
K O N K U R S Y  

na esej, reporta¿, fotoreporta¿ i star¹ fotografiê

NAREW
LUDZIE
PRZYRODA
KULTURA

Spo³eczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w £om¿y, w roku swojego 
30-lecia, wraz z Marsza³kiem Województwa Podlaskiego – Jaros³awem Dworzañskim 
oraz Prezydentem £om¿y – Mieczys³awem Czerniawskim, og³asza otwarte konkursy na 
esej, reporta¿, fotoreporta¿ i star¹ fotografiê.

Ich motywem przewodnim jest Narew czêœci¹ ¿ycia mieszkañców, a które zosta³y 

i jej dorzecze. Zapraszaj¹c eseistów, zast¹pione przez nowe? Co sta³o siê z 

reporterów i fotoreporterów, nie chcemy przes¹dami, zabobonami, znachorami, 

narzucaæ tematów ani sposobów ich bajarzami i strachami przesz³oœci? Ile 

ujêcia. Chodzi nam o materia³ prawdy jest w obiegowej opinii, ¿e tereny 

ró¿norodny, pokazuj¹cy mieszkañców na wschód od Wis³y, na wschodnim 

terenów nadnarwiañskich, a tak¿e pograniczu, s¹ o sto, a nawet dwieœcie lat 

ca³ego dorzecza Narwi. opóŸnione w stosunku do œrodkowej 

Zale¿y nam na ukazaniu istotnych i zachodniej Polski? A jeœli tak, to czy 

problemów wspó³czesnoœci na tle w ka¿dej dziedzinie jest to niekorzystne?

przemian ekonomicznych, spo³ecznych By³oby interesuj¹ce, gdyby 

i obyczajowych, œwiadectwach ¿ycia uczestnikom konkursu uda³o siê uchwyciæ 

codziennego, przyjrzeniu siê Ÿród³om  rozwój wybranych miast wzd³u¿ Narwi 

utrzymania, sposobom spêdzania wolnego lub w jej bliskoœci, jak te¿ rosn¹ce 

czasu, próbie zbadania uznawanych oddzia³ywanie Bia³egostoku w górnym 

wartoœci, przekonañ i ró¿norodnoœci biegu rzeki i Warszawy w dolnym.

opinii. I oczywiœcie reporterskim Krótko: zale¿y nam na ukazaniu 

spenetrowaniu wspó³czesnych konfliktów bogactwa i ró¿norodnoœci ludzkich 

i sposobów ich rozwi¹zywania. losów i lokalnych spo³ecznoœci, na 

Interesuj¹ca by³aby te¿ odpowiedŸ, na dokumentowaniu przemian lub zastoju 

pytanie, jak¹ rolê odgrywa wiara, w ma³ych ojczyznach narwiañskiego 

wielokulturowoœæ, w tym ró¿norodnoœæ dorzecza.

wyznañ i œwi¹tyñ. Co urozmaica ¿ycie 

codzienne? Co dodaje radoœci, a co 

zasmuca? Na ile miejsce urodzenia 

i zamieszkania, a tak¿e œrodowisko 

przyrodnicze wp³ywaj¹ na ludzkie losy? 

Które tradycyjne wartoœci s¹ nadal istotn¹ 

W fotoreporta¿ach chcielibyœmy 

uzyskaæ niebanalne, przy³apane na gor¹co, 

dynamiczne ujêcia ¿ycia codziennego 

ludzi, a ponadto œwiata przyrody 

nadnarwiañskiej. Mile widziane bêd¹ 

utwory pokazuj¹ce zwyczaje, tradycje 



Prace w poszczególnych kategoriach oceni¹ zespo³y jurorów pod przewodnictwem: 
prof. Janusza Tazbira (esej), Marka Millera (reporta¿) i Andrzeja Zygmuntowicza 
(fotoreporta¿) i w ka¿dej z tych kategorii przyznaj¹ nastêpuj¹ce nagrody:

nagrodê g³ówn¹ w wysokoœci 20 tysiêcy z³otych, 

nagrodê drug¹ w wysokoœci 12 tysiêcy z³otych

i wyró¿nienia po 5 tysiêcy z³otych ka¿de.

Za najlepsze zdjêcia archiwalne przewiduje siê piêæ nagród po 2 tysi¹ce z³otych.

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ innego podzia³u sumy przeznaczonej na nagrody. 
Zastrzegaj¹ sobie równie¿ prawo pierwodruku nades³anych prac w ksi¹¿kach oraz wykorzystania ich na 
innych noœnikach.

Prace konkursowe w dziedzinie eseju i reporta¿u nale¿y nadsy³aæ w formie wydruku 
komputerowego wraz z do³¹czon¹ wersj¹ elektroniczn¹ na p³ycie CD. Fotoreporta¿e – 
w formie odbitek, z do³¹czon¹ wersj¹ elektroniczn¹. Zdjêcia archiwalne – odbitki lub wersja 
elektroniczna.

Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 sierpnia 2012 roku. 

Adres: Spo³eczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, 
al. Pi³sudskiego 83, 18-403 £om¿a.

Regulaminy konkursów oraz szersze informacje 
znajduj¹ siê na stronie internetowej Stowarzyszenia „Stopka” 

– www.stopkapress.com.pl. 

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
pod numerem telefonu 86 216 42 61

lub drog¹ mailow¹ – e-mail: narew@stopkapress.com.pl

wiejskie i miejskie, folklor, ale równie¿ 

obrazuj¹ce zmiany cywilizacyjne, nowe 

obyczaje, przejawy nowoczesnoœci, 

przenikanie siê starego œwiata z nowym.

Fotoreporta¿ powinien sk³adaæ siê 

z minimum piêciu dynamicznych zdjêæ 

o wspólnej tematyce. 

W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, 

kto nadeœle pod adresem organizatorów 

oryginalny esej, reporta¿ lub fotoreporta¿.  

W przypadku esejów i reporta¿y 

Zale¿y nam równie¿ na archiwalnych oczekiwana objêtoœæ utworów powinna byæ 

zdjêciach z tych terenów, pokazuj¹cych nie wiêksza ni¿ 54 tysi¹ce znaków 

nadnarwiañsk¹ przesz³oœæ. komputerowych, czyli 30 stron dawnego 

Organizatorzy licz¹ na bogate materia³y, znormalizowanego maszynopisu. 

które umo¿liwi¹ stworzenie 

Znajd¹ siê w niej najlepsze eseje, 

najciekawsze reporta¿e i fotoreporta¿e.

WIELKIEJ 

KSIÊGI NARWIAÑSKIEJ. 
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