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ALBUM CZŁUCHOWIANIE – BĘDZIE
DRUGA EDYCJA
Byli i obecni mieszka?cy Cz?uchowa oraz osoby posiadaj?ce ciekawe fotografie dokumentuj?ce
powojennych mieszka?ców miasta, zostan? niebawem poproszeni o podzielenie si? swoimi zbiorami.
Ruszy?y przygotowania do drugiej edycji albumu „Cz?uchowianie”. Pierwsza taka publikacja ukaza?a si?
w 2018 roku i obejmowa?a okres od 1945 do 2015 roku. Druga b?dzie zawiera?a fotografie z okresu
1945-2020.
Pierwsza edycja albumu spotka?a si? z ogromnym zainteresowaniem. Z ponad tysi?ca fotografii
udost?pnionych przez obecnych i by?ych mieszka?ców Cz?uchowa, wybrano siedemset, które
opublikowano. Cz??? fotografii, cho? ciekawych, ze wzgl?du na ograniczenia obj?to?ciowe, nie znalaz?a
si? w albumie. Druga edycja b?dzie uzupe?nieniem pierwszej, obejmie bowiem te same lata i jeszcze 5
kolejnych. Znajd? si? w niej zdj?cia nowe, które dotychczas nie zosta?y zg?oszone. Nie musz? to by?
zdj?cia stare, musz? by? jednak wykonane w latach 1945 – 2020 i niepublikowane dotychczas w
podobnej do albumu formie. Mog? dokumentowa? ?ycie spo?eczne, codzienne, szkolne czy religijne,
wa?ne by byli na nich ludzie zwi?zani z Cz?uchowem.
- Zale?y nam na zdj?ciach przedstawiaj?cych ludzi w pracy, w domach, w rodzinach, w wa?nych dla nich
chwilach, a tak?e podczas zwyk?ych zaj?? – mówi Dorota Ciepli?ska z Urz?du Miejskiego w Cz?uchowie.
Istotne jest tak?e, aby ka?de zg?oszenie zawiera?o informacj? o tym, gdzie i kiedy zdj?cie zosta?o
wykonane, w jakich okoliczno?ciach oraz kim s? osoby na nim uwiecznione.

Zdj?cia b?d? przyjmowane w cz?uchowskim Ratuszu od pocz?tku marca do ko?ca wrze?nia 2021 roku.
Fotografie b?dzie mo?na dostarcza? na trzy sposoby: mailem – w formie elektronicznej na adres: album
czluchow [dot] eu, osobi?cie – w wersji papierowej lub listownie na adres Urz?du Miejskiego w
Cz?uchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Cz?uchów, pok. nr 6. Bez wzgl?du na sposób przekazania
zdj?? konieczne jest do??czenie do nich wype?nionego i podpisanego formularza zg?oszeniowego.
Wszystkie fotografie papierowe zostan? zeskanowane i zwrócone w?a?cicielom. Album b?dzie gotowy
najprawdopodobniej pod koniec roku 2022.
URZ?D MIEJSKI W CZ?UCHOWIE
Fotografie i d?wi?ki s? do pobrania na stronie urz?du: www.czluchow.eu
Nota prawna:
Miasto Cz?uchów jako w?a?ciciel praw autorskich, udziela zgody na nieodp?atne wykorzystanie i
publikacj? tekstów, fotografii i plików d?wi?kowych dost?pnych na naszej stronie internetowej. Licencja
obejmuje wykorzystanie tre?ci i plików w ca?o?ci lub we fragmentach.
Pliki do pobrania
plik dźwiękowy
plakat
formularz zgłoszeniowy .pdf
formularz zgłoszeniowy .docx
regulamin zgłaszania zdjęć

