
ZDJĘCIA  Z  CZASU  PANDEMII 

czyli udział 

w  PROJEKCIE  RAZEM  2020 

 

 

Mamy okazję stać się częścią większego projektu, pokazać jak z naszej perspektywy wygląda 

otaczająca nas rzeczywistość tu i teraz, utrwalić ten dziwny, pełen niepewności czas na zdjęciach 

wydrukowanych w okolicznościowym Albumie RAZEM 2020! W przyszłości nowym pokoleniom 

trudno będzie wyobrazić sobie ten czas powszechnego dystansu, wielu ograniczeń, poszukiwania 

zamienników tradycyjnych relacji międzyludzkich. Album, którego zawartość stanowić będą 

zdjęcia uczestników programu stanie się swoistym dokumentem przeżyć nie tylko osobistych, ale 

całego społeczeństwa. 

Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć udział każdy kto chce przekazać innym coś co go 

zaintrygowało, zafascynowało, rozśmieszyło, zasmuciło w otaczającym, pełnym izolacji świecie! 

Przekażmy te emocje za pośrednictwem zdjęć! Zapraszamy dzieci, a także rodziców. 

A oto kilka słów o projekcie od jego autorów. 

 

Twórcą Razem 2020 jest Stowarzyszenie Scena Babel z siedzibą w Olsztynie 

PROJEKT RAZEM 2020 

 

„Razem 2020 to wezwanie dla wszystkich fotografów! Wszystkich osób, którym udało się 

uwiecznić na zdjęciach jak wygląda Polska rzeczywistość w czasie światowej pandemii COVID-19. 

Wyślij nam swoje prace obrazujące jak w tych trudnych czasach wygląda: życie na ulicach, sport  

w czasach pandemii i możliwość jego uprawiania, jak wygląda życie kulturalne, życie w 

domach, czy codzienne życie zawodowe. 

 Finalnie, jury wybierze najlepsze fotografie, które zostaną umieszczone w Albumie książkowym 

upamiętniającym aktualne wydarzenia. Całkowity dochód ze sprzedaży Albumu Razem 2020 

zostanie przeznaczony na wsparcie artystów. 

  

Jak działa Projekt Razem 2020 w skrócie? 

1. Do dnia 30.06.2020r.  należy wysłać zdjęcia wykonane podczas stanu epidemii, wykonane na 

terenie Polski. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe. 

Kategorie: 

- sport w czasach pandemii, 

- życie kulturalne, 



- życie na ulicach, 

- życie w domach, 

- życie zawodowe, 

- Polska z lotu ptaka. 

2. Jury wybierze najlepsze prace (w sumie 200 zdjęć!). 

3. Wybrane zdjęcia zostaną wydrukowane w okolicznościowym Albumie Razem 2020. Całkowity 

dochód z jego sprzedaży przeznaczymy na wsparcie artystów. 

 

W Projekcie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie po uzyskaniu pisemnej zgody 

prawnego opiekuna, którą należy dołączyć do zgłoszenia udziału w formie skanowanego 

dokumentu. 

Zgłoszenie prac do Projektu - wysłanie zdjęć za pośrednictwem formularza znajdującego się na 

stronie www.razem2020.pl. (po zapoznaniu się z regulaminem konkursu). 

 

Terminem zakończenia przyjmowania zdjęć konkursowych będzie upływ 30 dni od dnia ogłoszenia 

zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym razie nie później niż  

30 czerwca 2020 roku.” 

 

Dla zainteresowanych udziałem w projekcie kilka porad: 

- inspirujące tematycznie może być wszystko – każde zachowania, sposób postępowania, odmienne 

od tych przed pandemią  

- pomysł na zdjęcie może pojawić się podczas obserwacji tego co nas otacza np. sposobów radzenia 

sobie z sytuacją izolacji – rozmowy na dystans między balkonami, metod unikania zagrożenia – 

noszenie środków ochrony osobistej, itd. 

- wystarczy bardziej świadomie patrzeć na świat, wtedy więcej rzeczy się zauważa 

- czasem pomysł pojawi się spontanicznie kiedy coś zobaczymy, innym razem w sposób 

zaplanowany przystąpimy do wykonywania zdjęć o przemyślanej tematyce 

- fotografowane osoby należy traktować z szacunkiem i empatią, nie można naruszać granic ich 

prywatności  

- osoby znajdujące się na fotografiach muszą wyrazić zgodę na sfotografowanie 

 

                                                                                             pozdrawiam 

                                                                   wychowawca świetlicy Beata Nazorek 

 

 


