
„Las kocha nas” – to ogólnopolski konkurs fotograficzny zorganizowany przez  
Fundację BOŚ. Zapraszamy do dialogu wszystkich studentów na temat pozytywne-
go, ale też i negatywnego „traktowania” polskich lasów. Jak wziąć udział w dialogu? 
To proste – poprzez zdjęcie – uchwycenie momentu, wyjątkowej chwili. Ważne zatem 
będą zdjęcia, na których widać bogactwo lasu, ale również jego zanieczyszczenie  
i „złe traktowanie”. Nie zawsze jest kolorowo, a my na swojej drodze oprócz żywicz-
nych drzew i śpiewających ptaków napotykamy śmieci, butelki, niedopałki etc.

Czy wiecie, że lasy które tak naprawdę pokrywają aż 30% powierzchni Ziemi  
i mają ogromny wpływ na jej funkcjonowanie? To niesprawiedliwe, że najczęściej 
wspomina się o nich dopiero w przypadku katastrof ekologicznych – gdy płoną, 
wymierają lub są wycinane. Mają ogromny wpływ na globalny klimat i gospodarkę 
wodną, a także dostarcza materiału budulcowego i pożywienia. Są nie tylko siedli-
skiem roślin i zwierząt, a także miejscem pracy dla ludzi.

Dlaczego akurat teraz ogłaszamy ten konkurs? Ponieważ rok 2011 został ogłoszony 
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów pod hasłem „Las dla ludzi”. Wejdźmy 
więc do swojego lasu z nowym spojrzeniem i uchwyćmy obiektywem jego różne 
oblicza. Tytuł konkursu brzmi „Las kocha nas”, ale nasuwa się również pytanie „Czy 
my kochamy las?”. Zapewne nie ma jednoznacznej odpowiedzi i ta wielość kadrów  
ujmujących wzajemne powiązania będzie siłą prac konkursowych. Każdy widzi 
świat inaczej – jeden ujmie problem w krzywym zwierciadle, drugi dostrzeże idealne  
zakątki.

Uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia od 20 maja do 30 września 2011 roku. Nadesła-
ne prace będą prezentowane na panelu konkursowym www.laskochanas.pl, gdzie 
przez okres trwania konkursu będzie możliwość głosowania internetowego i wybie-
rania zwycięzców w cyklu miesięcznym. Od listopada rozpocznie się ocena całej 
puli prac przez Jury, które przyzna trzy Nagrody Główne. Internauci zaś przez swoje 
finałowe głosowanie, przyznają Nagrodę Publiczności. Nagrody te w postaci dobrej 
jakości sprzętu fotograficznego wręczone zostaną na Gali Finałowej na początku 
grudnia br. Najlepsze zaś prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej. 

Zapraszamy więc serdecznie do przysyłania zdjęć i wygrywania.
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