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Konkurs fotograficzny Focus na wartości  

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jaką wartość ma fotografia? 

Wspomnienie, ślad, chwila, fragment życia ujęty w kadrze? Teraz 

niemal każdy przecież dysponuje aparatem w telefonie i ma wiele 

zdjęć na swojej karcie. Czy dzisiaj fotografia znaczy tyle samo, co 20, 

40, 60 lat temu? A teraz odwróćmy pytanie: 

Jak można na fotografii uwiecznić uniwersalną wartość? 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Focus na wartości”, którego 

celem jest przedstawienie na zdjęciach fundamentalnych dla 

kultury europejskiej, uniwersalnych, trwałych i niezmiennych 

wartości, takich jak: prawda, dobro, piękno, wiara, nadzieja  

i miłość.  

 

 

 

 

 

 



1. Założenia i zasady zgłaszania prac: 

 każdy uczestnik ma prawo przedstawić maksymalnie trzy zdjęcia; 

 prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką; 

 każde zdjęcie ma prezentować jedną wartość; 

 termin zgłaszania prac: 8.01 - 2.02; 

 zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej (format .jpg w jakości minimum 

3 MB) na adres mailowy konkursu: focusnawartosci@wladyslaw.edu.pl oraz w 

formie wydruku (format minimum: 13x18 cm) do sekretariatu szkoły; 

 do zdjęcia należy dołączyć opis – tytuł i krótką notatkę charakteryzującą zdjęcie i 

prezentowaną wartość (maksymalnie 500 znaków ze spacjami). 

2. Oceny zdjęć dokona Jury w składzie: 

 prof. Elżbieta Błachowicz, 

 prof. Marta Rojewska, 

 przedstawiciel SU - Karol Bojke. 

3. Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem; 

 oryginalność i ponadczasowość ujęcia tematu; 

 wyrazistość i czytelność przekazu; 

 walory artystyczne; 

 trafność tytułu; 

 estetyka (kompozycja, ostrość itp.). 

 

4. Ogłoszenie wyników i wystawa prac: 

 w konkursie wyłonione zostaną I, II i III nagroda oraz trzy wyróżnienia; 

 jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę; 

 na zwycięzców i wyróżnionych czekają dyplomy i upominki ufundowane przez Radę 

Rodziców VIII LO im. Władysława IV; 

 zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie naszej szkoły; 

 uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w piątek 9 lutego, tego samego 

dnia prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy. 

 


