Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie

___________________________________________________________________________

Regulamin VII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego
Twórców Ziemi Dobrzyńskiej pt. „Dobrze ziemio”
dla klas IV-VI szkół podstawowych z regionu- Ziemi Dobrzyńskiej
Cele konkursu:
- propagowanie twórczości poetów regionalnych
- budzenie szacunku dla naszej małej ojczyzny- Ziemi Dobrzyńskiej
- kształtowanie wrażliwości na piękno słowa
- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół w/w idei.
Organizator:
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, tel. 054 287 5028
Współorganizator:
Urząd Gminy w Czernikowie, Czernikowskie Stowarzyszenie „CZYŻ-NIE”
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Główny sponsor i patron honorowy: Starostwo Powiatowe w Toruniu
Patronat medialny:
Dwa Słowa, Nowości Lipnowskie, K-P CEN we Włocławku i Toruniu
Zasady udziału:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych
2. Każda szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie i typuje do 3 uczniów
3. Każdy uczestnik prezentuje dwa utwory dwóch różnych autorów regionu
(łączny czas występu do 5 minut). Jeden utwór powinien dotyczyć bezpośrednio ziemi
dobrzyńskiej, drugi może być dowolny, może także być to fr. prozy.
4. Przez twórców regionu należy rozumieć poetów urodzonych na Ziemi Dobrzyńskiej
bądź tu zamieszkałych
5. Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać na karcie uczestnictwa
do dnia 15 marca 2013 na adres:
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie
ul. Szkolna 15 87-640 Czernikowo lub mail: spczernikowo@wp.pl z dopiskiem
„Dobrze ziemio”.
Konkurs odbędzie się dnia 23 marca 2013 roku
w budynku SP im. K.K. Baczyńskiego o godz. 1000.
Zapewniamy ciepły poczęstunek.
Recytacje uczniów oceniać będzie komisja konkursowa (jury) powołana przez
organizatora złożona z nauczycieli polonistów i poetów.

Kryteria oceny recytacji: interpretacja utworów, kultura słowa, dobór repertuaru
dostosowany do wieku i możliwości interpretacyjnych, ogólny wyraz artystyczny
z uwzględnieniem iż właściwie pojmowana recytacja nie wymaga rekwizytów ,
nadmiernej ekspresji (gesty, mimika) ani ruchu scenicznego.
Przewidujemy dyplomy dla wszystkich uczestników i nagrody książkowe dla laureatów.

Karta zgłoszenia:

Imię i nazwisko ucznia Szkoła

klasa

Nauczyciel przygotowujący do
konkursu

Uzupełnienie:
Do najbardziej nam znanych poetów Ziemi Dobrzyńskiej zaliczamy: Gustawa
Zielińskiego, Jadwigę Jałowiec, Jerzego Pietkiewicza, Mikołaja Konczalskiego, poetów z
Lipnowskiej Grupy Literackiej (G. Ryska, M. Kuczyńska, M.M. Zawadzki, S. Ciesielski, D.
Chrobak), ze środowiska rypińskiego (np. B. Balcerowicz, A. Rupińska), J.Kowalskiego, Z.
Szczęsną ze Skępego, Jana Manewicza.
Z uwagi, że lista nie obejmuje wszystkich twórców dobrzyńskich, będzie nam miło
poznać innych z tego regionu.

