PROTOKOT
posiedzenia j ury elimi nacji wojew6dztwawielkopolskiego
66.096lnopolskiegoKonkursu Recytatorskiego
Poznafi,11 - 12 - 13 czerwca2021r.
Juryw skladzie:
oraz
tw6rcaFestiwaluTeatr6wRodzinnych,
WieslawaSzczygiel- instruktorteatralny,filolog,teatrolog,
Mi gdzynarodowycliTarg6wInicjatyw Teatralnych
;
wokalistka,instruktor,nauczyciel
recytatorka,
logopeda,
AdriannaMariczak- Rogo2a- filolog,pedagog,
m'in' laureatka
i
Recytatorskich,
konkurs6wi festiwaliPoezjiSpiewanej
wielokrotnalaureatka
Spiewu,
we Wloclawku;
FinaluTurniejuPoezjiSpiewanej
wokalistka'wielokrotnalaureatka
recytatorka,
logopeda,
pedagog,
Knychas- kulturoznawca,
Aleksandra
FinatuTurniejuPoezjiSpiewanej
laureatka
m.in.
i Recytatorskich,
konkurs6wi festiwaliPoezjiSpiewanej
we Wloclawku;
JaroslawRusiriski- recytator,arfystaplastyk,dizqner,kuratorwystaw,instruktorteatralny,kilkukrotny
laureatFinaluTurnieju Recytatorskiego;
w kategorii mlodzieZyszk6l
po wysluchaniui obejrzeniu16 uczestnik6wturnieju recytatorskiego
w kategoriidoroslych,I wykonawcaturnieju
tumiejurecytatorskiego
10uczestnik6w
ponadgimnazjalnych,
postanowiloptryznadnastqpuj4ce
,, wywiedzioneze slowa ", 4 uczestnik6wturniejupoezji Spiewanej,
nagrodyi wyr62nienia,kt6reotrzymuj4:

w turnieiu recytatorskim( kateooriamlodzieiowa)
r6wnorzgdne I nagrody
Krystian Kanclerz z T rzcianki
Julianna Sroka - Kieroliczyk z Poznania
ll nagrodg
Dylan Serrarens z Lw6wka
r6wnorzgdne lll nagrody
Lena Felsmann z Trzcianki
Maciei Rogala z Konina
oraz r6wnorzed ne wltr62nien ia:
Mateusz Budziliski ze StuPcY
Hanna Zmuda z Wqgrowca
Olga B,laszezak ze SluPcY
Julia Janiak z Konina
Pawel Kitsai z Trzcianki

I nagrodg:
Aleksandra lgnasiriska z Poznania
r6wnorzedne trzY ll nagrodY:
Zotia lgnasiliska z Poznania
Nicofa Lazar6w z Poznania
Aleksandra Wleklak z Poznania

lll nagrodg:
Gabriela Marcinkowska z Kalisza
r6wnorzgdne wyr62nienia:
Radoslaw Janik z Trzcianki
Filip Maryniak z Poznania
Malgorzata Szczgsna z Poznania

w turnieiu ooezjiSpiewanei
I nagrodg Julianna Sroka - Kieroriczyk z Poznania
tl nagrodg Agata Wietrzycka z Trzcianki
r6wnorzgdne wyr62nienia otrzymujq:
za wra2ltwo66 muzyczn 4 Zuzanna Matusiak
za walory wokalne Dawid Ghwialkowski

ze slowa"
w turnieiu ..wywiedzione
nagrody nie przyznano

do CentralnychSpotkaf Laureat6w
KonkursuRecytatorskiego'
66. O96lnopolskiego
jury postanowilo zakwalifikowa6 nastgpujqcychwykonawc6w:

Krystiana Kanclerza
ofaz
Julianng Srokg - KieroficzYk

Aleksandrg lgnasi6sk4

Julianng Srokq - KierofczYk

orazrekomenduie dodatkowo { wyrkonawce- Agatq WietrzyckE do rozpatrzenla przez krajowq komisjq artystyczne po przeslaniu nagrania
prezentowanych utwor6w w eliminaciach woiew6dzkich 66.OKR do
organizatora finalu we Woclawku.

2ywegoslowa,
potrzebgartystycznych
spotkariw5r6dmiloSnik6w
zauwa2amy
Z satysfakcjq
on-line
spotkaniami
nauczaniem,
zdalnym
kwarantannq,
z izolacjispowodowanej
kt6reuwolnione
- wybrzmialopodczastego konkursuw spos6bszczeg6lny
prawdqwypowiedziscenicznej.
Okazujesiq, 2e mlodzi,i nie tylko mlodzi;adepciscenynie tylko m6wiq,ale i wiedzq,co chcq
czasach
w dzisiejszych
powiedzie6.
lVie tylko m6wiq, ale i sq sluchani.Te prawidlowoSci
jest
jqzyk
naszym
pielqgnowai,
Wszak
kt6retrzeba
betkotuwydajqsig warto5ciami,
medialnego
skarbem.
narodowym
recytator6w
ObecnoSi
w terenieorazinstruktorom.
eliminacji
Jurydziqkujeorganizatorom
w Wielkopolsce Poznania,Konina,Slupcy,Zbqszynia,Lw6wka,Kalisza,
z r62nych'o5rodk6w
Szamotul,Wolsztynai Wqgrowca- to ich zasluga'Dzigkinim mlodzi
Trzcianki,Czarnkowa,
Z pzykroSciq
artystycznej'
wypowiedzi
i mozliwoSci
wra2liwiludziedowiadujqsiq o tym konkursie
postzegamywykre5leniez karty zgloszeniaOKR przygotowanejprzez ZarzqdGt6wny TKT
w Warsiawie informacji o instruktorze,co prowadzi do marginalizacjipracy tychze,
2e niegdy5
konkursem,Przypominamy,
corai mniejszegozainteresowania
a w konsekwencji
w finalachOKR.
nagrodami
odrgbnymi
bylidoceniani
instruktorzy
za spoleczne
Ignasiriskiemu
Jurydziqkujekomisaaom- PiotrowiDehrowii Wlodzimierzowi
Kultury
Centrum
r6wniez
Dziqkuje
wojew6dzkich,
eliminacji
wielkopolskich
zorganizowanie
progach
ins$Aucji
goScinnych
tej
w
paeprowadzenia
eliminacji
za mo2liwo56
w Poznaniu
,,Zainek"
kultury.
i podejmowaniu
warsztatowych
umiejqtnoSci
w doskonaleniu
2yczywytrwaloSci
Wykonawcom
w kontakciez cennymidzielamiliteraturypolskieji Swiatowej,
istotnychpr6b intelektualnych
przekonanie,
2e to oni wlaSnieprzez wiele nastgpnychlat bqdq
wyra2ajqcjednoczeSnie
tradycjiOKR.
kontynuatorami
dnia13 czerwca202t r.
Pozna6,

