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Wyrazy uznania dla wszystkich uczestników konkursu recytatorskiego,                       

którzy wystąpili na MDK-owiej scenie w dniach 3-6 listopada 2020r.                           

Miło było Was wszystkich gościć                                                                                             

i bardzo ciekawie wysłuchać waszych recytacji.                                                                                                                       

Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia komisji.                                                      

Serdecznie gratulujemy laureatom. 

 

dokument 
 

Laureaci konkursu w kategoriach realizowanych stacjonarnie będą mogli 

odbierać nagrody i wyróżnienia indywidualnie w siedzibie MDK „Muranów” 

przy ul. Stawki 10,                                                                                                      

począwszy od dnia 30 listopada 2020 r. (od poniedziałku do piątku                                     

w godz.: 9.00-17.00) 

Choć w tym roku nie będzie wspólnej gali finałowej,                                                       

to nie koniec działań festiwalowych.  

Zapraszamy do udziału w dodatkowej „zdalnej” kategorii*, a także 

zachęcamy do zaglądania na stronę internetową MDK „Muranów”,                           

bo będzie tu na Was czekało kilka niespodzianek związanych                                          

z jubileuszową edycją ŚFMT. 

*Odpowiadając na wyzwania spowodowane obecną sytuacją                                                        

i włączając się we wspieranie zdalnych działań szkół,                                                

proponujemy udział w dodatkowej „zdalnej” kategorii                                        

Konkursu Recytatorskiego ŚFMT.  

Zachęcamy do aktywności w tej kategorii uczniów śródmiejskich szkół,                            

którzy nie zgłosili się do przesłuchań stacjonarnych lub z różnych względów           

nie mogli w nich uczestniczyć.  

Nagrania recytacji na temat: 

„Moje miejsce na ziemi – Warszawa                                                                 

(człowiek wśród ludzi, przyrody i sztuki)” 



prosimy przesyłać na adres recytacje-mdk@o2.pl do 29 listopada 2020 r. 

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko recytującego oraz nazwę szkoły                       

i klasę, do której uczęszcza zgłoszony uczeń, a także tytuł i autora wybranego 

utworu literackiego. 

 

Recytacje zgłoszone w formie nagrań oceniane będą przez jury podczas 

dodatkowych obrad dnia 3 grudnia 2020r. 

Informacje o nagrodzonych w „zdalnej” formie konkursu pojawią się                

na stronie internetowej MDK „Muranów” dnia 7 grudnia 2020 r. 

Na stronie MDK-u zamieścimy również wybrane nagrania laureatów. 

Laureaci konkursu w „kategorii zdalnej” będą mogli odbierać dyplomy                                         

w siedzibie MDK „Muranów” indywidualnie od 11 grudnia 2020r. 
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