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Foto Express Fuji Antoni Rut  61-664 Poznań, ul. Starowiejska 5/14, tel/fax. +48 61 821 68 45 

pierwsza strona okładki:  Jarosław Kulczyński “Waterworld” wyróżnienie
czwarta strona okładki:  Dariusz Ceglarek “Dmuchawce II”
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konkurs fotograficzny
zdjęcie miesiąca

przestrzeń
wyobraźni
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.

Bliżej dali
W przestrzeni, którą budują fotografowie artyzm jest stanem przejściowym bez 
przeszłości i przyszłości, niezbędnym, aby wejść w tajemnicze piękno. Artysta 
odkrywa w świecie tylko to, co już nosi w sobie; jednak wszelkie odkrycia 
wymagają działania. Poprzez działanie przedstawiamy (opisujemy) siebie i 
świat. Ich zespolenie wyobraźni z realnością, upojenia z trwożną zadumą i 
gwałtowności z uspokojeniem koja ból wynikający z pewnej niemożliwości.
Jeżeli fotografom starczy uwagi, skupienia i przygotowania, zostanie od nich 
ślad mogący pomóc wyobraźni i pamięci innych. Ożyją ich obrazy, a myśli 
powędrują ku tajemniczej „dali”, gdzie rodzi się iskra wskazująca słońce. W 
końcu czym byłby te zdjęcia, gdybyśmy co pewien czas nie odkrywali ich dla 
siebie, nie patrzyli na nie z bezinteresownym zachwytem i podziwem? Szukamy 
ustawicznie dla siebie i innych blasku w twarzach, które wydają się rzeźbione, 
ryte w twardej materii, w kamiennych, obsesyjnie piętrzących się krajobrazach, 
metalicznym dźwięku kolorów, w nerwowej plątaninie linii. Autorzy budują swoje 
wypowiedzi nader swobodnie, prawie beztrosko i chętnie sięgają po język 
potoczny. Rozkład świateł i cieni, wynikających z surowego konstruktywnego 
postulatu uproszczeń i przeciwstawień, wydaje się zdawkowy, charaktery 
mieszczą się w swoich schematach.
Różne fotografie uderzają w różne centra wrażliwości, uruchamiają różne 
reakcje. I zdarza się, że każda z odmiennych interpretacji obrazów daje się 
umotywować i usprawiedliwić równej wartości argumentami. Samo „dzieło” 
bowiem upoważnia do tego, aby było rozumiane wielorako.
Etap tematyzacji jest bardzo ważny dla przebiegu twórczego, stwarza jego 
wewnętrzną konieczność. Od niego zależy wymowa artystyczna prac ich 
autentyczność, ich siła oddziaływania. Jaka jest siła oddziaływania tych 
wszystkich prac, prac poszczególnych fotografów? Godne uwagi jest to, że 
zdjęcia przecież różnych autorów stają się obszarem konsolacji dla wszystkich 
fotografujących. 
                                                                                                 Leszek Lesiczka                                                         



WITOLD  KRUMPLEWSKI  z cyklu “Kamienne obrazy 2”  I nagroda i Złoty Medal



JOANNA  RYBCZYŃSKA  “4 pory roku - jesień”  II nagroda i Srebrny Medal 



MACIEJ  KUZIOR  “Puzzle”  III nagroda i Brązowy Medal



 WOYTEK  SMÓŁKOWSKI  “XXX”  wyróżnienie 

 IWONA  CZERNIAK  “Droga do domu” 



 ANNA  TOCH  “Regina” 
 nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.

 KATARZYNA  WOJCIECHOWSKA  “Strata” 
 nagroda specjalna FOTODURA Salon Fotograficzny



DOROTA  KYCIA  “Portret córki”  wyróżnienie

BOGUMIŁA  JARECKA  “Autoportret”  wyróżnienie



AGNIESZKA  DOMANOWSKA  “XXX1” 

CEZARY  DUBIEL  “Dotknąć znaczy uwierzyć”  wyróżnienie



ELŻBIETA  WASZCZUK  “Marzenia senne 3”  

 JAROSŁAW  GWOŹDZIK “XXX” 
 nagroda specjalna wydawca FOTO i FOTOGRAFIA CYFROWA



ELŻBIETA  PYRKA  “Ślizgi po wodzie”

PAWEŁ  BIENIEWSKI  “Barwy jesieni”  wyróżnienie



ANNA  WOROWSKA  “Tafla 2”

 EWA CEGLAREK  “Azalia 1” 
 nagroda specjalna wydawca FOTO i FOTOGRAFIA CYFROWA



Autorzy i tytuły prac zakwalifikowanych do wystawy 

 
Jarek Yarki Bambynek Bielsko-Biała „Nocą”, „Spa”, „We mgle” 
Jarosław Bernatowicz Poznań „XXX”, „Łąka” 
Paweł Bieniewski Chotomów „Barwy jesieni”, „Na fali”, „Surfer”, „W iosna”, „Zawijas” 

Ireneusz Bilski Trzebnica „Portret Mateusza” 
Marcin Bublewicz Gryfice „Buszujące w sepii”, „Kolory lata”, „Konfrontacje”, „Polskie drogi” 
Małgorzata Budzisz Radom „Po drugiej stronie snu” 
Dariusz Ceglarek Luboń „Dmuchawce II”, „Mimikra”, „Wewnętrzny spokój” 

Ewa Ceglarek Luboń „Azalia 1”, „Makowe flamenco”, „Poszukiwanie wiosny II”, „Za szkłem” 
Iwona Czerniak Wrocław „Droga do domu”, „Przejażdżka po Wrocławiu”, „To tylko film”,  
        „Zamurowana” 
Agnieszka Domanowska Ciechocinek „XXX”, „Planeta Ziemia” 

Cezary Dubiel Szczecin „Dotknąć znaczy uwierzyć”, „Dywan”, „Jak samolot”, „Kłosy”, „Na moście”,  
        „Rytm kroków” 
Bartosz Fajge Warszawa „Warszawa skrajności” 
Marek Grum  Police „Roztocze 3” 
Jarosław Gwoździk Poznań „XXX”, „Don Basilio”, „Stara kasa”, „Stara lipa” 
Bogumiła Jarecka Kraków „Alchemia”, „Autoportret”, „Inny wymiar”, „Ślad bytności”, „Ze wstążką”, 
        „Czarodziejskie lustro” 
Kasia Jędrzejczyk Łódź „Bez tytułu” 

Łukasz Kimnes Biała Podlaska „Most” 
Anna Klinkosz Koszalin „Abstrakcja”, „Dolina Odry” 
Szymon Kropaczewski Poznań „Blokowisko jak z bajki” 
Witold Krumplewski Zielona Góra „Maski 1”, „Maski 2”, „Maski 3”, „Światło i cień 3”, „Z cyklu 
        kamienne obrazy 1”, „Z cyklu kamienne obrazy 2”, „Z cyklu kamienne obrazy 3” 
Jarosław Kulczyński Sady „Waterworld”, „Jazda”, „Moon Bike”, „Na okrągło”, „Zachód mrozem 

        malowany” 
Maciej Kuzior Luboń „Bagdad Cafe”, „Czas odhumanizowany”, „Kolumny”, „Puzzle” „Rytmy  

        miasta”, „XXX 1”, „XXX 2” 
Dorota Kycia Józefosław „Corse Castaniccia”, „Corse Centuri”, „Portret córki”, „Skrzyp polny” 
Nata lia Lewandowska Poznań „Bez tytułu 1”, „Bez tytułu 2”, „Bez tytu łu 3”, „Bez tytułu 4” 
Beata Makowska Kraków „Drzewo” 

Agnieszka Markowska Częstochowa „Kanał” 
Zbigniew Markowski Lubliniec „Barwy nocy”, „Czerwone” 
Małgorzata Moniuszko Niewodnica Korycka „W podróży” 
Patryk Moriak Wrocław „Niebiańska wyspa”, „Przestrzeń wyobraźni”, „Spirit of Loch Scavaig” 

Elżbieta Pyrka Biała Podlaska „Ślizgi po wodzie”, „W  górę i w dół” 
Monika Radomińska Łódź „Historia mojego miasta” 
Joanna Rybczyńska Warszawa „4 Pory roku jesień”, „4 Pory roku wiosna”, „Portret kobiety”, 

        „Stoicki spokój” 
Danuta Salamon Piekary Śląskie „Tabula rasa” 
Piotr Skrzypek Skórzewo „Szeregowcy” 
Woytek Smółkowski Wyszków „Bez tytułu”, „Port”, „Przyjaciółki”, „Drzewa”, „Las”, „Łubin”, „Pąk” 

Małgorzata Sokała Poznań „Ku górze”, „W zamkniętym oknie” 
Agnieszka Stachowiak Poznań „XXX”, „Zdobywca” 
Leszek Szostek Zgorzelec „Burza” 
Małgorzata Szymankiewicz Poznań „Ekipa”, „Okno na podwórze” 
Anna Toch Lądek Zdrój „Jak wiatr”, „Małgosia”, „Nastka”, „Niedziela 2”, „Pierwsze zdjęcie”, 

        „Regina”, „Uśmiech”, „Krajobraz z ptakami” 
Joanna Urban Częstochowa „Oni”, „Zatopione miasto” 
Ela Waszczuk Kołobrzeg „Marzenia senne 1”, „Marzenia senne 3” 
Katarzyna Wojciechowska Ostrów Wielkopolski „Strata”, „Zapomnienie” 

Anna Worowska Białystok „Brzozy”, „Śnieg”, „Tafla 2”, „Trawy” 
Dominika Zadrożna Warszawa „Wspomnienie” 
Daniel Zasina Poznań „W odbiciu” 



przestrzeń

konkurs fotograficzny
zdjęcie miesiąca

Protokół
z  posiedzenia  Jury  przyznającego  nagrody  główne w VIII edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  
“PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI” zdjęcie miesiąca

Jury:
przewodniczący    Stefan Wojnecki  -  ASP, ZDFP, ZPAF  
członkowie            Janusz Kostrzewski  -  AFRP, ZPAF
                              Leszek Lesiczka  -  Pryzmat, PTT
                              Rafał Jasionowicz  -  ZPAF
                              Władysław Nielipiński  -   ZDFP, WBPiCAK 
sekretarz -             Antoni Rut  -  AFRP, ZAP, ZPAF

Na  konkurs  wpłynęło  łącznie  946 prac 129 autorów. Z  zakwalifikowanych do wystawy 130 
prac 46  autorów,  Jury postanowiło  nagrodzić prace następujących  autorów:

I nagroda  -  1000,- zł oraz  
Złoty  Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Witold Krumplewski z Zielonej Góry za całość prac

II nagroda - 600,- zł oraz 
Srebrny Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
Joanna Rybczyńska z Warszawy za całość prac

III nagroda - 400,- zł oraz 
Brązowy Medal Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej 
Maciej Kuzior z Lubonia za całość prac
 
Nagroda specjalna FUJIFILM Polska Distribution Sp. z o.o.
Anna Toch z Lądka Zdroju  za pracę pt.: “Regina”

Nagroda specjalna FOTODURA Salon Fotograficzny
Katarzyna Wojciechowska z Ostrowa Wlkp. za pracę pt.: “Strata”

Nagroda specjalna wydawca Foto i Fotografia Cyfrowa
Ewa Ceglarek z Lubonia za pracę pt.: “Azalia 1”

Nagroda specjalna wydawca Foto i Fotografia Cyfrowa
Jarosław Gwoździk z Poznania za pracę bez tytułu

Ponadto  nagrodzeni  otrzymali  koszulki Premier Digital oraz album do zdjęć Canpol

Wyróżnienia Fotoklubu RP

Woytek Smółkowski z Wyszkowa za pracę bez tytułu.
Paweł Bieniewski z Chotomowa za pracę pt.: ”Barwy jesieni”.
Cezary Dubiel ze Szczecina za pracę pt.: „Dotknąć znaczy uwierzyć”.
Bogumiła Jarecka z Krakowa za pracę pt.: „Autoportret”.
Jarosław Kulczyński z Sadów za pracę pt.: „Waterworld”.
Dorota Kycia z Józefosławia za pracę pt.: „Portret córki”.

Ponadto wyróżnieni otrzymali koszulki Premier Digital oraz Album ufundowany przez Prezydenta Miasta Poznania.

Poznań, dnia 25.07.2008 r.                                                                                                           Podpisy Jury 

wyobraźniwyobraźni



ekspozycja
GALERIA  FOTOGRAFII  WBPiCAK  POZNAŃ  POLAND

wrzesień 2008
ISBN 978-83-926271-0-4


