
MIASTOCHODZIK – KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

 

 
 

Podążając z aparatem fotograficznym za tym, co w mieście wydaje się zwyczajne spróbujemy 
zobaczyć więcej. Wyobraźcie sobie, że lądujecie na nowej planecie i szukacie obrazów, które 
mogą opowiedzieć historię o nieznanym świecie. Zapomnijcie o ziemskich przyzwyczajeniach 
- nie wszystko, co Wam coś przypomina, musi być tym, co jest znane. W doświadczaniu tych 
przygód istotna będzie otwartość na niecodzienne obrazy, światło, formy i kolory. 

 

Podczas spacerów konieczny będzie aparat fotograficzny (taki w smartfonie wystarczy). 
Możecie przeżyć te przygody w okolicy, którą dobrze znacie lub w miejscu, w którym jesteście 
po raz pierwszy. Warto mieć wygodne obuwie, a na dłuższe wycieczki przekąski i coś ciepłego 
do picia. Ważne, aby mieć też odrobinę czasu i dobry nastrój. Możecie wybrać się na tę 
wyprawę w grupie przyjaciół lub z rodziną. Czasem zamiast iść możecie jechać rowerem. Być 
może Waszym psom też się spodoba na któryś ze spacerów. 

 

 



PROPOZYCJE SPACERÓW I ZADAŃ (na każdy dzień od 6 do 12 stycznia) 

Spacer 1 

Ruszamy na wyprawę wybierając drogę według rzutów monetą. Na każdym skrzyżowaniu 
ścieżek i ulic pytamy się o dalszą drogę: kiedy wypada"orzeł" skręcamy w prawo, kiedy 
wypada "reszka" w lewo. Wędrujemy tak przez kilka rzutów. W miejscu, w którym 
zakończymy naszą podróż fotografujemy to, co wyda nam się wyjątkowe.                      

 

Spacer 2 

Idziemy przez jakiś czas w stronę słońca. Staramy się podążać za światłem możliwie prosto. 
Po drodze szukamy czegoś, co błyszczy, świeci, oślepia, połyskuje i fotografujemy to. 

 

Spacer 3 

Idziemy przez jakiś czas za własnym cieniem. Nie zwracamy uwagi na istniejące drogi                                   
i podążamy prosto za cieniem. Po drodze szukamy ciekawych cieni różnych obiektów lub 
sami inscenizujemy takie cienie własną postacią i fotografujemy to. 

 

Spacer 4 

Idziemy przez jakiś czas fotografując tylko to, co znajdziemy pod stopami. Następnie idąc 
fotografujemy tylko to, co zobaczymy zadzierając głowę do góry. 

 

Spacer 5 

Wykonaj fotografię portretu, fragmentu ciała, przedmiotu tak, aby ukrył się on                                             
w fotografowanej przestrzeni. Może on zupełnie zniknąć lub upodobnić się do tła lub 
sąsiadujących obiektów. 

 

Spacer 6 

Znajdź podwórko, plac, park, budynek, pokój i sfotografuj go na dwa sposoby: jako miejsce, 
w którym straszy i jako miejsce, w którym można przyjemnie spędzić czas. 

 

Spacer 7  

Popatrz na budynki, okna , ludzi, pojazdy, chodniki i ulice. Zobaczysz trójkąty, koła, 
kwadraty i kule oraz wiele kolorów. Wybierz swój ulubiony kolor lub kształt i fotografuj go 
podczas spaceru. 

 



 

Prace fotograficzne powinny być możliwie najlepszej jakości. Ilość prac dowolna – można 
wykonać wszystkie zadania albo tylko jedno. 

Pliki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem i wysłane na adres mailowy: 
miastochodzik@ckzamek.pl 

W przypadku zbyt dużej objętości plików można wysłać je przez portal 
www.wetransfer.com 

 

Termin nadsyłania prac:  13 stycznia 2021, do godzina 12.00 
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