas niezbędny dla zabezpieczenia informacji na 

potrzeby wykazania faktów istotnych prawnie oraz dla celów archiwalnych. 


