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Wszystkich mieszkańców Gminy Łęki Szlacheckie zainteresowanych fotografią oraz
promowaniem piękna naszej okolicy, którzy chcieliby pochwalić się swoimi zdolnościami i mają
pomysł, aby w ciekawy sposób przedstawić walory otaczającej nas architektury, ciekawe
miejsca, wydarzenia - zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Moja
Gmina  w obiektywie”.  Konkurs ma zachęcić i zmotywować mieszkańców do odkrywania i
uwieczniania na fotografiach swojej gminy. Uczestniczyć może w nim każdy, zarówno amator,
jak i profesjonalista. Zapraszamy mieszkańców do poszukiwania uroków gminy, zabytków,
chwytania unikalnych momentów. W tym roku rusza kolejna - VI edycja  tego konkursu.
Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Łęki Szlacheckie, a organizatorem, podobnie jak
w latach poprzednich jest Gminna Biblioteka Publiczna.                                                                
 
W tej edycji konkursu zwróćmy  szczególną uwagę na kapliczki, figurki i krzyże przydrożne,
które  są symbolem religijności ludowej, przesiąkniętej mądrą tradycją, ale i przesądami. Przez
lata były miejscem spotkań, modlitw – integrującym mieszkańców wsi. Tworzyły nastrój
majowych wieczorów. Przed kapliczką, krzyżem zdejmowało się czapkę, wykonywano znak
krzyża. Murowane i drewniane, całkiem nowe i zabytkowe, duże i małe, stojące na solidnej,
betonowej podstawie i zawieszone na drzewach. Dawniej stanowiły one bardzo ważne miejsce,
dla znajdujących się w ich pobliżu społeczności. Dziś stanowią nieodłączny element
architektury wiejskiej, na który mało kto zwraca uwagę – kapliczki i przydrożne krzyże. Ich
piękno,  wyjątkowość i historia jest jednocześnie zaproszeniem dla miłośników turystyki i
fotografii do szerszego odkrywania piękna tych obiektów - wtopionych w krajobraz pól, łąk,
lasów czy wiejskich domostw; do zamyśleń i refleksji… Pozostały świadectwem kultury
materialnej, duchowej naszych przodków. Są naszym skarbem narodowym. Każda za to ma
swoją niezwykłą historię. Jeśli znacie ciekawe historie związane z krzyżami lub przydrożnymi
kapliczkami to proszę załączyć je do zgłaszanych zdjęć. Pokaż nam to, co widzisz na co dzień,
ale w inny niezwykły sposób, z innej perspektywy, „pod innym kątem”. Przedstaw na zdjęciu
pozytywne emocje i związane z najbliższą okolicą – ciekawe zajęcia mieszkańców (hobby),
interesujące miejsca – zabytki, pomniki, parki; tradycje charakterystyczne dla regionu. Przygotuj
fotografie przedstawiające aspekty życia codziennego gminy Łęki Szlacheckie, ukazujące
mieszkańców w naturalnych sytuacjach życiowych (z pominięciem fotografii pozowanej). 

  

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępnym
poniżej.

  

Liczymy na pomysłowość i zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich mieszkańców gminy.
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