
MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA KARTKĘ POCZTOWĄ 

Joseph&Józef 

 

 

Joseph&Józef - ciekawe połączenie z okazji obchodów roku  Josepha Conrada 

w Polsce, które proponuje Gminna Biblioteka Publiczna  w Samsonowie. 

 

 

Rok 2017 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony rokiem Josepha Conrada. 

Wydarzenie to ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza – autora takich powieści jak między 

innymi  "Jądro ciemności", "Lord Jim", "Smuga cienia" czy "Tajny agent".  

Józef Teodor Konrad Korzeniowski w świadomości znacznej części odbiorców Joseph Conrad - pisarz 

brytyjski, dlatego iż pisał po angielsku, a wpływ jego książek na kulturę anglosaską jest nie do 

przecenienia. Ale przecież twórca Smugi cienia był Polakiem, za Polaka się uważał i znacząco wpłynął 

również na naszą kulturę. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie włączyła się aktywnie w obchody tego ważnego dla 

kultury polskiej wydarzenia łącząc dwa segmenty kultury, jakże różne, ale o łączącym je wspólnym 

mianowniku – imieniu Józef. 

Na terenie Samsonowa znajdują się zabytkowe ruiny działającej w latach 1817-1866 huty, która 

została nazwana imieniem Józefa od imienia namiestnika Królestwa Polskiego generała Józefa 

Zajączka, kładącego kamień węgielny pod jej budowę. 

Dwa odmienne wydarzenia – rok wielkiego pisarza Józefa Korzeniowskiego, którego postać chcemy 

przypomnieć i utrwalić w świadomości wszystkich konsumentów kultury w Polsce i na świecie               

i największy skarb architektoniczny Samsonowa – naszej małej ojczyzny – Hutę Józef, chcemy 

promować w świadomości społeczności lokalnej, w Polsce i na świecie. Joseph Conrad przez całe 

życie uważał się za Polaka i wspierał polskie dążenia niepodległościowe wykazując postawę 

patriotyczną, my także wykazując lokalny patriotyzm chcemy pochwalić się naszą historyczną 

spuścizną i dlatego ogłaszamy konkurs „Joseph&Józef” na pocztówkę promującą Ruiny Huty im. 

Józefa w roku Josepha Conrada. 

Prace konkursowe przyjmowane będą od 20 stycznia ( dnia ogłoszenia konkursu) do 17 marca 2017 

roku. Kompozycje należy wykonać ręcznie dowolną techniką plastyczną (farba, kredka, ołówek, pisak, 

tusz i inne). Pocztówka powinna łączyć w sobie promocję Ruin Huty im. Józefa w Samsonowie oraz 

postać znakomitego pisarza Josepha Conrada - Korzeniowskiego. Można ją dostarczyć osobiście do 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, przesłać pocztą lub elektronicznie w formacie pliku – 

JPG, BMP, PDF. 



 18 marca kapituła konkursowa wybierze 10 prac, które przejdą do kolejnego etapu.    19 marca w  

dniu imienin Józefa wyróżnione prace zostaną podane do wiadomości na Facebooku GBP oraz stronie 

www.zagnansk.pl . 20 marca nastąpi zamieszczenie nominowanych prac na specjalnej platformie, na 

której będzie można oddawać głosy na najlepsze prace do 30 kwietnia 2017 roku.  

 8 maja ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu i rozdane nagrody. Konkurs ma charakter 

międzynarodowy, internetowa promocja konkursu będzie obejmować Polskę, kraje Unii Europejskiej 

oraz Stany Zjednoczone. 

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody 

między innymi: wycieczka do Brukseli ufundowana przez Europosła Bogdana Wentę, pobyt 

weekendowy dla dwóch osób w Ośrodku Polanika w Chrustach, czytnik Kindle z e-bookiem Josepha 

Conrada.  

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy zechcą zmierzyć się z tematem i zapoznają się z regulaminem 

dostępnym na stronie www.zagnansk.pl do nadsyłania prac.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Samsonowie, tel. 41 300 34 12, e-mail: gbp@zagnansk.pl 

 

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie ,Gmina Zagnańsk, 
Europoseł Bogdan Wenta, Ośrodek Polanika w Chrustach koło Zagnańska. 
 Partnerem akcji jest Bank Spółdzielczy w Samsonowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: 
Polskie Radio Kielce, Radio Fama, TVP 3 Kielce, Telewizja Świętokrzyska oraz Dziennik Echo Dnia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


