
                    Stargard Szczeciński, dnia 23.10.2014r. 
 
 

VI  STARGARDZKI  TURNIEJ  BAJARZA  I  OPOWIADACZA  LEGEND 
 

„Dzieje Stargardu i Pomorza legendą opowiedziane” 
 

O pergamin z pieczęcią Templariuszy, który w mrocznych piwnicach Książnicy Stargardzkiej 
znaleziony został oraz o inne nagrody. 
 
Pomorskie i stargardzkie dzieje, co kiedyś prawdziwe były, dotrwały do dzisiaj wyobraźnią i piękną 
barwą słowa ubrane. Baśnią lub w podaniu, albo też w legendzie wędrowały przez historię 
niezwykłością owiane i zamierzchłym czasem naznaczone. Zachowane w pamięci pomorskie 
legendy o rycerzach czarnych, o czynach niecnych i prawych, o pokutnej skazańców niedoli,                 
o rozstajach dróg, o wieżach z księżniczkami, o Sydonii i czarach, o Templariuszach i skarbach 
Pęzina, o zamkowych ruinach w poświacie księżyca…. 
 
W VI Stargardzkim Turnieju Bajarza i Opowiadacza Legend przedstawione zostaną w polszczyźnie 
poprawnej, w języku literacko brzmiącym, w starodawnej gwarze i kwiecistej mowie legendy 
Stargardu i Pomorza Zachodniego. 
Przy pamiątkach po księciu Bogusławie IV, każdy Bajarz - Opowiadacz stanie i opowie wszem                 
i wobec: „Zdarzyło się to dawno, dawno temu….” I popłynie legenda po zachodniopomorskiej 
krainie, wiedziona słowem ponownie do nas przemówi… 
 
W Książnicę Stargardzką zapraszając, zachęcamy prośbą i dobrym słowem każdą osobę, która 
wiedzę pobierając w szkole nauk podstawowych jest pacholęciem klasy czwartej, piątej lub szóstej.       
 
Nad Turniejem opiekę sprawować będą znamienite osoby w księgach uczonych biegle i księgi 
rychtujące. Komisyja ta wielka i zaprzysięgła z wszelaką uwagą wysłucha opowieści  
i legend –  a w szczególności baczenie mieć będzie na:  
♣  poprawną polszczyznę,  
♣  narrację słowa, 
♣  zasób staropolskich słów oraz zwrotów dawnych w legendzie – opowieści zawartych, 
♣  umiejętne wprowadzenie w historyczny kontekst czasu i miejsca akcji. 
♣  UWAGA! Mile widziane będą także wszelakie ubarwienia sceniczne w postaci charakteryzacji, 
stroju bajarza oraz użytych rekwizytów, oraz ruchu i gestu podczas występu. 
Każdy Bajarz, Opowiadacz legendę swoją opowiadać będzie nie dłużej niż 10 minut. 
 
Turniejować będziemy Roku Pańskiego Anno Domini 2014, 27 listopada ( czwartek ) o godzinie 
14.00 w Sali Teatralnej Działu Dziecięco - Młodzieżowego, na I piętrze Książnicy Stargardzkiej 
przy ulicy Mieszka I / nr 1 w Stargardzie. 
O liczbie opowiadaczy biorących udział w Turnieju decyduje opiekun, po wstępnej eliminacji 
szkolnej. Każdy, kto do Turnieju stanąć zechce i legendę słowem pięknym opowiedzieć pierwej 
poproszony będzie udział swój zgłosić osobiście do dnia 22 listopada 2014r. w Dziale Dziecięco –
Młodzieżowym. Można to również uczynić telefonicznie dzwoniąc pod numer: 91 578 82 46 lub 
przesłać swoje zgłoszenie drogą mailową: dzieciecy@ksiaznicastargardzka.pl podając imię, 
nazwisko, klasę i szkołę, tytuł oraz autora (o ile wiadome są jego dane) prezentowanej podczas 
Turnieju legendy.  Organizator przewiduje niespodzianki dla uczestników Turnieju.  
 
                                                     

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 


