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Nie wybieramy miejsca gdzie się rodzimy – jest ono konsekwencją wyborów naszych 

Rodziców i Dziadków. Ale od naszych wyborów zależy jak to miejsce wygląda teraz i jak 

będzie wyglądać w przyszłości. Warto też wiedzieć jak zmieniało się miejsce, w którym 

żyjemy, warto poszukać śladów naszych poprzedników, spojrzeć na teraźniejszość oczami 

poprzednich pokoleń. Stąd pomysł konkursu fotograficznego. Spróbuj znaleźć stare zdjęcia 

miejsc i ludzi związanych z Zalewem Wiślanym a potem weź aparat fotograficzny i pokaż jak 

obszedł się z nimi czas. Spróbuj znaleźć ludzi, którzy pamiętają jak świat, który dzisiaj nas 

otacza, a który pokażesz na swoich zdjęciach wyglądał 20 czy 50 lat temu. Może ktoś będzie 

chciał opowiedzieć Ci historię miejsc, na które teraz patrzysz. Spisz ją i przedstaw razem ze 

zdjęciami-czasem słowo więcej mówi niż obraz. 

Konkurs organizowany jest przez Morski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy w 

ramach międzynarodowego projektu ARTWEI (Action for the Reinforcement of the 

Transitional Waters' Environmental Integrity - Działanie dotyczące wzmocnienia 

środowiskowej integralności wód przejściowych). Współorganizatorami konkursu są 

Балтийский институт экологии гидросферы (Bałtycki Instytut Ekologii Hydrosfery; 

Rosja, Kaliningrad) iEUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V. (EUCC -Niemiecka Unia 

na Rzecz Wybrzeża; Niemcy). 

Konkurs ma na celu propagowanie walorów turystycznych, wartości przyrodniczych i 

kulturowych rejonu Zalewu Wiślanego po obu stronach granicy i umacnianie więzi młodego 

pokolenia z regionem i jego historią. 



Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 pary zdjęć, przy czym w każdej parze jedno 

zdjęcie powinno przedstawiać sytuację, widok, osobę etc. przed laty a drugie zdjęcie powinno 

przedstawiać analogiczną sytuację, widok osobę współcześnie. Do każdej pary zdjęć powinien 

być dołączony opis historii łączącej zdjęcie współczesne i historyczne (1 opis dla pary zdjęć, do 

500 słów). Zdjęcia konkursowe wraz z opisem można umieszczać tutaj. 

Na laureatów konkursu czekają nagrody. Szkoła, której uczniowie najaktywniej wezmą udział 

w konkursie otrzyma w nagrodę zestaw komputerowy. Nagrody ufundował Morski Instytut 

Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy. 

 


