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Protokół
z obrad Jury Konkursu Fotograficznego „Wielkopolska Press Photo 2015”

Jury w składzie:
Wojciech Grzędziński (fotoreporter) – 
przewodniczący (na zdj. pierwszy z prawej), 
Mariusz Forecki (fotoreporter – w środku), 
Dominik Górny (SPL – pierwszy z lewej), 
Władysław Nielipiński (WBPiCAK), 
Ewa Salewska (WBPiCAK) – sekretarz

po obejrzeniu 412 zdjęć pojedynczych 
i 1100 zdjęć w 156 zestawach (razem – 1512 zdjęć) nadesłanych przez 115 autorów, w pięciu kategoriach 
tematycznych, postanowiło dokonać wyboru zdjęć do wystawy i przyznać nagrody finansowe ufundowane przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, i Miejski Dom Kultury w Turku oraz 
nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez pozostałych współorganizatorów i partnerów organizacyjnych. 
Niezależne nagrody w postaci autorskich albumów fotograficznych przyznał także przewodniczący jury. 

Nagrody: 
Grand prix – 2000 zł
I nagroda za najlepszy zestaw w każdej kategorii – 1000 zł,
I nagroda za najlepsze zdjęcie pojedyncze w każdej kategorii – 500 zł,
Wyróżnienia:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – album fotograficzny pt. „Cztery pory roku w 
parkach Krajobrazowych woj. Wielkopolskiego”, 3
pix house – 100 zł i album fotograficzny,
Foto Staszyszyn – usługa fotograficzna (wywołanie zdjeć w formatach 18x24 lub 20x30) o wartości 200 zł, 
Biblioteka Powiatowa w Kępnie – album fotograficzny 
Stowarzyszenie Euro-Art. Kępno – album fotograficzny, 
Wielkopolski Związek Artystów Plastyków – album fotograficzny,
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski - album fotograficzny,
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w  Krotoszynie – album fotograficzny,
Bibliteka Publiczna Miasta Gniezno – album fotograficzny, 
Andre Abrasive Articles – album fotograficzny,
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej – album Fotograficzny.

Nagrody otrzymują:

Grand Prix – Grzegorz Dembiński za zestaw „Życie codzienne kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu”,

W kategorii „Człowiek i jego pasje”
– zestawy:
I Nagroda – (MDK Turek) – Artur Kucharczak za zestaw „Kulturyści”,
Wyróżnienie (Foto Staszyszyn) – Andrzej Dobosz za zestaw „Iron Soldiers”,
Wyróżnienie (Andre Abrasive Articles) – Marek Lapis za zestaw „5 Zmysłów. Ekspresja”,
Wyróżnienie (ZPKWW)– Michał Narożny za zestaw „After 84” oraz nagroda Pix House za zdjęcie 04 z tego 
zestawu,
– zdjęcia pojedyncze:
I Nagroda – (MDK Turek) – Stepan Rudyk za zdjęcie „Pyrkon”,
Wyróżnienie (BP Kępno) – Anna B.Gregorczyk za zdjęcie „Jestem tym tatuażem”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Marek Zakrzewski za zdjęcie „Strefa Militarna 4”.

W kategorii „Życie codzienne”
– zestawy:
I Nagroda – Michał Adamski za zestaw „16.40 do Glasgow”,
Wyróżnienie (Foto Staszyszyn) – Piotr Borowski za zestaw „Being in Touch”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Waldemar Stube za zestaw „Plastik”,
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– zdjęcia pojedyncze: 
I Nagroda oraz nagroda SPL – Dawid Stube za zdjęcie „Zespół kociego krzyku”, 
Wyróżnienie (ZPAF) – Łukasz Cynalewski za zdjęcie „Otwarcie w kąpielówkach”,
Wyróżnienie (Stow. Euro-Art. Kępno) – Łukasz Cynalewski za zdjęcie „Pod Wieczerzą”,
Wyróżnienie (BPM Gniezno) – Anna Kłopocka za zdjęcie „Najlepszy przyjaciel”.

W kategorii „Wydarzenia”
– zestawy: 
I Nagroda – Paweł F. Matysiak za zestaw „Barbara, pierwsza w Wielkopolsce”,
Wyróżnienie (KBP Krotoszyn) – Marek Zakrzewski za zestaw „Lokale wyborcze w Wielkopolsce”,
Wyróżnienie (przewodniczącego Jury) – Tytus Grodzicki za zestaw „Wiara”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Agnieszka Maruszczyk za zestaw „Poznań Game Arena” oraz wyróżnienie 
przewodniczącego Jury za pierwsze zdj. z tego zestawu,
Wyróżnienie (Foto Staszyszyn) Marek Zakrzewski za zestaw „Pomnik Wdzięczności”, 
– zdjęcia pojedyncze:
I Nagroda – Bartosz Jankowski za zdjęcie „Zmiana gospodarza”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Bartłomiej Busz za zdjęcie „Wojna na Ukrainie”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Marek Lapis za zdjęcie „Momenty 5”.

W kategorii „Sport”
– zestawy:
I Nagroda – Grzegorz Dembiński za zestaw „32 kilometr”,
Wyróżnienie (Foto Staszyszyn) – Michał Narożny za zestaw „Ten sam Golęcin”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Mateusz Mocek za zestaw „Concrete Slabs Contest 2015”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Bartosz Jankowski za zestaw „Bieg”,
– zdjęcia pojedyncze:
I Nagroda – Maciej Lelonkiewicz za zdjęcie „Run Forrest Run”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Stepan Rudyk za zdjęcie „Fitnes”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Łukasz Cynalewski za zdjęcie „Puchar mistrza”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Łukasz Wypiór za zdjęcie „Mistrz”.

W kategorii „Przyroda i ekologia” 
– zestawy:
Wyróżnienie (ZPKWW) – Artur Pławski za zestaw „32º w cieniu”,
Wyróżnienie (WZAP) – Stepan Rudyk za zestaw „Zaćmienie”,
Wyróżnienie (Foto Staszyszyn) – Stepan Rudyk za zestaw „Palmiarnia”,
– zdjęcia pojedyncze:
I Nagroda – Karol Szymkowiak za zdjęcie „bez tytułu”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Karol Szymkowiak za zdjęcie „bez tytułu”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Paweł F Matysiak. za zdjęcie „Burza”,
Wyróżnienie (ZPKWW) – Michał Adamski za zdjęcie „Droga”.

Do pokonkursowej wystawy Jury zakwalifikowało 36 zdjęć pojedynczych i 24 zestawy 33 autorów.

                                                                      Podpisy Jury:
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Dobrze zrobione zdjęcie jest dokumentem chwili, prawdy o miejscu, zdarzeniach i ludziach na nim obecnych. 
Emanuje emocjami szaleństwa, smutku, radości, cierpienia, refleksji… Naciśnięcie spustu migawki aparatu foto-
graficznego to impuls przypominający pojedyncze uderzenie serca… i następne. Uruchamia się wtedy tok zdarzeń 
i rytm przeżyć, obrazy: „Człowiek i jego pasje”, „Życie codzienne”, „Wydarzenia”, „Sport”, „Przyroda i ekologia”  
– w takich też kategoriach opiniowało zdjęcia Jury Konkursu Fotograficznego „Wielkopolska Press Photo 2015”. 
Obejrzeliśmy blisko 1500 zdjęć (pojedyncze i zestawy). Decyzji nie podejmowaliśmy zawsze jednogłośnie. Każdy 
z nas miał indywidualne podejście do oceny prezentowanego materiału. Jego tematyka była w tym roku na-
prawdę różnorodna: lotnictwo, działalność wojskowa, boks, wyścigi konne, piłka nożna, koncerty, eventy, bicie 
rekordów w sporcie, kampania wyborcza, religia (postrzegana nie tylko przez pryzmat wiary, ale też kontekstów 
kulturotwórczych), śmierć, sala operacyjna (m.in.: pierwsza w Polsce operacja na otwartym mózgu). Dominowała 
tematyka społeczna definiowana poprzez ramy jej istnienia w kulturze danego narodu i państwa. Świadczyło to 
o wysokim poziomie wrażliwości osób biorących udział w konkursie. 
Tak zmierzaliśmy do wyboru fotografii najlepszych. W praktyce oznaczało to, aby zdjęcie nie było – mówiąc 
najogólniej – tylko ładne. O ewentualnej nagrodzie, czy wyróżnieniu decydowała zdolność do wykorzystania po-
tencjału fotografowanego obrazu (ujawnieniu bądź nie dopowiedzeniu fragmentu rzeczywistości, który silnie od-
działuje na naszą świadomość – wartość merytoryczna i edukacyjna). Technika zrobienia zdjęcia musiała być 
dobrana do materiału. W zestawach zdjęć liczyła się dodatkowo spójność wizji autora, jego konsekwencja twór-
cza, zainteresowanie osobistą historią ich bohatera bądź grupy osób. Poza tym, np. w kategorii „Życie codzienne” 
szukaliśmy dokumentacji zjawisk unikatowych dla konkretnych środowisk i norm życia społecznego (tego, co np. 
w Wielkopolsce jest naturalne, ale w innym regionie, czy kraju może już być dowodem na przełamywanie stereo-
typów, sposobu myślenia). Cieszyło nas, kiedy fotograf odważył się wejść w kulturę – przejść przez próg na pozór 
obcego domu, tradycji, spotkać swoje uczucia z przeżyciami rodzinnymi i osobistymi mieszkańców różnych części 
Polski i świata. Z drugiej strony dążyliśmy do odkrycia twórczej harmonii; tematyka niektórych zdjęć była na tyle 
emocjonalna, że zadaniem fotografa było jedynie jej zaakcentowanie, a nie dążenie do emanowania przejaskra-
wionymi uczuciami, które narzucają rodzaj odbioru, pozbawiając dzieła indywidualnej refleksji odbiorcy. Ujęcia 
na fotografiach miały być ciekawe, ale nie podręcznikowe. W każdej z kategorii konkursowych, interesowała nas 
jakość tematyczna i fotograficzna. Obraz poza jego barwnym opisem, musiał się sam bronić. Temat mógł być 
uniwersalny, ale jednocześnie też aktualny (co było wartością dodaną). 
Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, z ramienia którego zasiadłem w jury, pragnie podkreślić wyjątkowe medialne 
znaczenie Konkursu Fotograficznego „Wielkopolska Press Photo 2015” – tak ważne dla promowania lokalnej 
kultury i wartości życia obywatelskiego na arenie ogólnopolskiej. To, że ten konkurs odbywa się właśnie w Po-
znaniu – sercu Wielkopolski, jest szczególnie uzasadnione tak współcześnie jak i dziejowo. To przecież Wielko-
polska jest kolebką pracy organicznej, a osoby związane z tym konkursem nie jednokrotnie stają sie laureatami 
wyróżnień Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Historia oraz współczesny rytm życia Wielkopolski 
zasługuje na utrwalanie na fotografiach. I ta właśnie świadomość jest tym „rytmem światła”, o który w fotografii 
chodzi – ujawnia dlaczego Konkurs Fotograficzny „Wielkopolska Press Photo 2015” cieszy się tak dużym zainte-
resowaniem i uznaniem w środowiskach branżowych jak i ogólnospołecznych. 

Dominik Górny 

Dominik Górny – dziennikarz-publicysta, konferansjer, prezenter telewizyjny, literat. Członek 
Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) i innych stowarzyszeń twórczych. 
Autor siedmiu książek literackich (w tym „Poematu o moim Chopinie” zaliczonej do najważniejszych 
wydarzeń Roku Chopinowskiego na świecie). Przeprowadził ponad 100 wywiadów prasowych, 
radiowych i telewizyjnych z czołowymi przedstawicielami życia publicznego Polski i Europy (w tym  
z wszystkimi żyjącymi Prezydentami RP). Autor wielu recenzji i przedmów do książek o tematyce 
społecznej i kulturotwórczej. Sekretarz Komitetu Redakcyjnego książki „Ignacy Jan Paderewski. 
Pomnik i dzieło” – wydawnictwa z przedmową Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. 
Twórca tekstu „Spotkanie z Ojczyzną” napisanego z okazji XX-lecia Sejmu III RP i wręczonego 
każdemu z posłów tej kadencji. W latach 2011-2014 Rzecznik Kapituły Nagrody Pro Publico 
Bono powstałej z ramienia prof. Jerzego Buzka. Pierwszy w Wielkopolsce dziennikarz młodego 

pokolenia, który zainicjował w tym regionie działalność Telewizji Obywatelskiej „Pochwała Inteligencji”. Publikuje  
w wielu językach m.in.: angielski, węgierski, esperanto, rosyjski, ukraiński i grecki. 
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Refleksje przewodniczącego Jury.

Poziom konkursu był bardzo wyrównany i wysoki. 
Szczególną uwagę przykuły dwa zwycięskie materiały: 

W kategorii Czlowiek i jego pasje zestaw opowiadający o małych przydomowych siłowniach. 
Pięknie pokazujący pasje i ludzi jej oddanych oraz trafnie ilustrujący polską rzeczywistość. 

Grand Prix otrzymał przejmujący bardzo intymny fotoreportaż, 
niosący potężny ładunek emocji, bólu, cierpienia, nadziei i codziennego poświęcenia. 

Malarskie ujęcia sprawnie ułożone w ściskającą serce historię 
w pełni zasłużyły na tegoroczne zwycięstwo. 

Zaskoczony byłem dwiema kategoriami:
Sport z wieloma fantastycznymi zdjęciami ilustrującymi wydarzenia 

ale i opowiadającymi o sporcie codziennym, 
tym amatorskim a uprawianym z wielkim oddaniem. 

Wydarzenia choć pozornie wydawać się mogą najłatwiejszą kategorią, 
w istocie były najsłabiej reprezentowaną. 

Zdjęcia nie zaskakiwały i nie opowiadały o tym co ważne. 
Często fotografowie wysyłali zapis cyklicznych imprez 

sfotografowany w odtwórczy sposób, 
nie szukając swojej interpretacji zdarzeń w formie obrazu, 

ani w formie jej edycji. 
Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym 
oraz autorom wystawy pokonkursowej 

serdecznie gratuluję!
Wasze zdjęcia składają się na świetną ekspozycję, z której możecie być dumi.

Wojciech Grzędziński
wojciechgrzedzinski.com

Wojciech Grzędziński (ur. 1980 r. w Warszawie) – polski fotoreporter.
Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował stosowane nauki społeczne, pedago-
gikę rehabilitacyjną oraz antropologię. Był związany z redakcjami „Rzeczpospolitej” i „Dziennika”. Jako 
fotoreporter wojenny pracował m.in. w Libanie, Gruzji, Sudanie Południowym i Afganistanie. W 2009 zo-
stał laureatem III miejsca w konkursie World Press Photo, w którym uhonorowano jego zdjęcia wykona-
ne podczas wojny w Osetii Południowej. W latach 2011 - 2015 był pracownikiem Kancelarii Prezydenta 
RP, gdzie kierował zespołem fotografów i pełnił funkcję osobistego fotografa prezydenta RP.
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29.09.2015 r. Poznań. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Badanie echa serca noworodka, który przeszedł złożoną operację. 
Z powodu braku odpowiednich warunków rodzice nocujący z dziećmi, muszą 
spać na podłodze, pod łóżkami.

Grzegorz Dembiński 
„Życie codzienne kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu”
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 Paweł F. Matysiak
 „Barbara, pierwsza w Wielkopolsce”
 I NAGRODA

Zanim Go poznałem osobiście usłyszałem ze jest lekarzem z misją. 
Doktor Moskal z puszczykowskiego oddziału neurochirurgii jako pierwszy 
w Wielkopolsce przeprowadził operację usunięcia nowotworu mózgu z śród-
operacyjnym wybudzeniem pacjenta. Bohaterką dnia była Pani Barbara.
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Świetlica wsi Błociszewo, maj 2015 r.
Klub Rolnika, Sowinki, maj 2015 r.
GOK Sezam, Tarnowo Podgórne, wrzesień 2015 r.
Świetlica Wiejska, Szreniawa, maj 2015 r.
Wiejski Dom Kultury Koźlak, Chomęcice, maj 2015 r.
Szkoła Podstawowa, Konarzewo, maj 2015 r.
Świetlica Wiejska – Dom Strażaka, Palędzie, listopad 2014 r.
Świetlica Wiejska, Jankowice, wrzesień 2015
Dom Kultury Nad Wirynką, Łęczyca, maj 2015 r.

Marek Zakrzewski „Lokale wyborcze w Wielkopolsce”
WYRÓŻNIENIE

WYDARZENIA 
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Marek Zakrzewski „Pomnik Wdzięczności”
WYRÓŻNIENIE

Nabożeństwo na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Modlitwy 
i manifestacja w intencji przywrócenia Pomnika Wdzięczności – 
pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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W Polsce wiara, to połączenie obrządków i mistycznego przeżycia. 
Kalwaria Wejherowska, 2015 r.

Tytus Grodzicki „Wiara”
WYRÓŻNIENIE

WYDARZENIA 
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 Agnieszka Maruszczyk „Poznań Game Arena”
 WYRÓŻNIENIE



-14-

r.

WYDARZENIA 
 

Marek Lapis „Momenty 5”, Wyróżnienie 
Marsz Równości środowisk mniejszościowych m.in. mniejszości seksualnych, mniejszości etnicznych czy ludzi 
niepełnosprawnych przeszedł głównymi ulicami Poznania. Wrzesień 2015 r.

Tomasz Kuehn „Mister 1” 
Wybory mistera AWF.

Marcin Zieliński „Czempion” 
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2015 w Poznaniu.

Marcin Drab „Festiwal Kolorów”
Święto ma swe tradycje w Indiach (Święto Holi). U nas nieco komercyjne ale przyciągnęło tłumy nastolatków 
z całej Wielkopolski. Poznań 26.07.2015 r.
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Bartosz Jankowski „Zmiana gospodarza”,  I Nagroda     
Po 16 latach zmienił się Prezydent Poznania: Ryszarda Grobelnego zastąpił Jacek Jaśkowiak. 

Marek Lapis „Kampania Wyborcza 1”
W 2015 r. mieliśmy aż dwie kampanie wyborcze w Polsce: na urząd Prezydenta RP oraz do parlamentu. Przez cały kraj 
przejeżdżały sztaby polityków z wszystkich partii, prezentując program czy tez swój wizerunek jak najwiekszej liczbie wy-
borców. Konferencja prasowa podczas wizyty Beaty Szydło w Poznaniu.  

Marek Lapis „Kampania Wyborcza 2”   
Konwencja wyborcza PO na MTP w Poznaniu.

Tomasz Kuehn „Bilion”            
One Billion Rising w Poznaniu.

Bartłomiej Busz „Wojna na Ukrainie”, Wyróżnienie 
Konflikt na Ukrainie rozpoczął się w kwietniu 2014 r. Zbrojne wystąpienie prorosyjskich separatystów dążących do oderwa-
nia obwodu Donieckiego i Luganskiego od Ukrainy było poprzedzone przez marcową aneksję Krymu przez Rosję.
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Agnieszka, absolwentka polonistyki i Michał, absolwent socjologii są 
małżeństwem od kilku lat. W 2015 r. jak wielu Polaków wyjechali do Wielkiej 
Brytanii szukać pracy. Od podjęcia decyzji do wyjazdu minęło kilka miesięcy. 
Nerwy związane z wjazdem mieszały się ze łzami wzruszenia podczas pożegnania 
z bliskimi osobami i miejscami. „Żegnając dziadków bałam się, że ich już nigdy 
nie zobaczę”, mówiła Agnieszka. Dziadek zmarł w lipcu.  Nie jest łatwo opuścić 
swoją ojczyznę. GUS szacuje, że na koniec 2014 r. do pracy za granicą wyjechało 
ponad 2 mln Polaków.

Michał Adamski „16.40 do Glasgow”
I NAGRODA
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Kornelia najprawdopodobniej ma Zespół Mowata-Wilsona. Na całym świecie 
zdiagnozowanych jest ok. 171 osób z tym rzadkin zespołem wad wrodzonych. 
W Polsce zdiagnozowane są razem z Kornelią dwie osoby. Rodzice Kornelii 
heroicznie walczą z chorobą każdego dnia. Żeby pozyskiwać pieniądze na 
rehabilitację, w wielu punktach handlowych i instytucjach została ogłoszona 
zbiórka nakrętek plastikowych. Kilogram nakrętek w skupie kosztuje 1 zł. 
Podczas fotografowanego wywozu uzbieranych nakrętek udało się sprzedać 363 kg.

Waldemar Stube „Plastik”
WYRÓŻNIENIE
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Maroko, Essaouira, wrzesień 2015 r.

Piotr Borowski „Being in Touch”
WYRÓŻNIENIE



-19- ŻYCIE CODZIENNE 

Rekolekcje na Stadionie Narodowym w Warszawie, na którym blisko 50 tys. 
chrześcijan spotkało się, by wspólnie uwielbiać Jezusa.

Andrzej Dobosz „Jezus na stadionie 2.0”
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Relacja z tygodnia życia mieszkańców jednej z kamienic w Szopienicach – 
podupadłej ekonomicznie dzielnicy Katowic – w trakcie którego powstawał 
mural w ramach Street Art Festiwalu 2015. Mieszkańcy i zaproszony artysta – 
Amerykanin Axel Void – bardzo się zaprzyjaźnili, a kontakty te utrzymują się do 
dziś poprzez media społecznościowe. Katowice, maj 2015 r.

Artur Pławski „Szopienice”
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Dawid Stube „Zespół kociego krzyku”, I Nagroda oraz nagroda SPL 
Igor ma 16 lat. Chłopcy w tym wieku zaczynają czerpać z pełni życia: dojrzewają, przeżywają pierwsze bunty,  pierwsze 
miłości, odkrywają świat... Igor nie ma tego. Cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną „Zespół Kociego Krzyku”. 
Codziennie, wraz z matką, walczy o to, by jego odkrywany świat choć trochę przypominał ten normalny. Mimo olbrzymich 
problemów ta codzienna walka zbudowana jest na potężnej więzi między matką, a synem.

Łukasz Gdak „Śpiesząc się na tramwaj”
21.10.2015 r. Poznań, Most Teatralny.

Anna Kłopocka „Najlepszy przyjaciel”, Wyróżnienie
Na początku 2015 r. Luka zachorował na cukrzyce. Codzienne podawanie insuliny, badanie poziomu cukru, częste 
wychodzenie na dwór, zmiana trybu życia. Stracił wzrok, strasznie schudł, pił bardzo dużo wody i również bardzo dużo 
siusiał. Po prawie rocznej walce  z nieuleczalną chorobą, przyszedł koniec. Ostatnie kilka dni już nie miał siły wstawać, 
przestał jeść, przyjmował tylko wodę przez strzykawkę bo nie miał siły podnieść głowy.
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r.

Paweł Jaskółka „W pracy”
29.10.2014 r., sortownia paczek amerykańskiego giganta Amazon w podpoznańskich Sadach.

Łukasz Cynalewski „Pod Wieczerzą” Wyróżnienie 
10.06.2015 r., Poznań. Opuszczone altany ogródków działkowych przy ul. Lechickiej.  Romska dziewczynka leży na kanapie 
pod reprodukcją „Ostatniej wieczerzy”.

Stepan Rudyk „Bar przy drodze”

Łukasz Cynalewski „Otwarcie w kąpielówkach” Wyróżnienie 
29.05.2015 r., Tarnowo Podgórne pod Poznaniem. Uroczyste otwarcie aquaparku – Term Tarnowskich.

ŻYCIE CODZIENNE 
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Nowe Miasto nad Wartą, Gardłoryki Festiwal 2015.
Organizatorami Gardłoryków jest grupa przyjaciół zrzeszona w Stowarzyszeniu Miłośników 
Ziemi Nowomiejskiej, których pasją jest muzyka i którym serce bije w rytm rocka. 

Karol Szymkowiak „Gardłoryki Festiwal 2015”
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Iron Soldiers to formacja paramilitarna założona w 2009 roku, zrzeszająca w swoich 
szeregach młodych ludzi. Obowiązuje w niej hierarchia wojskowa. Do głównych celów 
Formacji należą m.in. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
i jej umacniania, przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony 
cywilnej. Zdjęcia powstawały w powiecie wrzesińskim, w takich miejscowościach jak 
Unia, Bierzglinek, Zagórów, Otoczna od stycznia do września 2015 r.

Andrzej Dobosz „Iron Soldiers”
WYRÓŻNIENIE
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Zdjęcia ukazują prywatne, przydomowe siłownie wraz z ich właścicielami „kulturystami”. 
Powstałe z pasji rzeźbienia własnego ciała.

Artur Kucharczak „Kulturyści”
I NAGRODA
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Zdecydowałem się na temat, który mówi  o pokoleniu Y. Odnosząc się do ciekawej charakterystyki tego pokolenia, jaką 
niewątpliwie jest książka Mirosława Nahacza Osiem Cztery, mówię o prostej codzienności wszystkich tych, którzy tak jak 
ja, urodzili się po lub w roku 1984. Dziś, ludzie tego pokolenia kształtują codzienność: dochodzą do władzy, zaczynają 
pracę, zakładają rodziny. Mirosław Nahacz w swojej książce pisze: Peweksy umarły, my pamiętamy je jak przez mgłę, 
tamten świat nie jest nasz, nic z niego nie jest nasze, nam wolno prawie wszystko, myśleć, mówić, a w dodatku nic nie 
musimy, nie trzeba się bić, zresztą nie ma o co, nie ma żadnych idei, jak ktoś chce, może na siłę zostać harcerzem albo 
ministrantem, może odnajdzie sens i podobne duperele, nam to nie jest do niczego po-trzebne. Najczęściej spotykane 
definicje pokolenia Y to takie, z których wynika, że to generacja ludzi pochłoniętych nową technologią, którzy żyją 
w globalnej wiosce jaką jest internet, że jed-nocześnie są otwarci, i silnie przekonani o swojej wyjątkowości.   
Nie zastanawiałem się nad dokonywanym wyborem i decyzją dlaczego akurat tę osobę wybra-łem do zdjęć, a najczęściej 
po prostu zaczepiałem ludzi na ulicy, czy w komunikacji miejskiej. Warunkiem było wykonanie zdjęcia w miejscu, w którym 
mieszka bohater bowiem nic tak nie określa człowieka, jak jego własna przestrzeń, w której żyje na codzień. Człowiek, 
który zaprasza mnie do swojego pokoju, pozwala wykonać sobie portret, oddaje mi swoja intymność, ufa mi po to bym to 
doświadczenie zarejestrował, czyniąc mnie jednocześnie osobą odpowiedzialną za to co zobaczyłem.

Michał Narożny „After 84”
WYRÓŻNIENIE
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5 Zmysłów. Ekspresja – projekt edukacyjny polegający na aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
Osoby niepełnosprawne: intelektualnie, ruchowo, niesłyszące oraz niewidzące poprzez okres kilku 
miesięcy poznawały świat teatru. Dzięki temu poznawali samych siebie, swoje wnętrze oraz swoje 
mozliwości ekspresji. Każdy z uczestników mógł przełamać bariery jakie spotyka w codziennym 
zyciu, swoje wewnetrzne bariery oraz bariery w kontaktach ze światem zewnetrznym. Zdobył 
wiele umiejętności, których nie był świadomy przed projektem. Na koniec wszyscy zagrali 
w profesjonalnym przedstawieniu teatralnym z zawodowymi aktorami na jednej scenie.

Marek Lapis „5 Zmysłów. Ekspresja”
WYRÓŻNIENIE
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Relacja z powstawania palmy wielkanocnej w regionie słynącym z tworzenia najwyższych palm w Polsce – Łowiczu. 
Palmy te nie powstają w „kołach gospodyń wiejskich” ani w pracowniach twórców ludowych, lecz tworzone są 
spontanicznie przez młodzież w szkołach lub grupach parafialnych. Konkurs na najwyższą palmę odbywa się cyklicznie 
w każdą Niedzielę Palmową, po mszy na łowickim Rynku – niektóre okazy sięgają czasami kilkunastu metrów wysokości. 
Zdjęcia wykonane w ciągu tygodnia poprzedzającego Niedzielę Palmową przedstawiają uczniów z Gimnazjum w Popowie, 
którzy traktowali czasami budowę palmy jako świetny pretekst do zwalniania się z lekcji, jednak ich energia, ogromne 
zaangażowanie w rozwiązywanie wielu technicznych trudności i bardzo zespołowe podejście do pracy zasługują na 
prawdziwy podziw i szacunek. Łowicz, marzec 2015 r.

Artur Pławski „Palma”
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Stepan Rudyk „Pyrkon”, I Nagroda
Festiwal Fantastyki w Poznaniu. 

Michał Adamski „Pyrkon 2”  

Anna B.Gregorczyk „Jestem tym tatuażem”, Wyróżnienie
Uczestnik II Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej odbywającego się w 2015 r. w Poznaniu. Po spek-
taklu poprosił mnie o sfotografowanie go „na pamiątkę” – ściągnął koszulę piżamy udającej więzienny pasiak  i zaprezen-
tował dumnie swoje wytatuowane plecy nazywając je wizytówką swojej duszy.  

Stepan Rudyk „Święty Mikołaj”
Zdjęcie przedstawia pracownika straży pożarnej przebranego w strój Świętego Mikołaja.  Mężczyzna wychodzi przez okno 
po drabinie strażackiej i pozdrawia dzieci znajdujące się na rynku. 

Marek Zakrzewski „Strefa Militarna 4”, Wyróżnienie 
Podrzecze (woj. wielkopolskie), 10.07.2015 r. Grupy rekonstrukcyjne, zajmujące się historią wojskowości od czasów śre-
dniowiecza do XX wieku oraz kolekcjonerzy sprzętu wojskowego biorą udział w zlocie miłośników historii militarnej.

CZŁOWIEK I JEGO PASJE
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24.10.2015 r. odbył się pierwszy bieg po schodach wieżowcach Collegium Altum 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczestnicy musieli pokonać 18 pięter, 392 
stopnie schodów. Najlepsi zawodnicy dobiegli do mety w czasie poniżej 2 minut.

Bartosz Jankowski „Bieg”
WYRÓŻNIENIE
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Portrety biegaczy na 32. kilometrze największego w Polsce, poznańskiego maratonu.  
Poznań, 11.10.2015 r.

Grzegorz Dembiński „32 kilometr”
I NAGRODA
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Zawody BMX rozgrywane na leszczyńskiej skateplazie.

Mateusz Mocek „Concrete Slabs Contest 2015”
WYRÓŻNIENIE
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Kopulaste formy kortów unoszących się ponad korony drzew, kontrastujące z osadzoną 
w modernizmie architekturą budynków okalających kompleks sportowy, to krajobraz 
poznańskiego Golęcina. Zainspirowany połączeniem pięknej estetyki z jednoczesną 
codzienną jego funkcjonalnością (miejscem uprawiania sportu, zawodów sportowych, 
treningów), postanowiłem podjąć próbę obrazowania tego miejsca.

Michał Narożny „Ten sam Golęcin”
WYRÓŻNIENIE
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Łukasz Wypiór „Mistrz”, Wyróżnienie 
Seria ćwiczeń wykonywanych przy pomocy oryginalnego kształtu ciężarów wpisuje się w ramy tradycyjnego sportu 
w Iranie. Specjalnie skonstruowane ćwiczenia wykonywane w odpowiednich seriach w rytm muzyki miały służyć do 
szkolenia największych wojowników.

Paweł F.Matysiak „Gorące zdrowie”

Ewa Dytfeld „Medaliści” 
51 cross ostrzeszowski

Łukasz Cynalewski „Puchar mistrza”, Wyróżnienie 
07.06.2015 r. Poznań, Inea Stadion. Lech Poznań zdobywa tytuł Mistrza Polski. 
Kapitan Łukasz Trałka z pucharem pod II trybuną.

SPORT
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Maciej Lelonkiewicz „Run Forrest Run”, I Nagroda 
Zdjęcie wykonane w Wielkopolskim Parku Krajobrazowym podczas niedzielnego spaceru.

Marek Lapis „Pływanie a (synchroniczne)”
Termy Maltańskie w Poznaniu. Grudzień 2014 r.

Marek Konon „Szybownik”

Stepan Rudyk „Fitnes”, Wyróżnienie

SPORT
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Poznań, 20.03.2015 r. godz. 10.27-10.49

Stepan Rudyk „Zaćmienie
WYRÓŻNIENIE   
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Zdjęcia wykonane w trakcie wyjątkowo silnych i długo utrzymujących się 
w roku 2015 upałów. Ocieplenie klimatu staje się coraz bardziej odczuwalne 
również w klimacie umiarkowanym… Gliwice, Katowice, lipiec 2015 r.

Artur Pławski „32º w cieniu” 
WYRÓŻNIENIE   
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Stepan Rudyk „Palmiarnia”  
WYRÓŻNIENIE   
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Michał Adamski „Droga”, Wyróżnienie 
Fragment budowanego wiaduktu w Łęczycy na trasie Poznań – Czempiń.

Karol Szymkowiak „bez tytułu”, Wyróżnienie 

Roman Mencel „Bocian z myszką”

Anna B.Gregorczyk „Wyrobisko 4” 
Jedno zdjęcie z cyklu opowiadającego o zmianach jakie zachodzą na terenie pokopalnianych zalewisk 
w sąsiedztwie Elektrowni Pątnów I w Koninie.

PRZYRODA I EKOLOGIA



-40-

r.

Paweł F Matysiak „Burza”, Wyróżnienie 

Marta Wolff „Obwodnica z widokiem na Dolinę Baryczy”
II Etap budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego widziany z lotu ptaka. Jak to w życiu bywa są jej zwolennicy, ale 
również przeciwnicy. Dla jednych wygoda – szybkie przemieszczanie się, mniej korków w miastach, dla drugich – 
niszczenie naturalnego środowiska powodujące wymieranie różnych gatunków zwierząt, roślin, owadów.

Karol Szymkowiak „bez tytułu”, I Nagroda

PRZYRODA I EKOLOGIA
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Artur Kucharczak „Kulturyści”
Marek Lapis „5 Zmysłów. Ekspresja”
Michał Narożny „After 84”
Artur Pławski „Palma” 
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Stepan Rudyk „Palmiarnia” 
Stepan Rudyk „Zaćmienie”
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Grzegorz Dembiński „32 kilometr”
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Mateusz Mocek „Concrete Slabs Contest 2015”
Michał Narożny „Ten sam Golęcin”

Wydarzenia

Tytus Grodzicki „Wiara”
Agnieszka Maruszczyk „Poznań Game Arena”
Paweł F. Matysiak „Barbara, pierwsza w 
Wielkopolsce”
Marek Zakrzewski „Lokale wyborcze w Wielkopolsce”
Marek Zakrzewski „Pomnik Wdzięczności”

Życie codzienne 

Michał Adamski „16.40 do Glasgow”
Piotr Borowski „Being in Touch”
Grzegorz Dembiński „Życie codzienne kardiochirurgii 
dziecięcej w Poznaniu”
Andrzej Dobosz „Jezus na stadionie 2.0”
Artur Pławski „Szopienice”
Waldemar Stube „Plastik”

pojedyncze 

Człowiek i jego pasje 

Michał Adamski „Pyrkon 2”
Anna B.Gregorczyk „Jestem tym tatuażem”
Stepan Rudyk „Święty Mikołaj”
Stepan Rudyk „Pyrkon”
Marek Zakrzewski „Strefa Militarna 4”
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Michał Adamski „Droga”
Anna B.Gregorczyk „Wyrobisko 4”
Paweł F.Matysiak „Burza”
Roman Mencel „Bocian z myszką”
Karol Szymkowiak „bez tytułu”
Karol Szymkowiak „bez tytułu”
Marta Wolff „Obwodnica z widokiem na Dolinę Baryczy”

Sport 

Łukasz Cynalewski „Puchar mistrza”
Ewa Dytfeld „Medaliści”
Marek Lapis „Pływanie a (synchroniczne)”
Maciej Lelonkiewicz „Run Forrest Run”
Marek Konon „Szybownik 3”
Paweł F.Matysiak „Gorące zdrowie”
Stepan Rudyk „Fitnes”
Łukasz Wypiór „Mistrz”

Wydarzenia 

Bartłomiej Busz „Wojna na Ukrainie”
Marcin Drab „Festiwal Kolorów”
Bartosz Jankowski „Zmiana gospodarza”
Tomasz Kuehn „Bilion”
Tomasz Kuehn „Mister 1”
Marek Lapis „Kampania Wyborcza 1”
Marek Lapis „Kampania Wyborcza 2”
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Marcin Zieliński „Czempion”
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Łukasz Cynalewski „Otwarcie w kąpielówkach”
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Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy: 
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współpraca przy organizacji konkursu

Miejski Dom Kultury w Turku
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski

Związek Artystów Plastyków Oddział Poznański
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna w Krotoszynie
Stowarzyszenie Kulturalne EURO ART w Kępnie

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
Bibliteka Publiczna Miasta Gniezno

Andre Abrasive Articles
Foto Staszyszyn

pix house 
fotoma
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