
 
Program  

XIX Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2019 

 

Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają placówki delegujące lub uczestnicy. 

 

W dniu 25 maja 2019 (plener w Wiźnie) koszt przejazdu autokarem, śniadanie, opiekę przewodników 

oraz częściowy koszt rejsu katamaranem pokrywa organizator Wystawy. Uczestnicy rejsu 

katamaranem wnoszą dopłatę w wysokości 50zł/osoba; na konto Rady Rodziców MDK (nr 75 1020 

1332 0000 1302 0026 0695, tytuł wpłaty: rejs katamaranem). Wpłaty prosimy dokonywać po 

potwierdzeniu przez organizatora Państwa udziału w rejsie. 

 

Pierwszeństwo udziału w wydarzeniach mają laureaci nagród i wyróżnień oraz ich opiekunowie. 

 

Zapisy (poprzez formularz zgłoszeniowy) na wszystkie wydarzenia prowadzimy do dnia 12 maja br. 

Na wpłatę od osób płynących katamaranem czekamy do 16 maja br. 

Formularz dostępny jest na stronie www.mdk.bialystok.pl w zakładce „Konkursy”, „Fotografia”. 

 

 Udział w spotkaniach fotograficznych z Andrzejem Górskim i Jerzym Lechem są bezpłatne. 

 

24 maja (piątek) 2019 r. 

ZŁOTA GODZINA NA BOJARACH - FOTOGRAFOWANIE XIX WIECZNEJ DZIELNICY BIAŁEGOSTOKU 

/ obowiązują wcześniejsze zapisy, max. 20 osób; prowadzenie – Andrzej Górski/ 

✓ godzina 17.00 - zbiórka w Galerii im. Sleńdzińskich, ul. Wiktorii 5. 

✓ kuratorskie oprowadzenie po wystawie: „Transport dóbr i obrazów” Andrzeja Górskiego,  

✓ godzina 18.00-19.30 - wykonywanie zdjęć stuletnim aparatem w technice mokrego kolodionu. 

✓ godzina 19.30 -21.00 - zmierzch na Bojarach. Wykonywanie zdjęć w technice cyfrowej, praca z 

modelem. 

 

25 maja (sobota) 2019 r. 

PLENER FOTOGRAFICZNY – WIZNA, NARWIAŃSKI PARK NARODOWY 

 zbiórka uczestników pod MDK – godz. 2.30  

 przejazd autokarem z Białegostoku do Wizny (obie grupy) 

Zalecenia dla uczestników: 

 wygodne, sportowe obuwie, bardzo ciepłe ubranie 

  lornetki  

 okulary przeciwsłoneczne (rano słońce może być bardzo ostre, nie można na nie patrzeć „gołym 

okiem” lub przez lornetkę, grozi to trwałym uszkodzeniem oka!!!)  

 

 

 

http://www.mdk.bialystok.pl/


GRUPA I 

Rejs katamaranem „Świt Biebrzański” – prowadzenie Zenon Borowski 

 grupa – max. 11 osób (obowiązują wcześniejsze zapisy, koszt 50 zł od osoby) 

 start – godz. 4.00; ruszamy pół godziny przed świtem, by obserwować wschód słońca ze środka rzeki 

oraz budzącą się przyrodę, a głównie ptaki 

 czas rejsu – około 2,5 godz. (z Wizny w górę Narwi do ujścia Biebrzy) 

 

GRUPA II 

Wschód słońca w Burzynie i plener w Białym Grądzie – prowadzenie Igor Iwaszko 

 grupa – max. 30 osób (obowiązują wcześniejsze zapisy, udział bezpłatny) 

 start – godz. 4.00; ruszamy pół godziny przed świtem, by obserwować wschód słońca na punkcie 

widokowym w Burzynie  

 plener fotograficzny w Białym Grądzie (widok rzeki, połączenie Narwi i Biebrzy) 

 czas trwania – około 3 godz. 

 

Ok. godz. 7.30 – wspólne śniadanie („Bar u Dany” przy moście na Narwi)  

 po śniadaniu przejazd autokarem do Strękowej Góry – panorama Narwi 

 powrót do Białegostoku (obie grupy) 

 

UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU 

 godz. 15.00 – sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku  

(ul. Warszawska 79a) 

 

FOTOGRAFIE Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

/obowiązują wcześniejsze zapisy, max. 20 osób, zbiórka godz. 17.30 przed budynkiem MDK; 

prowadzenie – Jerzy Lech/ 

 godz. 18.00-20.00 – ogrody Pałacu Branickich (fotografowanie ruchu przez gęsty szary filtr, 

prowadzenie motywu aparatem, zamrażanie ruchu. zabawa perspektywą, symetrie z akcją). 

 

26 maja (niedziela) 2019 r. 

SPACER Z PRZEWODNIKIEM PO BIAŁYMSTOKU  

 godz. 10.00 – 12.30 (obowiązują wcześniejsze zapisy, min. 10 osób, zbiórka godz. 9.50 przed 

budynkiem MDK) 

Zakończenie wydarzenia.  

 

 

SEKRETARIAT KONKURSU 

Tel. 85 732 79 49 

Jacek Forfa – j.forfa@mdk.bialystok.pl 

Katarzyna Bukowska – k.bukowska@mdk.bialystok.pl 
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