
Regulamin konkurs historyczno-literackiego 

Legenda o piekarskim drukarzu 
 

I. Cel Konkursu: 
 

1. Motywem przewodnim konkursu jest postać Teodora Heneczka - polskiego drukarza wydającego 
książki w Niemieckich Piekarach (Piekary Śląskie) w XIX wieku. W 2017 roku przypada 200. rocznica 
urodzin i 170. rocznica założenia przez niego polskiej drukarni w tym mieście. Spod jego pras 
drukarskich wyszło ok. 80 pozycji książek, modlitewników, śpiewników i czasopism. Konkurs ma na 
uwadze wzmocnienie wśród młodych mieszkańców miasta poczucia związku ze swoją tradycją, 
językiem i historią,  a także pobudzenie kreatywności w tworzeniu własnej opowieści. 

 
II. Organizator i czas trwania Konkursu:  

 
1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Po czcionce do książki. Śladami piekarskiego 

drukarza Teodora Heneczka”, dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w programie 
„Patriotyzm Jutra”   

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. 
3. Honorowy Patronat nad Konkursem pełni Prezydent Miasta Piekary Śląskie. 
4. Konkurs trwa do 7 października 2017 r. 

 
III. Uczestnicy Konkursu 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół regionu w dwóch kategoriach: 

a) uczniowie klas 5-7 szkoły podstawowej 
b) uczniowie klas 2-3 gimnazjum 

2. Składając pracę w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U nr 133 poz.883 z późn. zm.  
 

IV. Zasady Konkursu: 
 

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu legendy nawiązującej do życia i działalności 
piekarskiego drukarza i wydawcy Teodora Heneczka. Treść legendy może zawierać zarówno fakty 
z życia, jak i elementy będące fikcją literacką.   

2. Praca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie i być zgodna z 
tematyką Konkursu. 

3. Prace należy wysyłać mailem na adres: instruktor@biblioteka.piekary.pl lub złożyć w formie 
wydruku komputerowego w dowolnej placówce (Biblioteka Centralna, Filia nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9)  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich w godzinach pracy biblioteki, 
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.10.2017 r.   

 4. Prace konkursowe należy podpisać (imię, nazwisko, adres, klasa, szkoła, telefon kontaktowy). 
5. Zgłoszone do Konkursu prace oceni jury powołane przez Organizatora. Prace nie spełniające 

wymogów regulaminu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone m.in. w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biblioteki i 

Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich. 



 
 

V. Nagrody w Konkursie: 
 

1. Organizator przewiduje dwie nagrody główne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko 

niektórych nagród. 
3. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.  
4. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na 19 października 2017, o godz. 17:00 w trakcie 

otwarcia wystawy poświęconej Teodorowi Heneczce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach 
Śląskich. 
 

VI. Pozostałe informacje 
 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez autora zgody na opublikowanie przez 
Organizatora całości lub fragmentów  do celów popularyzatorskich i promocyjnych na stronie 
internetowej biblioteki. 

2. Informacje o życiu i działalności Teodora Heneczka znajdują się w książce J. H. Osoby „Dzieje 
rodziny Heneczków”, dostępnej do wypożyczenia lub skserowania we wszystkich placówkach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach śląskich. 

3. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Instruktor MBP Łukasz Żywulski pod nr tel. 32 767 
59 75 w godz. 8:00-15:00 lub pod adresem e-mail: instruktor@biblioteka.piekary.pl 


