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Rypin, w dniu 2 stycznia 2021 r.

KONKURS POETYCKO-LITERACKI
DOBRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
NA 730-LECIE ZIEMI DORRZYŃSKIEJ

Wkraczamy w nowy 2021 rok, rok 730. rocznicy formalnego utworzenia Ziemi
Dobrzyńskiej jako samodzielnej jednostki administracyjnej, bowiem w 1291 r. książę
dobrzyński Siemowit I Kazimierzowic (ok. 1275-1312) ‒ ojciec księcia dobrzyńskiego i
łęczyckiego, prawodawcy Lipna i Rypina, Władysława Garbacza (Garbatego) wydał
pierwszy, znany nam dokument, jakim było nadanie immunitetu i 12 lat wolnizny dla nowej
wsi biskupów kujawskich Kuzki, przygotowany przez kanclerza książęcego (1291-1300),
Mikołaja – kanonika płockiego i prokuratora dobrzyńskiego. Tę datę można właśnie uznać za
rok narodzin Ziemi Dobrzyńskiej, mimo iż oddzielne księstwo dobrzyńskie istniało już od
1267 r., ale nie posiadało rangi „ziemi” w znaczeniu średniowiecznej administracji.
Przypomnijmy, że księstwo dobrzyńskie za czasów Siemowita obejmowało kasztelanie
dobrzyńską i rypińską.
W związku z tym, dla uczczenia tej ważnej historycznie i tożsamościowo-mentalnie rocznicy,
Zarząd DTN ogłasza otwarty konkurs poetycko-literacki

pt. Rewerans Dobrej Ziemi.
Tematyka twórczości obejmuje:
- ważne wydarzenia z historii Ziemi Dobrzyńskiej (m.in. wojny, powstania, bitwy, okresy
zaborów i okupacji: od litewskich, krzyżackich aż po sowiecką), jej tożsamości i kultury,
w tym także kultury ludowej oraz opisu konkretnego (sygnowanego w tytule) krajobrazu;
- osoby i grupy osób szczególnie zasłużone dla jej dziejów, ale także teraźniejszości, w
tym także mniejszości narodowościowe;
- obiekty (zabytki i inne obiekty nieruchome oraz ruchome) i miejsca historyczne, w tym
zabytki archeologiczne, zamki, pałace, dwory, świątynie i kaplice oraz nekropolie.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. przygotowanie utworu dotąd nigdzie niepublikowanego i przesłanie go w formie
załącznika w plikach: WORD-owskim oraz PDF-ie w terminie do 31 marca 2021 r. na
adres mailowy: dtnrypin@onet.eu wraz z podaniem w treści maila: imienia i nazwiska
autora, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz tytułu (tytułów)
wykorzystanych (pomocnych) publikacji;
2. utwór poetycki nie powinien przekraczać 80 wersów, zaś prozatorski (w dowolnym
gatunku) winien zamknąć się objętością nieprzekraczającą 15 tys. znaków pisma
komputerowego (nie licząc spacji);

3. każdy utwór należy sygnować imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnie (w drugim
wersie) przynależnością do szkoły, grupy, stowarzyszenia, placówki kulturalnej itp.;
całość zapisana kursywą) i wyposażyć go w tytuł i treść (całość pisana krojem pisma
Times New Roman, czcionką 12-punktową, łam wyjustowany); tytuł utworu pismem
zwykłym (prostym) – pogrubionym, interlinia ‒ 1,0) oraz interlinie przeznaczone na
wyodrębnienie zwrotek (części) utworu; ‒ w utworze literackim można zastosować
śródtytuły (wyróżnione czcionką prostą, pogrubioną ‒ z jedną spacją);
4. utwór poetycki, ale także prozatorski może posiadać dedykację, zapisaną kursywą i
umieszczoną z prawej strony pomiędzy tytułem utworu a jego treścią; na końcu
utworu można podać datę jego powstania (zapisaną cyframi arabskimi, przesuniętą do
lewego marginesu).
Nie ograniczamy i nie dzielimy uczestników konkursu według wieku. Każdy uczestnik może
nadesłać maksymalnie po jednym utworze (poezji i prozy).
Komisja złożona z Członków Honorowych i Zwyczajnych DTN w terminie do 31
maja 2021 r. dokona oceny nadesłanych utworów (bez podziału na grupy wiekowe) i
wytypuje po trzy miejsca w kategorii poezji i prozy oraz dokona kwalifikacji nadesłanych
prac do oddzielnej publikacji książkowej, która ukaże się w terminie do 30 września 2021 r. w
ramach istniejącej serii wydawniczej „Biblioteka Dobrzyńska” w jej tomie dziewiątym.
O wynikach konkursu uczestnik zostanie zawiadomiony drogą mailową. Każdy z
uczestników konkursu otrzyma, oprócz dyplomu za zajęcie miejsca (od I-III) oraz
potwierdzenia uczestnictwa także w formie dyplomu, jeden egzemplarz publikacji, zaś
autorzy utworów nagrodzonych miejscami od I-III – po dwa egzemplarze. O ewentualnym
podsumowaniu konkursu w formie naocznej uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnie.
Album uczestników konkursu wraz z tytułem utworu zostanie opublikowany w 15.
(jubileuszowym) tomie „Rocznika Dobrzyńskiego” DTN w czerwcu 2022 r.
Dla uwzględnienia oczekiwanej tematyki i zakresu konkursu podajemy do
ewentualnego wykorzystania przykładowe publikacje (w części dostępne w bibliotekach
cyfrowych):
1. Almanach poezji Dobrej Ziemi wraz z wypisami z prozy dobrzyńskiej, wybrał, opr. i
wstępem poprzedził M. Krajewski, wyd. 2 uzup. i popr., Dobra Ziemia 2018.
2. Blachowski A., Karasiński M., Ziemia Dobrzyńska. Piękna nieznajoma, Toruń 2009.
3. Chrobak D., Żuchowski Z., Edukacja regionalna, 8. Podręcznik do historii
regionalnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na potrzeby konkursów
regionalnych, Dobrzyń nad Wisłą 2020.
4. Ciesielska B., Skępe w opisie i fotografii, dodruk I, Brodnica 2020.
5. Deo et Matris. Almanach religijnej poezji Ziemi Dobrzyńskiej, wybrał, opr., wstępem i
przyp. opatrzył M. Krajewski, Rypin 2011.
6. Gawarecki W.H., Opis topograficzno-historyczny Ziemi Dobrzyńskiej z Ryciną, i
Tabellą wykazuiącą Obwodu Lipnoskiego Gminy, wsie, dymy, i Dziedziców, Płock
1825.
7. „Gazeta Lipnowska. Pismo Społeczno-Kulturalne TMZD”, n-ry 1-63, Lipno 19892020.
8. Karwicka T., Kultura ludowa Ziemi Dobrzyńskiej, Warszawa-Poznań-Toruń 1979.
9. Krajewski M., Dobrzyńskie listy Fryderyka F. Chopina. Fryderyk Chopin na
Mazowszu Płockim, Ziemi Dobrzyńskiej i Pomorzu, (Rypin) 2010.
10. Krajewski M., Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej. Walory, osobliwości, nowinki, ludzie i
kalendaria Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 2019.
11. Krajewski M., Nowy słownik biograficzny Ziemi Dobrzyńskiej, t.1-2, Rypin 2014.

12. Krajewski M., Podnieś skrzydła orle biały. Ziemi Dobrzyńskiej droga do wolności,
Dobra Ziemia 2018.
13. Kwiatkowski M., Pawłowska K., U Maryi stóp. Sanktuaria Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej, Włocławek 2011.
14. Pawłowski M., Gmina Obrowo. Historia i teraźniejszość, Toruń 2016.
15. Petrów A., Lud Ziemi Dobrzyńskiej, jego zwyczaje, mowa, obrzędy, pieśni, leki,
zagadki, przysłowia itp., Kraków 1878.
16. Poczta głosowa sumienia, red. B. Ciesielska, D. Chrobak, Lipno 2019.
17. „Rocznik Dobrzyński”, pod red. M. Krajewskiego, t. 1-13, Rypin 2008-2020.
18. Świecki T., F. Wybult., Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania
państwa polskiego, Toruń 1932.
19. Zieliński, G., O Ziemi Dobrzyńskiej. Badania historyczne (z mapą), „Biblioteka
Warszawska”, t. 3: 1861, s. 231-572.
20. „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”, t. 1-24, Dobrzyń nad Wisłą 1979-2020.
21. „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty Historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN”, pod red.
M. Krajewskiego, t. 1-10, Rypin 1989-2006.
Ewentualne pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą mailową na adres:
dtnrypin@onet.eu

