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IIII KKOOCCIIEEWWSSKKII KKOONNKKUURRSS LLIITTEERRAACCKKII
IIMM.. RROOMMAANNAA LLAANNDDOOWWSSKKIIEEGGOO

PPAATTRROONNAATT HHOONNOORROOWWYY

 Parlamentarny Zespół Kociewski
pod przewodnictwem Andrzeja Grzyba – Senatora RP

 Jan Kulas - Poseł na Sejm RP
 Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego
 Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
 Zenon Odya - Prezydent Miasta Tczewa
 Edmund Stachowicz - Prezydent Miasta Starogardu
 Tadeusz Pogoda - Burmistrz Świecia
 Witold Sosnowski - Starosta Tczewski
 Leszek Burczyk - Starosta Starogardzki

PPAATTRROONNAATT MMEEDDIIAALLNNYY

 TV TeTka
 Radio Głos
 POLSKA Dziennik Bałtycki
 Gazeta Tczewska
 Wieści z Kociewia
 Kociewski Kantor Edytorski

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorrzzyy

 Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

 Centrum Wystawienniczo- Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie
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CCeellee

 Przybliżenie osoby i spopularyzowanie dorobku poety, pisarza, wybitnego
regionalisty Kociewia.

 Popularyzacja kultury żywego słowa.
 Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
 Kształtowanie aktywnej postawy młodych ludzi wobec zjawisk kultury.
 Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Kociewia,

zgodnie z mottem Romana Landowskiego - Honorowego Obywatela Miasta
Tczewa - Najważniejsze, by w twórczości swojej ślad o ziemi najbliższej
zostawić.

AAddrreessaaccii

W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także domów kultury,
środowiskowych domów pomocy społecznej oraz zainteresowani mieszkańcy
Kociewia i innych regionów.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

TTeerrmmiinn

24 listopada 2009r. godz. 9.30 - wernisaż prac plastycznych i juveniliów
literackich

24 listopada 2009 r. godz. 11.00 - eliminacje
26 listopada 2009 r. godz. 11.00 - finał konkursu

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian w ww. ramowym programie. O ewentualnych zmianach
poinformujemy wszystkich uczestników drogą elektroniczną lub pocztową.

MMiieejjssccee

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (eliminacje
konkursu w kategorii: recytacje)

 Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie (eliminacje konkursu w kategoriach:
programy poetycko-muzyczne, inscenizacje, poezja śpiewana oraz finał)

 Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie (wernisaż
prac plastycznych i prezentacja juveniliów literackich)
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SSzzcczzeeggóółłoowwyy pprrooggrraamm

Szczegółowy program II Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana
Landowskiego zostanie podany w terminie do 06.11.2009 r. na stronach
internetowych: www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl i www.mbp.tczew.pl

KKaatteeggoorriiee kkoonnkkuurrssoowwee::
 recytacje poezji i prozy
 programy poetycko-muzyczne
 inscenizacje
 poezja śpiewana
 juwenilia literackie (młodzieńcze utwory twórcy)

II Kociewskiemu Konkursowi Literackiemu towarzyszyć będzie konkurs
plastyczny na ilustracje do utworów Romana Landowskiego.

Prace plastyczne, wykonane w formacie A-4 lub A-3, winny być oznaczone
dowolnym godłem słownym lub cyfrowym, a w dołączonej zaklejonej
kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić kartkę z danymi
autora: imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy i elektroniczny oraz nr telefonu
placówki a także imię i nazwisko opiekuna. Należy podać tytuł utworu,
do którego została wykonana ilustracja.
Placówka typuje maksymalnie 3 prace.

TTeerrmmiinn nnaaddssyyłłaanniiaa zzggłłoosszzeeńń nnaa KKoonnkkuurrss LLiitteerraacckkii

06.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub 16.10.2009 r. (drogą
elektroniczną) na adres organizatora:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
ul. J. Dąbrowskiego 6, 83-110 Tczew, tel. 058 531 35 50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl lub mbp@tcz.pl .

TTeerrmmiinn nnaaddssyyłłaanniiaa pprraacc ppllaassttyycczznnyycchh

06.10.2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub 16.10.2009 r.
(osobiście) na adres współorganizatora:
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły
ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, tel.058 530 44 81,
e-mail: centrum@cwrdw.tczew.pl
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ZZaałłoożżeenniiaa rreegguullaammiinnoowwee

KATEGORIA: RECYTACJE

1. Placówka typuje maksymalnie trzech uczestników.

2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment prozy
Romana Landowskiego. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko recytatora,
pełną nazwę, adres, numer telefonu/faxu, e-mail szkoły oraz imię i nazwisko
opiekuna a także tytuł utworu przygotowanego do recytacji i tytuł źródła
(zbioru), z którego utwór pochodzi.

Do zgłoszenia trzeba bezwzględnie dołączyć dwa egzemplarze
recytowanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).

KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO – MUZYCZNE

1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie
może przekroczyć 15 minut.

2. Zespół wykonawców nie może liczyć więcej niż 10 osób.

3. W programie należy prezentować tylko twórczość Romana
Landowskiego, nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów
innych autorów.

4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-
instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego,
co sugeruje nazwa kategorii).

5. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie będzie możliwości
przeprowadzenia prób.

6. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł programu, wykaz wykorzystanych
utworów Romana Landowskiego ze wskazaniem źródła (zbioru),
z których one pochodzą, a także imiona i nazwiska wykonawców oraz
autora scenariusza. Informację należy uzupełnić nazwą, adresem,
nr telefonu/faxu, e-mailem placówki a także podać imię i nazwisko
opiekuna.

7. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze scenariusza a także
informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych próśb
kierowanych do organizatora.
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KATEGORIA: INSCENIZACJE

1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie
może przekroczyć 15 minut.

2. Zespół wykonawców nie może liczyć więcej niż 10 osób.

3. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie będzie możliwości
przeprowadzania prób.

4. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł inscenizacji, tytuł wykorzystanego
utworu R. Landowskiego, ze wskazaniem źródła (zbioru), z którego on
pochodzi, a także imiona i nazwiska wykonawców oraz autora
scenariusza. Informację należy uzupełnić nazwą, adresem, nr
telefonu/faxu i e-mailem placówki, a także podać imię i nazwisko
opiekuna. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze scenariusza
a także informację dotyczącą sprzętu nagłaśniającego i ewentualnych
próśb kierowanych do organizatora.

KATERGORIA: POEZJA ŚPIEWANA

1. Każdą placówkę reprezentuje jeden uczestnik, któremu może towarzyszyć
akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej jak pięć osób.

2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy Romana
Landowskiego w wersji wokalnej.

3. Jury oceniać będzie m.in., czy muzyka i wykonanie są adekwatne do
prezentowanego tekstu oraz walory artystyczne.

4. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wykonawcy i autora
muzyki, tytuł prezentowanego utworu i tytuł źródła (zbioru), z którego on
pochodzi, a także nazwę, adres, nr telefonu/faxu, e-mail placówki, imię
i nazwisko opiekuna oraz informację dotyczącą ilości mikrofonów.

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE

1. Każdy uczestnik przygotowuje własny jeden wiersz lub małą formę
prozatorską, nieprzekraczającą 2 str. maszynopisu, (w trzech
egzemplarzach), który należy opatrzyć godłem słownym lub cyfrowym.

2. Temat utworu powinien dotyczyć miejscowości, z której pochodzi autor
(uczestnik konkursu) lub innej położonej na Kociewiu.

3. W załączonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać
imię, nazwisko, wiek, adres, nr telefonu autora oraz nazwę i adres
placówki a także) imię i nazwisko opiekuna.
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IInnffoorrmmaaccjjee ddooddaattkkoowwee

1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą
znawcy twórczości Romana Landowskiego, znani regionaliści
i nauczyciele-profesjonaliści.

2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś
placówka i wszyscy uczestnicy dyplomy potwierdzające udział
w konkursie.

3. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk
zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl
i www.mbp.tczew.pl.

4. Nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs.
Laureaci konkursu, autorzy nagrodzonych utworów literackich i prac
plastycznych zaproszeni zostaną pocztą elektroniczną lub telefonicznie do
udziału w finale.

5. Autorzy juweniliów literackich nadesłanych na konkurs wyrażają pisemną
zgodę na ewentualne publikowanie tych prac.

6. Wszelkie zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie
będą przyjmowane.

7. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.

8. Organizator zobowiązuje się do załączenia do Regulaminu Konkursu
bibliografii twórczości Romana Landowskiego. Pełny wgląd do dorobku
regionalisty zapewnia MBP w Tczewie.

9. Wszelkich informacji udzielają:

 Eleonora Lewandowska, prezes TMZT, tel. 601 685 363,
e-mail: feliks.lewandowski@neostrada.pl

 Urszula Wierycho, dyrektor MBP, tel. 058 531-35-50,
e-mail: mbp@mbp.tczew.pl

10. Informacje o konkursie znajdują się w Internecie na stronach.
www.tmzt.tczew.pl i mbp.tczew.pl

11. Organizator będzie przekazywał systematycznie informacje nt. konkursu
drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania adresu e-mail.


