
Ogólnopolski konkurs na prasowy rysunek satyryczny pt. „Samo życie”
z okazji 100. rocznicy urodzin Henryka Derwicha – rysownika i karykaturzysty.

Urodził się 23 października 1921 roku w Sulminie, zm. 13 października 1983 roku
w Poznaniu.
Przez wiele lat był związany z Lesznem. Tutaj chodził do ochronki, uczył się w szkole
powszechnej i muzycznej oraz gimnazjum Komeńskiego. Mieszkał w Lesznie także po II
wojnie światowej, po powrocie z Bawarii, przy ul. Królowej Jadwigi (kamienica nadal należy
do rodziny), aż do ślubu z Danielą Cholewczyńską w 1956 roku. Ojczym Henryka - Józef
Poprawski - był żołnierzem 17. Pułku Ułanów.

Henryk Derwich debiutował 16 marca 1946 r., w „The Go Devil Weekly Pictorial”,
amerykańskiej gazecie ukazującej się w strefie okupacyjnej Niemiec. Polski debiut prasowy
miał na początku 1947 r., w „Expressie Wieczornym” w Warszawie.
Podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu podjął
współpracę z redakcjami poznańskich czasopism: najpierw z „Głosem Wielkopolskim”,
a później z „Expressem Poznańskim”, z którym był związany najdłużej, bo ponad 30 lat.
Współtworzył tygodnik satyryczny „Kaktus” (1957–1960) oraz współpracował (od momentu
powstania 1 maja 1957 r.) z Telewizją Poznań m. in. w programach „Niedzielna Biesiada”
i „Co to jest?”. Rysował także dla wielu czasopism w kraju (np. „Dziennik Zachodni”) i za
granicą („Brnensky Vecernik”).
Okazjonalnie zajmował się także ilustratorstwem, scenografią i wielkoformatową grafiką
reklamową.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie wraz z Wojewódzką
Biblioteką Publiczna i Centrum Animacji Kultury i Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu   
zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie prasowym na rysunek satyryczny
pt. „Samo życie”.

REGULAMIN KONKURSU:

I ORGANIZATOR
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

II PARTNERZY
1. Urząd Miasta Leszna
2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
3. Biblioteka Uniwersytecka UAM w Poznaniu

III WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne o charakterze satyrycznym, będące

komentarzem obyczajowym, społecznym współczesnej rzeczywistości.
2. Każdy uczestnik może nadesłać 5 rysunków (w oryginale), w formatach: A4 lub A3.
3. Na konkurs mogą być nadsyłane prace do tej pory nienagrodzone.
4. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie przez autora.



5. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na nieodpłatne przekazanie
własności nośników na rzecz Organizatorów, na których utrwalone zostały prace
przesłane na konkurs.

6. Uczestnicy zgadzają się na bezpłatne publikowanie ich prac.

IV TERMINARZ KONKURSU
1. Ogłoszenie i opublikowanie konkursu – czerwiec 2021 r.
2. Prace wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową należy nadsyłać na adres: Miejska

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100
Leszno z dopiskiem „Konkurs satyryczny”.

3. Termin nadsyłania prac – do 31 sierpnia 2021 r.
4. Obrady Jury - wrzesień 2021 r.
5. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej – 23 października 2021 r.

V JURY
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz twórcy

zajmujący się sztuką.
3. Jury przyzna regulaminowe nagrody i wyróżnienia.

VI NAGRODY

Nagroda Główna Łukasza Borowiaka Prezydenta Miasta Leszna w wysokości 3000 zł.
II Nagroda finansowa w wysokości – 1500 zł
III Nagroda finansowa w wysokości  – 500 zł.
Przyznane zostaną również nagrody i wyróżnienia książkowe.

VII PRAWA AUTORSKIE
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace autorstwa osób zgłaszających, którym
     przysługują wyłączne prawa osobiste i majątkowe do prac konkursowych.
2. W momencie przekazania nośników z pracami Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Stanisława Grochowiaka w Lesznie, autorzy przenoszą na jej rzeczy nieodpłatnie autorskie
prawa majątkowe na wszystkich znanych aktualnie polach eksploatacji, a w szczególności
w zakresie:

a) utrwalania utworu oraz jego zwielokrotniania przy zastosowaniu dowolnej techniki -
w tym techniki cyfrowej, zapisu magnetycznego, drukarskiej lub reprograficznej;

b) udostępniania utrwalonych i zwielokrotnionych dowolną techniką egzemplarzy utworu
lub jego fragmentów poprzez ich użyczenie, nieodpłatne przeniesienie własności,
sprzedaż, wynajem, dzierżawę lub poprzez inną czynność prawną,

c) wprowadzenie utworu lub jego egzemplarzy do pamięci cyfrowych na dowolnych
nośnikach oraz udostępnianie utworu w całości lub we fragmentach, w tym
z wykorzystaniem sieci internet, w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w miejscu
oraz w czasie przez siebie wybranym;

d) publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania utworu w całości lub fragmentach
w miejscu, w czasie i w sposób wybrany przez nabywcę;



VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) administratorem danych
osobowych związanych z Konkursem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Grochowiaka w Lesznie z siedzibą przy ulicy Bolesława Chrobrego 3 w Lesznie.
Dane uczestników będą dostępne również dla współorganizatorów (WBPiCAK oraz BU
w Poznaniu).

2. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się telefonicznie oraz elektronicznie: tel.: 65 520 53 55, e-mail:
sekretariat@mbpleszno.pl.

3. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu w postaci imienia, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz wizerunku (w przypadku laureatów) będą
przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a) i lit. f) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym także zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku tylko na potrzeby tego konkursu.
4. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych będą udostępnione na stronie internetowej
Biblioteki www.mbpleszno.pl, lokalnych mediach, tylko i wyłącznie w celach promocyjnych
tego konkursu.
5. Osoby biorące udział w konkursie mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do
sprostowania, usunięcia oraz w przypadku stwierdzenia przetwarzania swoich danych
niezgodnego z przepisami prawa poinformowania organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.
6. Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu laureatów dane osobowe, które są przetwarzane na
podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO, zostaną komisyjnie usunięte.
7. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie
określonym przepisami prawa.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy Konkursu przesyłają prace na własny koszt.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie prac      

w czasie transportu lub zaginięcie przesyłki.
3. Organizatorzy przewidują wydanie katalogu i zastrzega sobie prawo doboru

rysunków do katalogu i wystawy pokonkursowej.

4. Przesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

5. Warunkiem zakwalifikowania prac do konkursu jest przesłanie podpisanej karty
zgłoszeniowej.
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