
 
 
                                                                     ,,Pomóż mi zamienić słowa w barwne nici . 
                                                              Na krosnach czasu będę tkał nasz brodnicki dom” 

 
Ryszard Przybylski 

 
 
I  EDYCJA  POWIATOWEGO  KONKURSU    RECYTATORSKIEGO 
                                   
                                     POEZJI   REGIONALNEJ 
                                                               Online 
 
 
1.Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy 
 im. Polskich Olimpijczyków. 
 
2.Termin : 
Nagranie wraz z 2 załącznikami należy przesłać do 4 maja  2021 r.   
 
3.Cele konkursu: 
- popularyzowanie dorobku literackiego twórców ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ i ZIEMI 
DOBRZYŃSKIEJ 
- inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
- promowanie młodych  talentów recytatorskich 
- kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. 
 
4.Zakres i warunki uczestnictwa: 
- konkurs jest poświęcony twórczości poetów ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ  i ZIEMI 
DOBRZYŃSKIEJ  i   jest przeznaczony dla uczniów  szkół podstawowych (IV-VI  
i VII - VIII)  
- uczestnik konkursu recytuje z pamięci 2 wiersze poetów regionalnych (jeden z nich 
koniecznie  wyznaczonego autora - w tym roku edycja poświęcona będzie p. Annie Bzowej,  
drugi - autorstwa dowolnie wybranego poety regionalnego 
- czas trwania wypowiedzi artystycznej - do 8 minut 
- zgłoszenia do konkursu mogą dokonać także  rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.  
- ze względów organizacyjnych w konkursie może wziąć udział maksymalnie 40 osób - decyduje 
kolejność zgłoszeń 
- zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego 
regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów 
prawnych i dziecka oraz na rozpowszechnianie wizerunku dziecka w zakresie wskazanym             
w karcie zgłoszenia  - załącznik nr 1 
- termin zgłoszenia do konkursu upływa 4 maja 2021 r.  ( w przypadku,  gdy zbierze się 
wymagana liczba zgłoszeń we wcześniejszym terminie niż został określony w regulaminie, lista 
uczestników zostanie zamknięta z datą wpłynięcia ostatniego zgłoszenia ) 
 - wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2            
w Brodnicy (https://www.zsp2.brodnica.edu.pl )  oraz na Facebooku 7 maja 2021 r.  

https://www.zsp2.brodnica.edu.pl/�


- ze względu na charakter konkursu do recytacji nie wykorzystuje się podkładu muzycznego,        
nie używa się rekwizytów, zbędnej gry aktorskiej i ruchu scenicznego 
- wypełnioną kartę zgłoszeń (zdjęcie/skan) - załącznik nr 2  oraz załącznik nr 1 - należy 
przesyłać drogą mailową na adres: konkursrecytatorski.sp2@wp.pl wraz z załączonym linkiem 
do nagrania video, zamieszczonego w serwisie YouTube ( zalecane jest ustawienie prywatności 
filmu, który powinien być dostępny do odtwarzania tylko dla osób posiadających link )  
- nagranie wykonywanego utworu  może być zrealizowane telefonem komórkowym lub innym 
dowolnym urządzeniem rejestrującym obraz i dźwięk  
 - na nagraniu uczestnik powinien:  
a) przedstawić się z imienia i nazwiska 
b) podać, jaką szkołę reprezentuje 
c) podać tytuł i autora wykonywanego wiersza 
d) na nagraniu musi być widoczna cała postać . 
 
5.Kryteria oceny: 
- zgodność doboru repertuaru z wymogami konkursu 
- stopień pamięciowego opanowania tekstu 
- interpretacja  głosowa tekstu (dykcja ,modulacja głosu itp.) 
- ogólny wyraz artystyczny. 
 
6.Jury/nagrody: 
- komisję konkursową powołują organizatorzy 
- uczestnicy oceniani będą w II kategoriach (IV- VI i VII – VIII ) 
- dla laureatów i wyróżnionych uczestników przewidywane są nagrody i dyplomy 
- uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 11 maja 2021 r. o godz. 14.00 .                
w Szkole Podstawowej   nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy im. Polskich 
Olimpijczyków 
- decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
 
7. Można zaprezentować  utwory następujących poetów: 
- obowiązkowo 1 wiersz p. Anny Bzowej 
- drugi  wiersz, np. : Ryszarda Przybylskiego, Hanny Machel, Danuty Gierosz - Świętalskiej, 
Barbary Kopaczewskiej Dariusza Chrobaka, Edwarda Walasiewicza, Barbary Rucińskiej       
– Nadolskiej, Jerzego Pietrkiewicza, Urszuli Smolińskiej, Marcina Kołodziejewskiego, Pauli  
Mroczkowskiej, Arkadiusza Irka, Marty Drzymalskiej, Iwony Waruszewskiej, Martyny 
Formella, Hanny Rutkowskiej, Andrzeja Niemojewskiego.  
  
      
  Pomocna bibliografia: 

 Deo et Matris. Almanach religijnej poezji ziemi dobrzyńskiej, wybrał, opr., 
wstępem i przypisami opatrzył M. Krajewski, [w:] "Biblioteka Dobrzyńska", 
t. 4, Rypin 2011 

 Album II. Wiersze, aforyzmy, proza, Rypin 2003 
 Przybylski Ryszard, Muszka w bursztynie. Wiersze wybrane 1956-2000,  

Brodnica 2001 
 Rocznik dobrzyński, t. 1-4, Rypin 2008-2011 (poezja dobrzyńska) 
 Rucińska-Nadolska Barbara, Ścieżki dzieciństwa, Brodnica 2002 
 Walasiewicz Edward, Powroty, Rypin 2005 

 
     oraz inne pozycje: 

 Album poetycki, Rypin 2000 



 Chrobak Dariusz,  Dialog także z sobą, Włocławek 1991 
 Chrobak Dariusz,  Nanizanie słów, Włocławek 1994 
 Chrobak Dariusz,  Strofowanie słów, Włocławek 1997 
 Chrobak Dariusz,  Toki słów, Lipno 2005 
 Chrobak Dariusz,  Po -toki słów, Lipno 2006 
 Debiuty brodnickie zamieszczone na stronie internetowej  Miejskiej             

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy  
 Niemojewski Andrzej, Pokrzywy, Kraków 1907  

 inne tomiki dostępne : 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Niemojewski) 

 Pietrkiewicz Jerzy, Poezje wybrane, Warszawa 1986 
 Pietrkiewicz Jerzy, Modlitwy intelektu, Warszawa 1988 
 Pietrkiewicz Jerzy, Wiersze dobrzyńskie, Warszawa 1994 
 Pietrkiewicz Jerzy, Słowa są bez poręczy, Warszawa 1998 
 Smolińska Urszula, Zielnik dobrzyński, Rypin 1998 

 
Istnieje możliwość udostępnienia tekstów wierszy p. Anny Bzowej                 
na maila.  
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny : 608 516 759. 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej                                                        Organizatorzy: 
nr 2 w Brodnicy :   
 
Ewa Hekert                                                                                             Jolanta Teodorska  
 
Anna Berent                                                                                            Marzena Łupińska  
         
 
 

                                                             
                          Powiat Brodnicki  
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