
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 

„ Pamięć w obiektywie – Radomski Czerwiec ‘ 76” 

                                    pod honorowym patronatem 

Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia Radomski Czerwiec ‘76 

 

 

IDEA KONKURSU:  

Jeśli Ci powiem - zapomnisz, jeśli pokażę - zapamiętasz. 

    

W czerwcu 1976r., na skutek zapowiedzianych podwyżek cen na 

podstawowe artykuły żywnościowe, doszło do strajków i demonstracji w kilku 

miastach Polski, min. w Ursusie, Płocku i Radomiu. Manifestacje przybrały 

największy zasięg w Radomiu, gdzie robotnicy starli się z oddziałami Milicji 

Obywatelskiej i doprowadzili do spalenia budynku Komitetu Wojewódzkiego 

rządzącej wówczas Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Protesty te, 

wpisujące się w tradycje „ polskich miesięcy”,  były jednym z najważniejszych 

wydarzeń w najnowszej historii Radomia i – szerzej – całej Polski. Doprowadziły 

do powstania pierwszej jawnej organizacji opozycyjnej – Komitetu Obrony 

Robotników i do utworzenia demokratycznej opozycji. Dla mieszkańców miasta 

oznaczały zaś bezprecedensowe represje, na czele z osławionymi „ ścieżkami 

zdrowia” i pokazowymi procesami sądowymi. 

 



Zrób zdjęcie ukazujące Twój stosunek do wydarzeń, miejsc, osób  

i przedmiotów związanych z protestem robotniczym w Radomiu, w czerwcu 

1976 r. W ten sposób będziesz miał(a) swój wkład w to, co nazywamy pamięcią 

zbiorową. Teraz masz na nią wpływ. To historia tworzy naszą tożsamość. 

 

1. Organizatorem „KONKURSU” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 

z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej 

oddział w Lublinie oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec’76. 

2. Celem „KONKURSU” jest: 

o ocalenie od zapomnienia miejsc, wydarzeń i pamiątek związanych 

z Czerwcem 1976r. 

o uczczenie 40 rocznicy tych wydarzeń 

o odzwierciedlenie dzisiejszego znaczenia pamięci o Radomskim 

Buncie 

o kształtowanie narodowej dumy i przywiązania do tradycji 

o ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu 

o kultywowanie i poznawanie lokalnej historii 

o popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej 

3. Zakres tematyczny fotografii: 

o wybrane miejsca związane z protestem robotniczym Czerwiec ‘76 

o postacie, pamiątki, symbole, tablice, pomniki itp. 

o współczesne odwołania do tematyki Czerwca’76 podczas różnych 

wydarzeń 

 

Zasady udziału w Konkursie: 

1. W „KONKURSIE” mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Autorem fotografii może być tylko jedna osoba. 

3. Każdy autor może nadesłać max. 4 prace, wykonane dowolną techniką, 

fotografia barwna – format min. 18x24 – max. 20x30cm 

fotografia czarno – biała – min.  18x24 –max. 20x30cm 

mniejszy niż wskazany format nie będzie oceniany! 

4. Na odwrocie każdego fotogramu należy taśmą klejącą przytwierdzić 

metryczkę zawierającą: 

o imię i nazwisko, wiek autora  



o nazwę i adres szkoły 

o nazwisko opiekuna  

o tytuł pracy – krótki opis przedstawionej sytuacji lub budowli 

o datę i miejsce wykonania pracy, 

o cykl zdjęć należy opatrzyć dodatkowo numerami, wskazującymi ich  

kolejność  

5. Zdjęcia bez  któregokolwiek elementu metryczki nie będą oceniane. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 

prac o niskiej jakości technicznej. 

7. Każdy uczestnik oprócz wykonanych fotografii powinien dołączyć płytę 

CD z ich zapisem cyfrowym. 

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 

zniszczenia źle zabezpieczonych prac. 

9. Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w trzech kategoriach: 

o szkoły podstawowe 

o szkoły gimnazjalne 

o szkoły ponadgimnazjalne 

10.  Jury powołane przez Dyrektora ZSO nr 4 będzie oceniać wartość 

artystyczną fotografii, sposób ujęcia tematu oraz „przekaz”. 

11.  Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac 

konkursowych. 

13.  Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: 

ZSO nr 4 w Radomiu, ulica Osiedlowa 36 z dopiskiem „KONKURS 

FOTOGRAFICZNY”. 

w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2016r. ( liczy się data wpływu). 

14.  Informacje o wynikach „KONKURSU” zostaną zamieszczone na stronie 

szkoły: www.zso4.radom.pl 

Organizator poinformuje laureatów konkursu o terminie wręczenia 

nagród oraz otwarcia wystawy zakwalifikowanych prac. 

15.  Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (nagrody i dyplomy 

regulaminowe). 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

http://www.zso4.radom.pl/

