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Głównym elementem konkursu są comiesięczne internetowe spotkania  
w trakcie których na stronie internetowej www.fotoplastykon.com.pl 
umieszczane są nadesłane prace, a znani fotograficy  oceniają nades-
łane fotografie. Autorzy  uczestnicy tych wirtualnych spotkań mają jedną 
z nielicznych możliwości sukcesywnego podnoszenia swoich umiejęt-
ności i konsultacji z prowadzącymi fotografikami. Najlepsze zdjęcia z 
tych comiesięcznych spotkań są raz w roku poddane ocenie profesjonal-
nego Jury i zaprezentowane mieszkańcom województwa w formie fina-
łowej wystawy.

Ślad ciszy
Ten zbiór zdjęć, ta wystawa, te zdania fotograficzne ukazane są tu jako 
najszersze spojrzenie obejmujące różne wycinki świata, jako sposób 
zadomawiania się w rzeczywistości, której nie zamykają żadne granice. 
Perspektywa odpowiada tu różnym obiektywom, które chwytają to, 
czego nie jest w stanie uchwycić zwykłe spojrzenie. Te same obiektywy 
obracają się nie tylko ku przestrzeni ziemskiej  nakierowują się również 
na czas, stają się magicznymi lunetami, dzięki którym fotografowie 
przybliżają czas miniony. Spojrzenia fotograficzne są szerokie, gdyż 
obejmują zarazem ludzki szczegół i całość obszaru danego ludziom do 
zamieszkania: ziemię i lata. Prezentowane fotografie są dobrą szkołą 
widzenia i pewną metaforą bytu bogatą w fakty, reminiscencje, 
przemyślenia.
Obrazy wyłaniają się z zalewu rozwibrowanego światła - fragmentarycz-
nie, z mocniejszymi punktami krystalizacji, które odpowiadają miejscom 
przemierzanym na tym lądzie. Widzimy sceny przyrodniczego widowis-
ka oglądanego przez autorów z niesłabnącą pasją o wszystkich porach 
roku i dnia. Jest tu poczucie tajemnicy, nie dającej się określić i 
dotykającej powierzchni życia tylko w rzadkich chwilach.
Herling  Grudziński pisał: „ Przechodzimy przez życie, gromadząc  świa-
domie lub podświadomie  odblaski naszego bożego światełka. Zbie-
rając dowody, że coraz więcej wiedząc, coraz mniej potrafimy wyrazić 
słowami”. Fotografowie mając tą świadomość „odblaski swojego boskie-
go światełka” wyrażają, pokazują poprzez wybrane zdjęcia. Potrafią 
dostrzec barwy, deseń lasu i odtworzyć jego ledwo czytelny rysunek.
                                                                                 Leszek Lesiczka 













DARIUSZ KLIMCZAK “Czas odjazdu”











Autorzy i tytuły prac zakwalifikowanych do wystawy

Justyna Bajgrowicz-Biegun Jaworzno „Blokowisko”.
Zofia i Jarosław Bernatowicz Poznań „Pielgrzymka”, „Turysta”.
Paweł Bieniewski Chotomów „Pocałunek”, „Lustro”, „Zieloności”.
Adam Buczkowski Poznań „Rzeka”.
Czesław Chwiszczuk Wrocław „Pejzaż zaokienny”.
Cezary Dubiel Szczecin „Diabelski młyn”, „Krajobraz z kapliczką”, „Na falochronie”,  
     „Spacer po deszczu”, „Wiosennie”.
Jarosław Gwoździk Poznań „Pierwsze fascynacje”, „Pejzaż polski industrialny”. 
Sahraoui Hacen Szamocin „Diatonik”, „Self”.
Mariusz Idzikowski Sieradz „Ulotność”.
Paweł Jagła Poznań „Auto”, „Basen”, „Dłonie”, „Kapliczka”, „Kolory”, „Kuchnia”, „Odmienne 
     stany świadomości”, „Parasol”, „Piec”, „Piramida”, „Podwórko”, „Światłocień”, 
     „Tęsknota”, „Wieczorem”, „Wierzchołki wyobraźni”, „Wspomnienie z Egiptu”.
Bogumiła Jarecka Kraków „Dziwny sen”, „Kobieta w łódce”, „Oko machiny”, „Teatr 
     cieni”, „Wodne puzzle”, „XXX”.
Magdalena Kaźmierczak Gdynia „Rowerkowo”.
Małgorzata Klafkowska Poznań „Do góry dnem”.
Cezary Kowalczuk Lublin „Krople”.
Jarosław Kulczyński Sady „Mikromakro”, „Statki na niebie”, „Życie Czerwonej planety”.
Maciej Kuzior Luboń „Akademia”, „Konstrukcje”, „Mury samotności”, „O sztuce”, 
     „Ujarzmiona przestrzeń”.
Dariusz Kwiatkowski Stalowa Wola „Bliźniaki”.
Dorota Kycia Józefosław „Na pastwisko przez rzekę 4”, „Uśmiech Stasia” oraz trzy 
     prace bez tytułu.
Natalia Lewandowska Poznań siedem prac bez tytułu.
Cecylia Łęszczak Swarzędz „Jakub 1”.
Aleksandra Macewicz Wałbrzych „Autoportret”.
Zbigniew Markowski Lubliniec „Czerwone maki”, „Droga przez życie”, „Miejska 
     przyszłość”.
Tymoteusz Jerzy Masiakowski Murowana Goślina „Stuck 2”
Marcin Nawrocki Kutno „Indianin”, „Samotność”, „W stronę słońca”.
Marcin Nowik Poznań „Przez zieloną szybkę”, „Waga 2”.
Joanna Rybczyńska Warszawa „Abstrakcyjne wróble”, „Boczna uliczka”, „Jesień, 
     „Jesienne rumianki”, „Kot w oknie 2”, „Niezłomne drzewo”, „Światy równoległe”,  
     „Płatek begoni w wodzie 1”.
Jakub Rybicki Białystok „Nie zwolniłeś nie dojedziesz”, „Pociąg 3”.
Piotr Skrzypek Skórzewo „W krzywym zwierciadle”.
Marcin Sławicz Poznań „Dokąd idziesz”, „W innym świecie”.
Marta Wiktoria Słyż Supraśl „Bez tytułu 2”.
Małgorzata Sokała Poznań „Kanałami”, „Na końcu świata”, „Prawie”, „XXX”.
Agnieszka Stachowiak Poznań „Bzyczek”, „Epoka Lodowcowa”, „I see you”, „I-XII”,  
     „Nad i pod”, „Skarabeusz”.
Monika Stanisławska Paniowice „Models look”, z cyklu wiosna „Z lasu 1”.
Michał Straszewski Łomianki „Kościół w Janowcu  detal”, „Kręgi światła”, „Mglista 
     noc na Powiślu”, „Pejzaż miejski o zachodzie słońca”, „Plafon”, „Wieczór nad 
     Wiartlem”, „Wykusz”, „Zatopiona”.
Krzysztof Szwakopf Poznań „Łza poranka 2”.
Renata Tądrowska Swarzędz „Półkula Wenus”.
Maciej Umiecki Poznań „Nasze sekrety”.
Elżbieta Walentynowicz Piaseczno „Mgła wieczorna”.
Ryszard Warczyński Gniezno „W porcie”.
Konrad Zacharski Wadowice „A co po nas?”, „Deskorolka”, „Do Betsaidy”, „Minaret”, 
     „We dwoje”, „Zgubiony trop”.






