
 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu 

ogłasza 

XVII Ogólnopolski Konkurs na Esej 

„Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury”  

 

Świat dzisiaj rozszerzył się i… skurczył. Możemy być naraz gdziekolwiek zapragniemy, lecz 

czy jesteśmy prawdziwie u siebie? Jesteśmy intelektualnymi nomadami, którzy w 

poszukiwaniu akceptacji i wspólnoty przeszukują różnorakie rzeczywistości. Wyposażeni w 

wyostrzone do granic percepcji nawigacje podróżujemy poza krańce znanych nam 

przestrzeni, przekraczamy granice z prędkością, na którą pozwalają nam przewodniki światła, 

budujemy obrazy wirtualnych osobowości i wysyłamy je w gigantyczną sieć Internetu, aby 

pomnażać swoje wizerunki i mówić: „oto ja, ja i ja”. Lecz czy przy tym wszystkim, 

wygnawszy z naszego doświadczenia bliskość, autentyczność, rozpraszając się na setki 

komunikacyjnych akcji, z których żadna nie przynosi nam pełni obecności i prawdziwego 

uczestnictwa nie gubimy najważniejszego: rdzenia własnej osobowości. 

Bohaterowie Edwarda Stachury – buntownicy, outsiderzy, samotnicy – nie wahają się ani 

chwili: wstaje dzień, jeszcze jeden, trzeba wyruszyć w drogę, aby odkryć tajemnicę świata i 

odnaleźć swoje prawdziwe „ja”, utwierdzić je w zawiązanej wspólnocie. Wyruszają, bo nie 

można już dłużej zwlekać. Wyplątać się z pęt prymitywnej rzeczywistości, w której rządzi 

pycha, kłamstwo, obłuda i ideologia zagrażająca elementarnej wolności – oto impuls 

popychający ich w drogę. 

Odważ się wyruszyć z nimi! Załóż obóz nad rzeką, znajdź świetlistą polanę, dom w środku 

leśnej osady. Wsłuchaj się w to, co mówi do Ciebie sama droga, co szepcze Twój duch. 

Jurorzy XVII edycji Konkursu na esej literacki, poświęconego w 2020 roku spotkaniom z 

pisarstwem Edwarda Stachury, będą wyczekiwali wszelkich lekturowych świadectw Waszych 

włóczęg z autorem Fabuli rasy. 

 

 

 



REGULAMIN 

 

 

I. Organizator Konkursu 

 

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu. 

Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna  im. Jana Pawła II w Opolu, ul. Minorytów 

4, 45-017 Opole, www.mbp.opole.pl, tel. 77 454 80 32. 

 

 

II. Adresaci Konkursu 

 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach, a udział w nim mogą wziąć:  

 

1. I kategoria – uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących 

się egzaminem dojrzałości. 

2. II kategoria –  studenci uczelni wyższych – bez względu na kierunek oraz tryb 

odbywania studiów. 

 

III. Nagrody  

 

1. Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody i wyróżnienia: 

 

kategoria I:  

I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł  

II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł 

III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł 

 

kategoria II: 

I miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 750 zł  

II miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 600 zł 

III miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 400 zł  

 

2. Kapituła Konkursu może także przyznać: 

2 wyróżnienia po 100 zł i 5 nagród rzeczowych w każdej z kategorii.  

 

IV. Czas trwania konkursu 

 

Konkurs rozpoczyna się 24.04.2020 r. i trwać będzie do 24.11.2020 r.  (decyduje data stempla 

pocztowego). 

 

 

V. Zasady Konkursu 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane drukiem  

i nie będące zwycięzcami innych konkursów. 

http://www.mbp.opole.pl/


4. Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z 

działalnością Organizatora. 

5. Każda praca powinna być podpisana godłem lub pseudonimem. Dane osobowe  

(imię i nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych – do pobrania na stronie) powinny zostać 

umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub 

pseudonimem co praca.  

6. Każdy uczestnik może wystąpić pod jednym godłem lub pseudonimem i może 

przesłać tylko jedną pracę konkursową. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez 

Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15.12.2020 r. i dokona tego Kapituła Konkursu 

w składzie: 

dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej 

Uniwersytetu   Opolskiego, poeta, krytyk literacki; 

dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej 

Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki;  

dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej 

Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.  

9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej: 

www.mbp.opole.pl  

10. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą 

powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą 

powiadamiani. 

11. Laureaci zobowiązani są do potwierdzenia osobistego odbioru nagrody. W przypadku, 

kiedy nie jest to możliwe wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez 

laureata rachunek bankowy. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres wskazany 

przez laureata.  

12. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego 

zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

dana osobowe podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Opolu:  

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: 

„RODO”) w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców 

Konkursu, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania 

informacji związanych z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia 

Konkursu;  

- w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora 

zapewnienia możliwości do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez 

czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw.  

13. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w 

Konkursie.  

14. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Jana Pawła II z siedzibą w Opolu, ul. Minorytów 4.   

Klauzula-przetwarzanie-danych-skonwertowany.pdf
http://www.mbp.opole.pl/


15. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

na zasadach określonych w RODO. Dane mogą zostać przekazane podmiotom 

świadczącym na rzecz MBP w Opolu  usługi  objętych klauzulą poufności. 

Przetwarzanie danych uczestników konkursu zostanie zakończone, gdy cel, dla 

którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny. Szczegóły zawarte są Polityce 

bezpieczeństwa  MBP  https://mbp.opole.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

 

 

VI. Warunki techniczne  

 

1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość 

czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie 

może przekroczyć 5 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 4 

wydrukowanych egzemplarzach oraz w postaci pliku PDF, który należy wysyłać na 

adres: promocja@mbp.opole.pl. W tytule maila wpisać: ESEJ 2020, w treści 

wiadomości: imię i nazwisko, godło lub pseudonim oraz kategorię konkursową.  

2. Do Konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci  

wydruku komputerowego bądź maszynopisu.  

3. Prace należy przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Pawła II, ul. 

Minorytów 4, 45-017 Opole z dopiskiem „ESEJ” kat. I lub kat. II. 

4. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie. 
 

mailto:promocja@mbp.opole.pl

