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Trzecia edycja Przeglądu Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego prezentuje
dorobek fotoreporterów, dokumentujących wybrane wydarzenia polityczne, sportowe i kulturalne
oraz życie codzienne mieszkańców województwa od listopada 2014 r. do września 2016 r.
W tegorocznej odsłonie konkursu zmierzyło się 31 profesjonalistów – fotografów zatrudnionych
w redakcjach prasowych, internetowych i agencjach fotograficznych oraz freelancerów. Po raz
pierwszy do udziału w Przeglądzie zaproszono także amatorów – uczniów oraz studentów
do 26 roku życia.
Na konkurs nadesłano ponad 300 zdjęć w pięciu kategoriach profesjonalnych: Wydarzenia, Życie
codzienne, Kultura, Sport, Środowisko, oraz kategorii amatorskiej. Prace oceniło jury
w składzie: Witold Krassowski – przewodniczący, Damian Kramski, Arkadiusz Blachowski.
Wyłoniono laureatów oraz przyznano nagrody specjalne: Grand Prix i Nagrodę Prezydenta Miasta
Bydgoszczy Rafała Bruskiego, który po raz drugi objął wydarzenie patronatem honorowym.

The third edition of the Kuyavia and Pomerania Regional Reportage Photography Competition
features the works of photojournalists documenting various events. These events, unfolding from
November 2014 till September 2016, concern not only the sphere of politics, sport and culture but
also present everyday life of the inhabitants of the voivodship. Thirty one professionals – photographs
working for the press, the internet and photographic agencies as well as freelancers have entered this
year's competition. Also amateur photographers, namely pupils and university students up to 26 years
of age, have been welcome.
Three hundred pictures have been submitted for the competition. They have been divided into
5 professional categories: Current Events, Daily life, Culture, Sports, Environment, as well
as a category for amateurs. The works have been evaluated by a jury comprising Witold Krassowski
– the President of the Jury, Damian Kramski and Arkadiusz Blachowski. The laureates have been
selected and additional prizes including Grand Prix and the Award of the Mayor of the city of
Bydgoszcz Rafał Bruski presented. It is the second time the Competition has been held under the
honorary patronage of the Mayor of Bydgoszcz.

jury

jury
W latach 1995-2012 fotoreporter Gazety Wyborczej (w latach 20032008 kierownik działu fotograficznego). Od 2012 roku prowadzi Timelineproduction.pl i Comcam.pl. Wielokrotnie nagradzany w prestiżowych
konkursach: Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto, Newsreportaż
(Grand Prix 2008 za zdjęcia z Afganistanu). Nominowany za najlepsze
zdjęcia w konkursie Perpignan 2000. Jego prace publikują m.in.: Gazeta
Wyborcza, Duży Format, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Extra, Twój
Styl, Newsweek Polska, Polityka, Wprost, Przekrój, National Geographic,
Le Monde. Obecnie zajmuje się długofalowymi projektami dokumentalnymi - fotograficznymi i filmowymi.

From 1995 to 2012 a photojournalist for Gazeta Wyborcza (over the years
2003-2008 the head of the photography section). Since 2012 he has been
managing Timelineproduction.pl and Comcam.pl. The photographer has
received awards during such prestigious competitions as Grand Press
Photo, BZ WBK Press Foto, Newsreportaż (Grand Prix in 2008 for pictures
taken in Afghanistan). Nominated for best pictures in the Perpignan
competition 2000. His works are published by Gazeta Wyborcza, Duży
Format, Wysokie Obcasy, Wysokie Obcasy Extra, Twój Styl, Newsweek
Polska, Polityka, Wprost, Przekrój, National Geographic, Le Monde.
Currently, the photographer has been engaged in long-term documentary
projects concerning photography and film.

Damian Kramski
Fotograf, z wykształcenia językoznawca, od 30 lat zajmuje się reportażem
i fotografią społeczną. Publikował w wielu wydawnictwach europejskich.
Laureat i juror World Press Photo, a także wielu konkursów w Polsce,
Wielkiej Brytanii oraz Iranie. Prowadzi zajęcia ze studentami, m.in. na
Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wydał
albumy Visages de l’Est (1991), Powidoki z Polski (2009) oraz Pieśń na
wyjście (2011).

A photographer and a linguist by profession. For over 30 years he has
been involved into reportage photography and social documentary
photography. He has featured his works in various European publishing
houses. The laureate and juror of World Press Photo and numerous
competitions in Poland, Great Britain and Iran. The photographer conducts
classes with students at the Faculty of Media Arts of the Academy of Fine
Arts in Warsaw. He has issued the following albums Visages de l’Est
(1991), Powidoki z Polski (Afterimages of Poland) (2009) and Pieśń na
wyjście (2011).

Witold Krassowski
Przewodniczący Jury / President of the Jury

Popularyzator i dydaktyk fotografii. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na kierunku Wychowanie Techniczne oraz Wyższe
Studium Fotografii w Warszawie. Pracował w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, prowadząc przez wiele lat pracownię fotograficzną. Organizator
i juror Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Dziecko i jego świat,
a także pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskich Filmów Krótkometrażowych Ściemnisko. Twórca i założyciel Młodzieżowego Klubu Filmowego Zaczep.Członek Fotoklubu Rzeczypospolitej. Swoje prace fotograficzne prezentował na indywidualnych wystawach
fotograficznych w Pałacu Młodzieży, w galerii Bydgoskiego Towarzystwa
Fotograficznego oraz w Przeglądach Fotografii Bydgoskiej. Odznaczony
medalem „Zasłużony Działacz Kultury” za popularyzację fotografii i filmu
wśród dzieci i młodzieży. Otrzymał też nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W latach 2006-2015 kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole
Gospodarki oraz kierownik Bydgoskiej Akademii Fotografii.

Arkadiusz Blachowski

Educator and popularizer of photography. He graduated from the Higher
Teacher Education School in Bydgoszcz at the Faculty of Physical
Education as well as from the College of Photography in Warsaw. He worked
in Pałac Młodzieży (Youth Palace) in Bydgoszcz where he conducted
a photographic studio for many years. Arkadiusz Blachowski organizes
and sits on the jury of the Nationwide Photography Competition Child and
its world. Moreover, he created the Nationwide Festival of Amateur Movies
Ściemnisko. He has also founded the Youth Film Club Zaczep.Member
of Rzeczypospolita Newspaper Photoclub. He has displayed his works
during individual photo shows in Pałac Młodzieży (Youth Palace), in the
gallery of the Bydgoszcz Photography Association and during the Review
of Photography in Bydgoszcz. Arkadiusz Blachowski has been awarded
with the medal for Merit to Culture for the popularization of photography
and film among children and adolescents. Moreover, he has received the
prize of the Minister of Education, the Bydgoszcz School Superintendent
and the President of the City of Bydgoszcz. Over the years 2006-2015
he was the curator of the Photography Museum attached to the University
of Economy as well as the Head of the Bydgoszcz Photography Academy.

nagroda specjalna

Portret młodego pływaka Patryka
Dembskiego na kilka dni przed jego
startem w Triatlonie
Borówno–Bydgoszcz, który zwyciężył
w kategorii sztafeta wraz z Sylwestrem
Szmydem i Jarosławem Łącznym.
A portrait of a young swimmer Patryk
Dembski, made a couple of days
before his start in Triathlon
Borówno–Bydgoszcz, where along
with Sylwestr Szmyd and Jarosław
Łączny, he won the relay race.

Nagroda specjalna
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Award Presented by
the Mayor of Bydgoszcz

Filip Kowalkowski
Pływak
Swimmer

kultura

culture

kultura culture

I miejsce
1st prize
Wojciech Szabelski
Symfonia
Symphony

culture kultura

GRAND PRIX 2016
Cykl zdjęć z życia Filharmonii
Pomorskiej im. I. J.
Paderewskiego w Bydgoszczy
w dniu koncertów dla
publiczności.
A series of photographs taken in
the I. J. Paderewski Pomeranian
Philharmonic in Bydgoszcz
during a concert day.

kultura culture

II miejsce
2nd prize
Wojciech Szabelski
Hedda
Hedda

GRAND PRIX 2016
Premiera dramatu Hedda Gabler
Henrika Ibsena w Teatrze im.
Wilama Horzycy w Toruniu.
The premiere of Henrik Ibsen’s
play Hedda Gabler in the Wilam
Horzyca Theatre in Toruń.

culture kultura

kultura culture

III miejsce
3rd prize
Wojciech Szabelski
Kurtyna
Curtain

GRAND PRIX 2016
Opadająca kurtyna po spektaklu Noc w Kosmosie w Teatrze
im. Wilama Horzycy w Toruniu.
The curtain coming down after the performance of Noc w Kosmosie
in the Wilam Horzyca Theatre in Toruń.

wydarzenia
current events

wydarzenia current events

current events wydarzenia

I miejsce
1st prize
Daniel Frymark
366 maratonów w 366 dni
366 marathons in 366 days

Ryszard Kałaczyński, rolnik z Wituni, przez 366 dni przebiegł 366
maratonów. Przez cały rok, dzień w dzień pokonywał dystans 42,195 km,
przebiegając łącznie ponad 15 tys. kilometrów. Bez zaplecza medycznego,
trenerów i specjalnych diet. W realizacji projektu pomagali mu najbliżsi
przyjaciele i mieszkańcy wsi. Trasa maratonu to 6 okrążeń wsi Witunia.
Ryszard Kałaczyński, a farmer from Witunia, ran 366 marathons
in 366 days. For a whole year, day in, day out, he covered the distance
of 42.195 km, running in total over 15 thousand kilometers. He achieved his
goal without medical supervision, coaches and customized diet plans. It was
his close friends and village inhabitants who assisted in meeting his goal.
Six lapses around the village of Witunia equal the marathon distance.

wydarzenia current events

II miejsce
2nd prize
Daniel Frymark
Strefa kibica w Bysławku
Fan zone in Bysławek

current events wydarzenia
Bysławek. Historyczny mecz
i spontaniczna strefa kibica,
która powstała w ogrodzie
podczas festiwalu orkiestr dętych
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po wygranej z Portugalią,
reprezentacja Polski weszła do
ćwierćfinału Euro 2016.
Bysławek. Historic match and
a spontaneous fan zone, created
in a garden by a wind instrument
orchestra consisting of voluntary
fire fighters. After scoring
a victory with Portugal, Polish
representation progressed to
Euro 2016 quarterfinals.

wydarzenia current events

III miejsce
3rd prize
Andrzej Goiński
ŚDM
ŚDM

current events wydarzenia

Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie.
World Youth Day
in Cracow.

sport
sports

sport sports

I miejsce
1st prize
Sławomir Kowalski
Ej, fotograf, fotkę proszę
Hey, photographer, take a photo, please

Upadek Krzysztofa Buczkowskiego na stadionie żużlowym
w Grudziądzu.
Krzysztof Buczkowski’s fall at the speedway stadium
in Grudziądz.

sports sport

II miejsce
2nd prize
Filip Kowalkowski
Upadek
Fall

Zdjęcie wykonane podczas pierwszego biegu z przeszkodami kobiet.
Mimo groźnie wyglądającego upadku, zawodniczka z Kanady ukończyła
bieg o własnych siłach.
The picture taken during the first steeplechase for women.
Despite a scary looking fall, the participant from Canada managed to complete
the run by herself.

sport sports

III miejsce
3rd prize
Dariusz Bloch
Mistrzostwa
Championships

Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Fitness
w Łochowie niedaleko Bydgoszczy.
Nationwide Fitness School Championships
in Łochów, near Bydgoszcz.

środowisko
environment

środowisko environment

I miejsce
1st prize
Aleksander Knitter

environment środowisko

W lutym oraz lipcu 2016 roku chiropterolog dr Mateusz Ciechanowski
z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego oraz
przyrodnicy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
– we współpracy z pracownikami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego –
przeprowadzili na terenie Parku zimową i letnią inwentaryzację nietoperzy.
Zwierząt szukano w różnych miejscach oraz łapano je w specjalne siatki.
In February and July 2016 Mateusz Ciechanowski, a chiropterologist
from the Department of Ecology and Vertebrate Zoology at the Gdansk
University, in cooperation with naturalists from the Polish Society for
Nature Protection ”Salamandra” and the workers from the Krajna
Landscape Park – carried out a winter and summer bat inventory. The
animals were search for in various nooks and crannies of the Park and
caught in special nets.

środowisko environment

II miejsce
2nd prize
Justyna Rojek
Puszcza
Primeval Forest

environment środowisko

Cofające się Morze Bałtyckie na jednej z plaż koło Czołpina
na terenie Słowińskiego Parku Narodowego odsłoniło fragment puszczy
sprzed ponad 3 tys. lat. Pnie są pozostałością lasu dębowo-bukowego,
zniszczonego prawdopodobnie przez pożar albo ludzkie osadnictwo.
Las rósł kilkadziesiąt kilometrów od linii brzegowej.
In Czołpin, in the Słowiński National Park, on one of the beaches,
the receding Baltic Sea uncovered a fragment of a primeval forest dating
back over 3 thousand years. The tree trunks are the remains of an
oak-beech forest probably consumed by fire or destroyed by some human
settlement. The forest grew several dozen kilometers from the coastline.

środowisko environment

III miejsce
3rd prize
Robert Sawicki
W górę
Uphil

Zdjęcie zostało wykonane w trakcie
wyprawy na Mont Blanc, zakończonej
niepowodzeniem na wysokości 2400 m
n.p.m z powodu lawiny. Rekompensatą
okazał się być wjazd na pobliską
górę Aiguille du Midi (3842 m n.p.m),
podczas którego powstało zdjęcie trzech
wspinających się na szczyt skialpinistów.
The picture was taken during an attempt
to climb Mont Blanc that was thwarted
at the altitude of 2400 meters above sea
level by an avalanche. A trip to a nearby
Aiguille du Midi mountain (3842 m a.s.l.),
during which the picture of three climbing
alpinists was taken, compensated the
failed attempt.

życie codzienne
daily life

życie codzienne daily life

I miejsce
1st prize
Tymon Markowski

Alpiniści z firmy Everest, którzy na co dzień zajmują się między innymi
myciem okien w wysokich budynkach, przyjechali do chorych dzieci
ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
przebrani w kostiumy superbohaterów.
The alpinists, from the Everest Company, who clean windows in high-rise
buildings, visited sick children from the Antoni Jurasz University Hospital no.1
in Bydgoszcz dressed as superheroes.

daily life życie codzienne

II miejsce
2nd prize
Jacek Smarz
Lekcja biologii
Biology class

Uczniowie na lekcji biologii w gimnazjum i liceum akademickim.
Pupils during a biology class in a middle school and an academic high school.

życie codzienne daily life

III miejsce
3rd prize
Filip Kowalkowski
Media vs. Władza
Media vs. Power

Zdjęcie przedstawia bydgoskich dziennikarzy, przepytujących wojewodę
podczas konferencji dotyczącej przyszłości edukacji w regionie.
The picture presents journalists from Bydgoszcz questioning the voivode
during a conference on the future of education in the region.

amator
amateur

amator amateur

Wyróżnienie
Honorable mention
Kosma Kołodziej
Ludzie bezdomni
Homeless people

Zdjęcia przedstawiają osoby
bezdomne z Bydgoszczy.
Pokazują ludzi, których każdy
z nas bardzo często kojarzy,
ale jednocześnie mija
z obojętnością. Osoby te
nierzadko kryją w sobie
niesamowite historie, niestety
stereotyp na ich temat jest
wciąż mocno zakorzeniony
w świadomości Polaków.
The pictures present
homeless people
in Bydgoszcz. They depicts
individuals we often
recognize, yet go past
them with indifference.
These people often have
facininating stories to reveal.
Unfortunately, stereotypes
concerning them are still
deeply set in Poland.

amateur amator

Wyróżnienie
Honorable mention
Patrycja Dembska
Pod chmurką
Under the skies

Zdjęcie zostało wykonane podczas Bella Skyway Festival 2015.
Fotografia przedstawia jedną z instalacji, składającą się z żarówek.
The picture was taken during Bella Skyway Festival in 2015. It presents
one of the installations made up of lightbulbs.

uczestnicy

participants

uczestnicy participants

Arkadiusz Wojtasiewicz
Protest pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy,
skierowany między innymi przeciwko nowo powołanemu prezesowi spółki
Łukaszowi Niedźwieckiemu. Protest na kilka godzin unieruchomił pasażerów
podróżujących komunikacją miejską.
The protest staged by the Municipal Transport Company (Miejskie Zakłady
Komunikacyje) in Bydgoszcz against, among other things, a newly appointed
President of the Company - Łukasz Niedźwiecki. For a couple of hours the
protest brought municipal transport to a standstill.

Dariusz Gackowski
Przygotowania dzieci ze Studia Baletowego Aleksandry Mioduskiej do opery
baśniowej Jaś i Małgosia.
Children from Aleksandra Mioduska’s ballet studio busy with preparations
for the fairy tale opera Jaś i Małgosia.

Grażyna Marks
Pielgrzym / Pilgrim
XII Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Na zdjęciu pielgrzym
przygotowujący się do niesienia transparentu z papieżem Benedyktem XVI.
The 12th Diocesan Walking Pilgrimage to Jasna Góra. The picture presents
a pilgrim getting ready to carry a banner featuring Benedict XVI.

participants uczestnicy

Jacek Koślicki
Koncert zespołu Happysad w toruńskim klubie Od Nowa.
Na zdjęciu wokalista Jakub Kawalec.
The concert of Happysad band in the club Od Nowa in Toruń. The picture
features the vocalist Jakub Kawalec.

Jarosław Pabijan
Upadek podczas Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu.
Na zdjęciu Alan Szczotka i Tomasz Orwat. Obaj wstali o własnych siłach, ale po
tym „występie” bydgoskie zawody przerwano.
A fall during the Polish Youth Team Speedway Championships. The picture
features Alan Szczotka and Tomasz Orwat. Both were able to stand up without
any assistance, yet the event was interrupted.

Karolina Błażejczyk
Manewry NATO Anakonda-16 w Chełmnie - budowa mostu pontonowego na
Wiśle. Wydarzenie było gratką nie tylko dla mediów, ale też dla samych żołnierzy.
Kto nie miał akurat przydzielonych zadań, ten przyglądał się i dokumentował
działania lub korzystał z okazji, by odpocząć i zadzwonić do domu.
The NATO Military Maneuvers - Anaconda-16 held in Chełmno- the construction
of a pontoon bridge over the Vistula River. The event was a highlight not only
for the media but also for the soldiers. Those not charged with some duties
decided to observe and document the activities or grasp the opportunity
and relax or call home.

uczestnicy participants

Krzysztof Szatkowski
Pekin / Beijing
Wzgórze Orlicz-Dreszera zwane również „Pekinem”. Żyje tu około 1,5 tys.
mieszkańców. Jak wynika z rankingów, Gdynia to najlepsze w Polsce miejsce
do życia.
Orlicz-Dreszera Hill also called ”Beijing”. Around 1.5 thousand people live there.
As rankings demonstrate, Gdynia is the best place to live in Poland.

Łukasz Antczak
Boże Ciało / Corpus Christi
Dzień Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Chłopiec pływający w fontannie
na Wyspie Młyńskiej.
The Most Holy Body and Blood of Christ Day. A boy swimming in the fountain
on Wyspa Młyńska.

Łukasz Piecyk
Życie / Life
Jerzy Jabłoński, nestor toruńskich szachistów.
Jerzy Jabłoński, a doyen among the chess players in Toruń.

participants uczestnicy

Maciej Piątek
Tęczowa straż / Rainbow department
Ćwiczenia straży pożarnej na obszarach leśnych w rejonie
Zajezierza koło Gniewkowa.
A fire department training in the forest areas in Zajezierze close to Gniewkowo.

Magdalena Potulska
Uczestnicy V Kociewskiego Rajdu Enduro walczą z niemocą,
nieposłuszeństwem maszyny, wiatrem, zimnem, deszczem i błotem.
The participants of the 5th Kociewo Enduro Rally struggle with powerlessness,
machine failure, wind, cold, rain and mud.

Marcin Jaworski
XXI wiek / 21st century
Wierni oczekujący na papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie. Wszyscy „dotknięci” jedną z najgorszych chorób obecnego stulecia.
The faithful awaiting Pope Francis during World Youth Days in Cracow.
All the participants ”afflicted” with one of the worst diseases of our century.

uczestnicy participants

Marek Dembski
Zawody Triathlon Polska w Borównie.
Triathlon Poland Competition in Borówno.

Marek Jasik
Z góry przesądzone / A foregone conclusion
Przedwyborcze spotkanie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Janusza Korwin-Mikkego.
The pre-election meeting of Janusz Korwin-Mikke, a candidate
for the Presidential Office.

Paweł Skraba
18.12.2014 r., Warszawa. Ostatnia sesja zdjęciowa w domu generała Czesława
Kiszczaka. Wkrótce potem jego stan zdrowia znacznie się pogorszył i nie mógł
już wstawać z łóżka. Zmarł kilka miesięcy później.
December 18th, 2014. Warsaw. The last photo session in General Czesław
Kiszczak’s house. Shortly afterwards, general’s health deteriorated and he
became bed-ridden. Czesław Kiszak died a few months later.

participants uczestnicy

Wojciech Kardas
Jerzy Buzek, poseł Parlamentu Europejskiego, wita się z wicewojewodą Elżbietą
Rusielewicz podczas Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.
Jerzy Buzek, a member of the European Parliament, greets the Deputy Voivode,
Elżbieta Rusielewicz during the Economic Welconomy Forum in Toruń.

Tomasz Berent
Efektowny drift / Impressive drift
Drift Masters Grand Prix w Toruniu. Driftując, zawodnik nie zmieścił się
w wyznaczonej trasie i zahaczył o bandę.
Drift Masters Grand Prix in Toruń. A drifting competitor left the designated
route and hit the fence.

Tomasz Czachorowski
Kibic podczas meczu Unia Solec Kujawski–Zawisza II Bydgoszcz.
A fan during a match between Unia Solec Kujawski and Zawisza II Bydgoszcz.

uczestnicy participants

Grzegorz Olkowski
Wierni / The faithful
Portret wiernych świętujących i modlących się podczas otwarcia świątyni
pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.
The portrait of people celebrating and praying during the opening of the
Sanctuary of Our Lady Star of the New Evangelization and St. John Paul.

Przemysław Durczak
Turyści / Tourists

