
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 

zaprasza do wzięcia udziału  

w Ogólnopolskim konkursie literackim na opowiadanie o Płocku 

„Słowo wyrasta na ustach miasta” 

 

Płock – miasto z pasją, z takim hasłem chcemy wejść w 2023 rok. Nie wiąże się 
to z żadną okrągłą rocznicą w historii miasta, więc nie podporządkujemy się jednemu 
wydarzeniu. Chcemy za to podkreślić, że Płock był i jest miastem ludzi niezwykłych, 
podążających za swoimi marzeniami, pasjami, talentami, ale też oddanych bez reszty jakiejś 
idei, małej i dużej Ojczyźnie, pracy, także tej wolontariackiej. Pasja to namiętność, silne 
emocje, mocne więzi. Pokażmy, że taki jest Płock, jego dziedzictwo historyczne, ludzie, którzy 
tu zapuścili korzenie albo stąd wyfrunęli dalej w świat. Dziś to miasto „kominów jak minarety”, 
gdzie „słońce liże fale rude po wierzchu”, ale my chcemy wrócić do świata, którego już nie ma, 
który coraz rzadziej pojawia się we wspomnieniach rodziców i dziadków, bo nie ma już 
świadków wydarzeń sprzed wieków i lat. Oddajemy Wam głos, czekając na opowiadania 
o Płocku osadzone mocno w rzeczywistości historycznej, a cezurą niech będzie rok 1945. 
Piszcie z pasją o przeszłości, sięgajcie np. do czasów, gdy gród był siedzibą władców, 
przeżywał czasy świetności, płonął po najazdach Szwedów lub zasłużył na miano Miasta - 
Bohatera. Zaproście nas i czytelników do Płocka, niech każdy pokocha to miasto tak jak my. 

Regulamin 

 Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych. Uczestnikiem może być każdy, kto 
ukończył 12 lat1 i w terminie do 15 marca 2023 r. nadeśle opowiadanie o Płocku, 
niepublikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach (zastrzeżenie dotyczy 
czasopism i magazynów papierowych oraz internetowych, natomiast dopuszczamy 
teksty publikowane na blogach i prywatnych stronach autorów). Tekst nie może być 
nagrodzony w innych konkursach.  

 Nadsyłane prace muszą stanowić własność intelektualną uczestnika i nie mogą naruszać 
praw autorskich innych osób, nie mogą zawierać treści, które naruszają obowiązujące 
prawo lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. 

 Organizatorzy nie ograniczają tematyki, podkreślają jednak, że opowiadania powinny 
dotyczyć historii do 1945 roku, fabuła powinna być osadzona w realiach płockich.  

 Tekst opowiadania w formacie: maksymalnie trzy strony A4, czcionka Times New 
Roman 12, odstępy 1,15 (około 10 500 znaków ze spacjami).  

 Uczestnicy wysyłają prace na adres: 

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 
ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09 - 402 Płock 

z dopiskiem:  

Ogólnopolski Konkurs Literacki na opowiadanie o Płocku „Słowo wyrasta na ustach miasta” 

                                                           
1 Uczestnik konkursu powinien ukończyć 12 lat najpóźniej 10 stycznia 2023 r. 



 Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, 
adres, wiek autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy 
umieścić w osobnej kopercie opatrzonej takim samym godłem i dołączonej 
do opowiadania konkursowego. 

 Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do ich nieodpłatnej 
publikacji wraz z nazwiskami autorów w wydawnictwie pokonkursowym, prezentacji 
w prasie, radiu, telewizji, a także do rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. 
w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) oraz w czasie wydarzeń, których organizatorem 
lub współorganizatorem jest Książnica Płocka.  

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na publikację w wydawnictwie pokonkursowym. Szczegółowe dane osobowe 
uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora jedynie w okresie nadsyłania 
prac i obrad jury, po czym zostaną usunięte. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu (w przypadku osoby 
niepełnoletniej zgodę wyraża jego rodzic/opiekun prawny), a także zgody na publikację 
utworów. Wymagane formularze znajdują się na stronie internetowej Książnicy 
Płockiej. 

 
 
Nagrody: 
 
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatora jury. Przewidujemy 
wręczenie nagród finansowych i rzeczowych w dwóch kategoriach wiekowych (niepełnoletni, 
dorośli). Wybrane przez jury prace opublikujemy w wydawnictwie pokonkursowym. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest na kwiecień 2023 roku, kiedy 
Płock świętować będzie 102. rocznicę odznaczenia Krzyżem Walecznych przez Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy, by odkrywanie historii Płocka było 
źródłem wielkiej radości i zachęciło do jego bliższego, osobistego poznania. 


