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ORGANIZATORZY 

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  
w Opolu i Byczynie                                        

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie 
 

TEMAT KONKURSU  

 „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie…”  
Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w obiektywie młodego pokolenia. 
 

CELE KONKURSU 
1. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić młodzież do fotografowania otaczającego 
nas świata oraz miejsc, w których żyjemy w kontekście nauk kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. 
2. Zwrócenie uwagi na rolę młodzieży w życiu społeczeństwa. 
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia. 
4. Zwrócenie uwagi na wartości chrześcijańskie, płynące z nauki kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w kontekście 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży klas 7 szkoły podstawowej, młodzieży 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.                                                                                                                                    
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie 
mogą stanowić cykl zdjęć.  
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych me-
todą tradycyjną lub cyfrową. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były 
wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym. 
4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 
5. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę (załącznik 3). 
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie pocztą elektroniczną orga-
nizatorom wypełnionej i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszeniowej, stanowiącej 
2 załącznik do niniejszego regulaminu.  
7. Zasady przeprowadzenia konkursu:  
a) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 
b) Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom zdjęcia tylko w wersji elektronicz-
nej/cyfrowej na adres: wyszynskikonkurs@gmail.com lub na płycie CD. Fotogra-
fie mają zostać zapisane w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze krót-
szego boku nie mniejszym niż 21 cm. 
c) Płyta CD/DVD musi być opisana w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika 
konkursu – dołączona metryczka do koperty (załącznik 3). 
d) Prace powinny zostać doręczone organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do 
15 maja 2018 r.  
e) Zakończenie prac komisji konkursowej nastąpi 30 maja 2018 r.  
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tego terminu. Informacja zostanie 
przekazana pocztą elektroniczną i umieszczona na stronie organizatorów. 
f) Nadesłane zdjęcia i płyty CD/DVD nie podlegają zwrotowi.  
g) Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej zostanie ustalony przez 
organizatorów i podany laureatom pocztą elektroniczną oraz umieszczony na 
stronie organizatorów.  
 

 
 
 

PODZIAŁ NAGRÓD 
 
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą 
przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście. Organizatorzy w kategoriach:  
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne przewidują przyznanie nagród:  I, II i III (rze-
czowe), wyróżnienia, dyplomy oraz nagrody specjalne. Jury przysługuje prawo in-
nego podziału nagród. Nagrody nieodebrane przez laureatów do 30 czerwca 2018 r. 
przechodzą do puli nagród kolejnej edycji konkursu. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Prace niezawierające karty zgłoszeniowej, niespełniające wyżej określonych wy-
magań formalnych, przesłane na nieprawidłowy adres oraz prace niezgodne z regu-
laminem czy zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod 
uwagę. 
2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane; mogą być natomiast odebrane po 
jego zakończeniu w Publicznym Gimnazjum w Byczynie w terminie do 30 czerwca 
2018 r.  
3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników 
konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Laureaci 
konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu oraz pocztą 
elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika. 
5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 
przez autorów oraz przez ich prawnych opiekunów (w przypadku osób niepełnolet-
nich). 
6. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwa-
rzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu. 
7. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsy-
łająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały 
unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie 
wizerunku (również dla celów reklamowych konkursu). Osoba nadsyłająca zdjęcia 
przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które 
osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. Organizatorzy 
przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych instytucjach oraz 
ośrodkach kultury.  
8. Laureaci na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jed-
nostkę delegującą. 
 
               

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

CD/DVD wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać  

(lub składać osobiście) na adres: 

ZSGLiZ – Publiczne Gimnazjum w Byczynie 

ul. Borkowska 3, 46-220 Byczyna 

z dopiskiem: Foto Konkurs – Wyszyński 

Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu. 
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Załącznik 1 

MYŚLI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO,  

KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ W KONKURSIE: 

1. „Polska jest jednością, Polska jest całością, Polska jest jednym 

sercem. Polska jest jak wielka rodzina, wspaniała Bożą mocą  

i siłą przedziwną”. 

2. „Jest olbrzymią wartością zrozumienie znaczenia wolności dla 

narodu, zrozumienie, jak wielkim jest ona dobrem i własnością, 

że żaden naród nie może zrezygnować ze swoich praw do wol-

ności, że obrona [tych praw] jest obowiązkiem moralnym”. 

3. „Naród polski ma szlachetne ambicje, aby podnosić się – jak 

feniks – z popiołów. Przez całe dziesiątki lat wierzyliśmy nie 

tylko w zmartwychwstanie Chrystusa, ale i zmartwychwstanie 

Ojczyzny”. 

4. „Nie wszystko jedno, jaka Polska będzie dziś i jutro. Już dzisiaj 

pracować trzeba dla Polski jutra. […] Polska, utraciwszy wolność 

polityczną, zachowała jednak wolność ducha i wolność naro-

dową, bo oparta była mocno o przeszłość”. 

5. „Poświęcenie się za ojczyznę jest znakiem zrozumienia na-

szego miejsca w niej, a także użyteczności tej ofiary oraz donio-

słości jej dla całej Ojczyzny i dla każdego z nas. Jak wyglądałoby 

nasze życie narodowe, gdyby nie było ludzi zdolnych do poświę-

ceń i ofiar?” 

6. „Z przeszłości naszej możemy czerpać ostrzeżenie na przy-

szłość. Ziemi ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można 

wtedy, gdy tkwimy w niej korzeniami jak drzewa”. 

7. „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po 

Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie  

i narodowej kulturze polskiej”. 

8. „Związek z Ojczyzną kształtuje się przez wszystko: przez 

pierwsze słowa w ojczystym języku szeptane przez matkę nad 

kołyską dziecka i pierwsze słowa, które ono wypowiada; przez  

 

 

 

 

pierwsze śpiewy, które słyszy w dzieciństwie, przez najbliższe 

otoczenie […]”. 

9.  „Nie należy zrywać z przeszłością! Naród bez dziejów to na-

ród tragiczny! Szczęściem dla narodu polskiego jest to, że two-

rzył swoje dzieje zarówno w sytuacjach pomyślnych, jak i tra-

gicznych. Trzeba, aby naród stał mocno na tych bastionach i po-

kładach, wypracowanych mozolnie w ciągu naszej przeszłości 

dziejowej”. 

10. „My nie możemy urządzać się w naszej ojczyźnie tylko w per-

spektywie konsumpcyjnego wygodnictwa, bo tyle narodów 

zniszczało w tej właśnie wygodniczej postawie. […] Stąd upo-

wszechniana przez nas idea służenia, służby, pomagania!” 

11. „Ogromne bogactwo wspólnoty [narodowej] stanowią dobra 

odziedziczone takie jak ziemia czy kultura narodowa. Mówimy 

o ziemi nie tylko w sensie gleby. Mówimy o ziemi ojczystej, ro-

dzimej, na której pokolenia całe wypracowały to środowisko 

kulturalne, w którym żyjemy. Ziemia ojczysta to język, mowa, li-

teratura, sztuka, kultura religijna”. 

12. „Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy na służbie temu 

narodowi, który przez całe wieki przygotowywał nam ojczystą 

ziemię, na której wypadło nam dzisiaj żyć. Obrona suwerenności 

ojczyzny jest dla nas nakazem moralnym”. 

13. „[…] jesteśmy tym narodem, który jest silny w wierze. Na-

szym narodowym szczęściem jest to, że jesteśmy zwarci du-

chowo jako dzieci jednego powszechnego Kościoła”. 

14. „Łączą nas dwie siły: Kościół i naród. Łączy nas naród, a więc 

język, jego kultura, jego dzieje, choćby bolesne. […] im bardziej 

droga narodu jest trudna, krzyżowa, tym bardziej nas ona łączy. 

Widzieliśmy to w latach okupacji niemieckiej, Powstania War-

szawskiego, podczas walk o polskość Lwowa”. 

 
Można wykonać fotografię do samodzielnie wyszukanej 

myśli lub sentencji kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 



 

ZAŁĄCZNIK   2 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
V Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny 

„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie…” 
Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego 

w obiektywie młodego pokolenia 
 
Imię i nazwisko ............................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 
 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 
 

Data urodzenia ............................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 
 

telefon ................................................................................................................................................ 
 (wypełnić obowiązkowo) 
 

e-mail .................................................................................................................................................  
(wypełnić obowiązkowo) 

 

Szkoła/Placówka            X Gimnazjum         X Liceum         (zaznaczyć właściwe) 

 

 

…………………………………………………………………………………..………………………………. 

                                                                    (pieczęć szkoły) 

 

Imię i nazwisko opiekuna .................................................................................................... ...... 

Numer 
pracy 

Tytuł pracy lub numer sentencji Uwagi 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
-  Oświadczam, że jestem autorem/autorką prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. 
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego „Myśli i rozważania Stefana Kardynała Wyszyńskiego …” (Ustawa z dnia 29.08.1997 r . o Ochronie Danych Oso-
bowych; Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 
- Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku wykonanego w czasie przedsięwzięć Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficz-
nego „Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego …” (i imprez towarzyszących w celach promocyjnych niniejszego 
konkursu oraz jego dokumentowania). 
- Przesłane dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane wyłącznie przez Organizatorów na potrzeby konkursu.                          
Po zakończeniu konkursu dane te nie są przechowywane i są trwale usuwane ze wszystkich nośników elektronicznych , na któ-
rych były gromadzone. 
 

 

    ……......................................................                                              ......................................................................... 

        (podpis autora/autorki)                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

                            ZAŁĄCZNIK   3 

 

                           METRYCZKA PRAC 

 

 
V Ogólnopolski  Konkurs  Fotograficzny 

 

„Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie…” 
 Myśli i rozważania Stefana kardynała Wyszyńskiego 

w obiektywie młodego pokolenia 
 
 
 

Imię i nazwisko       
                                                                                                                                          

................................................................................................................. 
 

Data urodzenia 
 

……………………………………………………………….. 
 

Szkoła/Placówka 
(pieczęć) 

 
 
 
 
 

Tytuł pracy 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 


