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Grzegorz Wójcik

Urodzony w 1979 z wykształcenia informatyk. Zainteresowania zawodowe 

związane z grafiką oraz fotografią przetworzoną przerodziły się w zainteresowanie 

fotografią w szerokim jej spektrum. Autor przez kilkanaście lat prezentował swoje 

prace podczas wystaw organizowanych przez grupę FOTUM z Wojnicza. Jego 

prace prezentowane były również w prasie lokalnej jak i telewizji ogólnopolskiej.

W latach 2014 - 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Wojnickiego Towarzystwa 

Fotograficznego FOTUM. Od roku 2014 członek International Sports Press Association (AIPS) oraz Klubu 

Dziennikarzy Sportowych. W 2015 roku został odznaczony tytułem „Artist FIAP” (AFIAP), a następnie w roku 

2017 tytułem „Excellence FIAP” (EFIAP) przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej (FIAP).

Najważniejsze nagrody to medale w konkursach takich jak: Prix De La Photographie Paris, Moscow 

International Foto Awards, Tokyo International Foto Awards, nagroda Black & White Magazine, finalista SIENA 

International Photo Awards. Wyróżnienia między innymi w konkursach: International Photography Awards 

(IPA), Px3, Spider Awards. 

Obecnie pracuje nad kilkoma długoterminowymi projektami z dziedziny fotografii humanistycznej. 

Poszukując decydującego momentu od ulic Krakowa po ścieżki Przystanku Woodstock. Najbardziej aktualne 

zdjęcia można śledzić na Instagramie: @RoadToPhotographyCom
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Grzegorz Wójcik

He was born in 1979 and He is an IT specialist. His professional interests relates with graphics and processed 

photography grew into photography in a wide spectrum. The author has presented his works for several years 

during the exhibitions organized by FOTUM group from Wojnicz.  His works were presented also in local press 

and nationwide television. 

In the years 2014 - 2016 he was the vice president of the Wojnicz Photographic Society Fotum. A member 

of the International Sports Press Association (AIPS) and the Club since 2014 Sports Journalists. A member 

of the International Sports Press Association (AIPS) and the Sports Journalists Club since 2014. In 2015 he was 

awarded the title of "Artist FIAP " (AFIAP) then in 2017 with the title "Excellence FIAP " (EFIAP) 

by the International Federation of Photographic Art (FIAP). 

The most important awards are medals from competitions such as: Prix De La Photographie Paris, Moscow 

International Foto Awards, Tokyo International Foto Awards, Black & White Magazine Award, he is a finalist 

of the SIENA International Photo Awards. He received an honorable mention in competitions such as: 

International Photography Awards (IPA), Px3, Spider Awards. 
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w tym 19 indywidualnych. Jego prace publikowane były na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach 

niemal na każdym kontynencie, zdobywając złote, srebrne i brązowe medale. Laureat Stypendium 

Artystycznego Miasta Tarnowa. Nieprzerwanie od 2008 roku pełni funkcję prezesa Tarnowskiego 

Towarzystwa Fotograficznego. Jako animator kultury pełnił funkcję kuratora wielu wystaw, organizował także 

różne akcje i działania popularyzujące fotografię. Jest współtwórcą OtwARTej Pracowni Fotograficznej 

działającej przy TCK w Tarnowie.

 

Tomasz Sobczak

Nauczyciel, artysta. Pracuje w III LO oraz w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, gdzie 

prowadzi pracownię Fotografii Tradycyjnej. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej oraz w WSIZ w Rzeszowie. Absolwent AP w Krakowie, 

UMCS w Lublinie, KA w Krakowie. W czerwcu 2019 broni dyplom na kierunku 

Mediacja Sztuki na ASP we Wrocławiu. W roku 2013 został odznaczony tytułem 

EFIAP (Execellence FIAP). Członek rzeczywisty Fotoklubu RP. Członek klubu 

Dziennikarzy Sportowych i międzynarodowej federacji AIPS. Nadano mu 

odznaczenia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi i Brązowy Medal za Długoletnią 

Służbę. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, 
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Tomasz Sobczak

He is a teacher and artist. He works in the 3rd High School and in the Youth Palace in Tarnów where he leads 

Traditional Photography Studio. He lectured at the Maria Skłodowska-Curie Univeristy and at the WSIZ 

in Rzeszów. He is a graduate of the AP in Cracow, UMCS in Lublin and KA in Krakow. In June 2019 he defends 

a diploma in Mediation of Art at the Academy of Fine Arts in Wrocław. In 2013 he was awarded the title 

of EFIAP (Execution FIAP). Real member RP Photo Club. Member of the Sports Journalists club and the 

international AIPS federation. He was awarded the state decorations: the Bronze Cross of Merit 

and the Bronze Medal for Long Service. He is the author and co-author of several dozen exhibitions in the 

country and abroad, including 19 individual ones. His works have been published in many national 

and international exhibitions on almost every continent, winning gold, silver and bronze medals. Winner 

of the Tarnów Artistic Scholarship. Continuously he is the president of the Tarnów Photographic Society since 

2008. As an animator culture, he was the curator of many exhibitions, he also organized various actions 

and activities popularizing photography. He is a co-founder of the Open Photography Studio at the TCK 

in Tarnów. 
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Tadeusz Koniarz 

Tarnowianin, fotoreporter. Od 30-stu lat publikuje zdjęcia w ogólnopolskich 

gazetach codziennych i tygodnikach oraz w internecie. Aktualnie współpracuje 

z Agencją Fotograficzną REPORTER. Jest członkiem Klubu Fotografii Prasowej 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. 

Prace autorstwa Tadeusza Koniarza zdobyły szereg nagród i wyróżnień 

w konkursach fotograficznych. Jest laureatem prestiżow ych konkursów 

dla fotoreporterów BZ WBK Press Foto 2016  i Grand Press Photo 2016 i 2017. W roku 2017 nagradzany 

pierwszą nagrodą w międzynarodowych konkursach : „Kochać Człowieka” w Oświęcimiu, „Zestaw” w Świdnicy, 

„Just One Photo” w Jarosławiu, „Świat 2016” w Myślenicach oraz Fotoreporter Roku 2016 w kategorii 

Fotoraport Polska w Warszawie. W 2018 r. uhonorowany Nagrodą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. 

Erazma Ciołka za fotoreportaż społecznie zaangażowany oraz Nagrodą Główną Fotoreporter Małopolski 

2018 w ramach X V Nagrody Dziennikarzy Małopolski w Krakowie. Zdobywca Grand Prix w 

Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  „Człowiek dobry jak chleb” w Złotym Potoku 2018.

Tadeusz Koniarz jest autorem czternastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad stu zbiorowych. 

Oprócz działalności reporterskiej jest również realizatorem filmów krótkometrażowych wielokrotnie 

nagradzanych. Do najważniejszych nagród zaliczyć można Nagrodę Główną Górniczy Oskar za film „Zdeptane 

lwy z kamiennych tablic” Katowice 1988, Grand Prix Warszawskiego Festiwalu Filmowego 1998 i Brązowy 

Medal na Festiwalu Narodów w Duisburgu 1999 za film „Na medal”.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi pracownię fotograficzno-filmową Szwenk w tarnowskim Pałacu Młodzieży.

Za działalność kulturalną w dziedzinie fotografii i filmu nagrodzony statuetką Uskrzydlony przyznaną przez 

Tarnowską Fundację Kultury. Posiada Srebrną Odznakę Federacji Niezależnych Twórców Filmowych oraz tytuł 

Zasłużony Działacz Kultury, otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi i Medal KEN. Jest laureatem Nagrody Miasta 

Tarnowa w dziedzinie upowszechniania kultury 2012 i w dziedzinie twórczości artystycznej 2016. Otrzymał 

także Nagrodę Kulturalną Tygodnika TEMI im. Bogusława Wojtowicza  za rok 2016.
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Tadeusz Koniarz

He is inhabitant of Tarnów, photojournalist. For 30 years he has been publishing photos in national daily 

newspapers and weekly magazines and on the Internet. Now he cooperates with the REPORTER Photographic 

Agency. He is a member of the Photography Club Press Association of Polish Journalists in Warsaw. Works 

by Tadeusz Koniarz have won a number of awards and distinctions in photographic competitions. He is a laureate 

of prestigious competitions for BZ WBK Press photojournalists Foto in 2016 and Grand Press Photo in 2016 

and 2017. In 2017, awarded the first prize in international competitions: “To Love Man” in Oświęcim, “Set” 

in Świdnica, “Just One Photo” in Jaroslaw, “World 2016” in Myślenice and and Photojournalist of the Year 

2016 in Poland Photoraport in Warsaw. In 2018 he was awarded the Association's Award Polish Journalists 

named Erazm Ciołek for socially engaged photojournalism and The Main Prize of the Małopolska Photojournalist 

2018 as part of the 15th Journalists' Award Lesser Poland in Krakow. Winner of the Grand Prix in the National 

Photo Competition “Good as bread” in Złoty Potok 2018.

Tadeusz Koniarz is the author of fourteen individual exhibitions and participant in over one hundred collective.

In addition to reporting, he is also a producer of short films award-winning. The main awards include the Main 

Award of Miner's Oscar for the film “Tramped lions from stone boards” Katowice 1988, Grand Prix Warsaw Film 

Festival 1998 and the Bronze Medal at the Festival of Nations in Duisburg 1999 for the film “For medal”. 

As part of his didactic work, he runs Szwenk's photographic and film studio in Youth Palace in Tarnów. 

Awarded for the cultural activity in the field of photography and film awarded by the Tarnów Culture 

Foundation. He has a Silver Federation Badge Independent Film Makers and the title of Distinguished Cultural 

Activist, he recived Bronze Merit Cross and KEN Medal. He is a laureate of the Tarnów City Award in the field 

dissemination of culture (2012) and in the field of artistic creativity (2016). He also received TEMI Weekly 

Cultural Award Bogusław Wojtowicz in 2016.
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Kiedy myślę, co chciałbym zobaczyć na fotografii 

„dziecięcej” do głowy przychodzi mi natychmiast tekst 

zespołu Hurt pod tytułem „Załoga G”:

(…)

Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy

Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei

Tak jak Bolek i Lolek

Tytus, Romek i A'tomek

Dzieci z Bullerbyn

(…)

Wydaje mi się, że dobrze ilustrują to nagrodzone 

zdję cia:  „ Spaghet ti2 ”,  „ Parkour po ukraińsku”, 

„w szkole 1”, „Radość życia”. Na tych zdjęciach 

możemy zaobserwować dzieciństwo, jakie każdemu 

dziecku można życzyć. Niektórym z nas udało się 

je takie przeżyć, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 

Rzeczywistość różni się od tej, w jakiej chcielibyśmy 

żyć i jaką widzieć. Taką obserwację możemy zauważyć 

między innymi na zdjęciach: „Sadness 3”, „In my 

dreams”, „Junge 3”.  Jeżeli fotografia ma być „po coś” [jak 

wspomina Tomasz Sobczak] – to myślę, że takie 

autentyczne i szczere zdjęcia pokazujące wszystkie 

aspekty życia (w tym przypadku dziecięcego) – nawet te 

trudne, są potrzebne. Fotografia daje nam ten komfort, 

że to czego nie możemy opisać słowami – możemy 

pokazać obrazem…

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odważyli 

się nadesłać zdjęcia – szczególnie tym, którzy zrobili 

to po raz pierwszy. Konkurs fotograficzny to taki 

konkurs, w którym w szranki może stanąć amator 

i profesjonalista [cokolwiek by to obecnie nie oznaczało],  

a powinna wygrać po prostu dobra fotografia. 

Dziękuje kolegom z jur y za profesjonalizm 

i  konstruktywną krytykę/debatę podczas selekcji 

zdjęć.  Dziękuję Centrum Bajki w Pacanowie za niezwykły 

zaszczyt bycia członkiem oraz przewodniczącym jury. 

Jedyne czego mogę żałować to tego, że nie mogłem 

wygrać tej niesamowitej figurki Koziołka Matołka… 

Grzegorz Wójcik

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym 

powodzeniem, o czym świadczą prace nadesłane 

zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zwiększa się liczba 

twórców zainteresowanych fotografią, a temat 

Wszystkie Dzieci świata daje szerokie możliwości 

interpretacji. Zwróciłem uwagę na różnorodne 

spojrzenia połączone z wysokim poziomem 

nadesłanych prac. Zagadnienie dzieciństwa jest 

bliskie nam wszystkim, a przejawem tego są zdjęcia 

ze sfery rodzinnej, szkolnej i wakacyjnej. 

Inne, portertowe, utrwalają ulotny wyraz 

twarzy, mimikę i nastrój chwili, często w zawężonym 

kadrze. Taka ukazała się nam praca Alicji 

Przybyszowskiej, której jury przyznało I Nagrodę.

Zdjęcie sytuacyjne Kornelii Głowackiej, laureatki 

II Nagrody, w zabawny sposób przedstawiło temat 

spoż y wania posiłku, który zazw yczaj należ y 

do tematów tabu. 

Paul Pushpendu, autor III Nagrody, podjął próbę 

symbolicznego wyrażenia marzeń każdego dziecka 

o idealnej, pełnej rodzinie. Zdjęcie to posiada 

ponadto duże walory estetyczne.

Przy wyborze nagrodzonych i wyróżnionych 

prac ,  kierowałem się swobodą interpretacji  

w  doborze tematu i sposobem fotografowania. 

Jako fotoreporter w sposób naturalny doceniam 

zdolności uchwycenia momentu prawdy o człowieku 

i autentyczność kadru.

Tadeusz Koniarz

Wszystkie Dzieci Świata. Temat konkursu jest 

bardzo uniwersalny. Niesie za sobą bardzo 

ponadczasowe przesłanie. Aktualne na każdym 

krańcu świata. Kosmos nie jest nam jeszcze dobrze 

znany, ale można przypuszczać, że jeśli są tam inne 

cywilizacje, to one także mają swoje dzieci. Zatem 

w przyszłości spodziewać się można fotografii 

z  innych galaktyk. Tymczasem dziś oglądając tak 

różnorodne fotografie, widz zmuszony jest do refleksji, 

jest czas, jest miejsce, jest sytuacja do pokazania, 

której pretekstem jest dziecko. Raz niewinne sytuacje 

pokazujące ład, porządek i bezpieczeństwo, innym 

razem sytuacje bardziej kontrowersyjne, czasem 

bolesne, przed którymi my dorośli chcemy chronić 

młodego człowieka. To zadanie fotografii i misja 

fotografujących. Cytując jednego z najwybitniejszych 

polskich fotografów, zmarłego w maju tego roku 

Bogdana Konopkę „…fotografia musi być po coś…”. 

Jeśli odnajdzie się odpowiedź na pytanie „Po co?” 

w ó w c za s  p r ze s t a nie  si ę  ro bi ć  t y sią ce  zdj ę ć ,  

a  poprzestanie na kilku klatkach. Bo zdjęcia nie robi 

aparat, taki czy inny. Zdjęcie robi głowa. Powstaje 

pomysł, idea, a czym go zarejestrujemy jest sprawą 

wtórną. Wracam jednak bezpośrednio do konkursu. 

Należy zaobserwować, że z roku na rok buduje on 

s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak
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PATRONAT PATRONAGE

Wszystkie Dzieci Świata. Temat konkursu jest 

bardzo uniwersalny. Niesie za sobą bardzo 

ponadczasowe przesłanie. Aktualne na każdym 

krańcu świata. Kosmos nie jest nam jeszcze dobrze 

znany, ale można przypuszczać, że jeśli są tam inne 

cywilizacje, to one także mają swoje dzieci. Zatem 

w przyszłości spodziewać się można fotografii 

z  innych galaktyk. Tymczasem dziś oglądając tak 

różnorodne fotografie, widz zmuszony jest do refleksji, 

jest czas, jest miejsce, jest sytuacja do pokazania, 

której pretekstem jest dziecko. Raz niewinne sytuacje 

pokazujące ład, porządek i bezpieczeństwo, innym 

razem sytuacje bardziej kontrowersyjne, czasem 

bolesne, przed którymi my dorośli chcemy chronić 

młodego człowieka. To zadanie fotografii i misja 

fotografujących. Cytując jednego z najwybitniejszych 

polskich fotografów, zmarłego w maju tego roku 

Bogdana Konopkę „…fotografia musi być po coś…”. 

Jeśli odnajdzie się odpowiedź na pytanie „Po co?” 
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a  poprzestanie na kilku klatkach. Bo zdjęcia nie robi 

aparat, taki czy inny. Zdjęcie robi głowa. Powstaje 

pomysł, idea, a czym go zarejestrujemy jest sprawą 

wtórną. Wracam jednak bezpośrednio do konkursu. 

Należy zaobserwować, że z roku na rok buduje on 

s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak
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Kiedy myślę, co chciałbym zobaczyć na fotografii 

„dziecięcej” do głowy przychodzi mi natychmiast tekst 

zespołu Hurt pod tytułem „Załoga G”:

(…)

Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy

Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei

Tak jak Bolek i Lolek

Tytus, Romek i A'tomek

Dzieci z Bullerbyn

(…)

Wydaje mi się, że dobrze ilustrują to nagrodzone 

zdję cia:  „ Spaghet ti2 ”,  „ Parkour po ukraińsku”, 

„w szkole 1”, „Radość życia”. Na tych zdjęciach 

możemy zaobserwować dzieciństwo, jakie każdemu 

dziecku można życzyć. Niektórym z nas udało się 

je takie przeżyć, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 

Rzeczywistość różni się od tej, w jakiej chcielibyśmy 

żyć i jaką widzieć. Taką obserwację możemy zauważyć 

między innymi na zdjęciach: „Sadness 3”, „In my 

dreams”, „Junge 3”.  Jeżeli fotografia ma być „po coś” [jak 

wspomina Tomasz Sobczak] – to myślę, że takie 

autentyczne i szczere zdjęcia pokazujące wszystkie 

aspekty życia (w tym przypadku dziecięcego) – nawet te 

trudne, są potrzebne. Fotografia daje nam ten komfort, 

że to czego nie możemy opisać słowami – możemy 

pokazać obrazem…

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odważyli 

się nadesłać zdjęcia – szczególnie tym, którzy zrobili 

to po raz pierwszy. Konkurs fotograficzny to taki 

konkurs, w którym w szranki może stanąć amator 

i profesjonalista [cokolwiek by to obecnie nie oznaczało],  

a powinna wygrać po prostu dobra fotografia. 

Dziękuje kolegom z jur y za profesjonalizm 

i  konstruktywną krytykę/debatę podczas selekcji 

zdjęć.  Dziękuję Centrum Bajki w Pacanowie za niezwykły 

zaszczyt bycia członkiem oraz przewodniczącym jury. 

Jedyne czego mogę żałować to tego, że nie mogłem 

wygrać tej niesamowitej figurki Koziołka Matołka… 

Grzegorz Wójcik

SŁOWO OD JURORÓW 
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Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym 

powodzeniem, o czym świadczą prace nadesłane 

zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zwiększa się liczba 
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Wszystkie Dzieci świata daje szerokie możliwości 
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spojrzenia połączone z wysokim poziomem 
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bliskie nam wszystkim, a przejawem tego są zdjęcia 

ze sfery rodzinnej, szkolnej i wakacyjnej. 

Inne, portertowe, utrwalają ulotny wyraz 

twarzy, mimikę i nastrój chwili, często w zawężonym 

kadrze. Taka ukazała się nam praca Alicji 

Przybyszowskiej, której jury przyznało I Nagrodę.

Zdjęcie sytuacyjne Kornelii Głowackiej, laureatki 

II Nagrody, w zabawny sposób przedstawiło temat 

spoż y wania posiłku, który zazw yczaj należ y 

do tematów tabu. 

Paul Pushpendu, autor III Nagrody, podjął próbę 

symbolicznego wyrażenia marzeń każdego dziecka 

o idealnej, pełnej rodzinie. Zdjęcie to posiada 

ponadto duże walory estetyczne.

Przy wyborze nagrodzonych i wyróżnionych 

prac ,  kierowałem się swobodą interpretacji  

w  doborze tematu i sposobem fotografowania. 

Jako fotoreporter w sposób naturalny doceniam 

zdolności uchwycenia momentu prawdy o człowieku 

i autentyczność kadru.

Tadeusz Koniarz

Wszystkie Dzieci Świata. Temat konkursu jest 

bardzo uniwersalny. Niesie za sobą bardzo 

ponadczasowe przesłanie. Aktualne na każdym 

krańcu świata. Kosmos nie jest nam jeszcze dobrze 

znany, ale można przypuszczać, że jeśli są tam inne 

cywilizacje, to one także mają swoje dzieci. Zatem 

w przyszłości spodziewać się można fotografii 

z  innych galaktyk. Tymczasem dziś oglądając tak 

różnorodne fotografie, widz zmuszony jest do refleksji, 

jest czas, jest miejsce, jest sytuacja do pokazania, 

której pretekstem jest dziecko. Raz niewinne sytuacje 

pokazujące ład, porządek i bezpieczeństwo, innym 

razem sytuacje bardziej kontrowersyjne, czasem 

bolesne, przed którymi my dorośli chcemy chronić 

młodego człowieka. To zadanie fotografii i misja 

fotografujących. Cytując jednego z najwybitniejszych 

polskich fotografów, zmarłego w maju tego roku 

Bogdana Konopkę „…fotografia musi być po coś…”. 

Jeśli odnajdzie się odpowiedź na pytanie „Po co?” 

w ó w c za s  p r ze s t a nie  si ę  ro bi ć  t y sią ce  zdj ę ć ,  

a  poprzestanie na kilku klatkach. Bo zdjęcia nie robi 

aparat, taki czy inny. Zdjęcie robi głowa. Powstaje 

pomysł, idea, a czym go zarejestrujemy jest sprawą 

wtórną. Wracam jednak bezpośrednio do konkursu. 

Należy zaobserwować, że z roku na rok buduje on 

s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak
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s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019



Kiedy myślę, co chciałbym zobaczyć na fotografii 

„dziecięcej” do głowy przychodzi mi natychmiast tekst 

zespołu Hurt pod tytułem „Załoga G”:

(…)

Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy

Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei

Tak jak Bolek i Lolek

Tytus, Romek i A'tomek

Dzieci z Bullerbyn

(…)

Wydaje mi się, że dobrze ilustrują to nagrodzone 

zdję cia:  „ Spaghet ti2 ”,  „ Parkour po ukraińsku”, 

„w szkole 1”, „Radość życia”. Na tych zdjęciach 

możemy zaobserwować dzieciństwo, jakie każdemu 

dziecku można życzyć. Niektórym z nas udało się 

je takie przeżyć, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 

Rzeczywistość różni się od tej, w jakiej chcielibyśmy 

żyć i jaką widzieć. Taką obserwację możemy zauważyć 

między innymi na zdjęciach: „Sadness 3”, „In my 

dreams”, „Junge 3”.  Jeżeli fotografia ma być „po coś” [jak 

wspomina Tomasz Sobczak] – to myślę, że takie 

autentyczne i szczere zdjęcia pokazujące wszystkie 

aspekty życia (w tym przypadku dziecięcego) – nawet te 

trudne, są potrzebne. Fotografia daje nam ten komfort, 

że to czego nie możemy opisać słowami – możemy 

pokazać obrazem…

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odważyli 

się nadesłać zdjęcia – szczególnie tym, którzy zrobili 

to po raz pierwszy. Konkurs fotograficzny to taki 

konkurs, w którym w szranki może stanąć amator 

i profesjonalista [cokolwiek by to obecnie nie oznaczało],  

a powinna wygrać po prostu dobra fotografia. 

Dziękuje kolegom z jur y za profesjonalizm 

i  konstruktywną krytykę/debatę podczas selekcji 

zdjęć.  Dziękuję Centrum Bajki w Pacanowie za niezwykły 

zaszczyt bycia członkiem oraz przewodniczącym jury. 

Jedyne czego mogę żałować to tego, że nie mogłem 

wygrać tej niesamowitej figurki Koziołka Matołka… 

Grzegorz Wójcik

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym 

powodzeniem, o czym świadczą prace nadesłane 

zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zwiększa się liczba 

twórców zainteresowanych fotografią, a temat 

Wszystkie Dzieci świata daje szerokie możliwości 

interpretacji. Zwróciłem uwagę na różnorodne 

spojrzenia połączone z wysokim poziomem 

nadesłanych prac. Zagadnienie dzieciństwa jest 

bliskie nam wszystkim, a przejawem tego są zdjęcia 

ze sfery rodzinnej, szkolnej i wakacyjnej. 

Inne, portertowe, utrwalają ulotny wyraz 

twarzy, mimikę i nastrój chwili, często w zawężonym 

kadrze. Taka ukazała się nam praca Alicji 

Przybyszowskiej, której jury przyznało I Nagrodę.

Zdjęcie sytuacyjne Kornelii Głowackiej, laureatki 

II Nagrody, w zabawny sposób przedstawiło temat 

spoż y wania posiłku, który zazw yczaj należ y 

do tematów tabu. 

Paul Pushpendu, autor III Nagrody, podjął próbę 

symbolicznego wyrażenia marzeń każdego dziecka 

o idealnej, pełnej rodzinie. Zdjęcie to posiada 

ponadto duże walory estetyczne.

Przy wyborze nagrodzonych i wyróżnionych 

prac ,  kierowałem się swobodą interpretacji  

w  doborze tematu i sposobem fotografowania. 

Jako fotoreporter w sposób naturalny doceniam 

zdolności uchwycenia momentu prawdy o człowieku 

i autentyczność kadru.

Tadeusz Koniarz

All the Children of the World. The theme of the 

competition is very universal. It carries a very timeless 

message. It is current in any corner of the world. 

The Space is still an unknown to us but we may 

assume that if there are any civilizations pout there, 

they have children too. So in the future, we may 

expect photographs from other galaxies. Meanwhile 

today, while watching such diverse photographs, 

the spectator is forced to reflection, there is the 

time, there is the place, there is the situation, 

and the pretext to show them is the child. Sometimes 

an innocent situation shows order and security, 

some other time it shows more controversial, 

sometimes painful situations we, as adults, want 

to protect the youth from. It is the task of the 

photography and the mission of the photographers. 

Quoting one of the best polish photographers, 

Bogdan Konopka, who passed away in May this year, 

“…a photography must be for something…” If one 

finds the answer to “Why?”, one stops taking 

thousands of photos and focuses on a few takes. For 

the photo is not taken by a camera, such or such. It is 

taken by a head. There is a thought, an idea, and what 

registers it is secondary. Let me return swiftly to the 

competition. It needs to be noticed that year after 

year it is building its brand. A systematic work of the 

European Tale Centre in Pacanow team brings 

results in a shape of an increasing interest in that 

event and a large number of good photographs sent 

in to the competition. In the current edition, the prize 

pool, the number of medals and honorable mentions 

were the biggest. Being a member of the jury in such 

a prestigious competition was a great honor. 

However, not without sacrifice (seeing the statuette 

of Matolek the Billy Goat holding a camera made me 

envy of those who could compete for it). 

Who does not believe my words should by all 

means visit Pacanow on October 6 for the prize 

giving gala and see it live. A few days of work as a jury 

member were pleasant but demanding. In the 

majority, the jury members decisions were 

unanimous. However, differences happened which 

led to constructive polemics. I want to congratulate 

the prize winners and those whose photographs will 

appear in the post-competition exhibition. Thanks 

to all of you who sent their photographs to the 

competition, conquering sometimes your own 

limitations. Yes! You also are the winners!

Tomasz Sobczak

Wszystkie Dzieci Świata. Temat konkursu jest 

bardzo uniwersalny. Niesie za sobą bardzo 

ponadczasowe przesłanie. Aktualne na każdym 

krańcu świata. Kosmos nie jest nam jeszcze dobrze 

znany, ale można przypuszczać, że jeśli są tam inne 

cywilizacje, to one także mają swoje dzieci. Zatem 

w przyszłości spodziewać się można fotografii 

z  innych galaktyk. Tymczasem dziś oglądając tak 

różnorodne fotografie, widz zmuszony jest do refleksji, 

jest czas, jest miejsce, jest sytuacja do pokazania, 

której pretekstem jest dziecko. Raz niewinne sytuacje 

pokazujące ład, porządek i bezpieczeństwo, innym 

razem sytuacje bardziej kontrowersyjne, czasem 

bolesne, przed którymi my dorośli chcemy chronić 

młodego człowieka. To zadanie fotografii i misja 

fotografujących. Cytując jednego z najwybitniejszych 

polskich fotografów, zmarłego w maju tego roku 

Bogdana Konopkę „…fotografia musi być po coś…”. 

Jeśli odnajdzie się odpowiedź na pytanie „Po co?” 

w ó w c za s  p r ze s t a nie  si ę  ro bi ć  t y sią ce  zdj ę ć ,  

a  poprzestanie na kilku klatkach. Bo zdjęcia nie robi 

aparat, taki czy inny. Zdjęcie robi głowa. Powstaje 

pomysł, idea, a czym go zarejestrujemy jest sprawą 

wtórną. Wracam jednak bezpośrednio do konkursu. 

Należy zaobserwować, że z roku na rok buduje on 

s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak

There was a great interest in this year’s edition of the 

Competition what can be seen by the works sent 

in both from Poland and abroad. The number of the 

artists who are interested in photography is increasing 

and the theme All the Children of the World provides 

a vast range of possibilities. I noticed the variety 

of vantage points and the high quality of the works. 

The topic of childhood is close to all of us and it is 

represented by the photographs from the field 

of family, school, and holidays. 

Other, the portraits, perpetuate the fleeting 

facial expressions, mimics, and the mood of the 

moment, often in a narrowed frame. It was the case 

with the work by Alicja Przybyszowska who won the 

I Prize. 

The situational photograph by Kornelia 

Glowacka, the winner of the II Prize, in a comic way 

presents the theme of dining, which usually is seen 

as a taboo. 

Paul Pushpendu, the III Proze winner took on 

a try on the symbolic expression of every child’s 

dream about an ideal, full family. That photograph 

has also a great esthetic value. 

While choosing the awarded and distinguished 

works, I was guided by the freedom of interpretation 

in  t h e  s el e c tio n  of  t h e  subje c t  a n d  t h e  w ay  

of  photographing. As a photojournalist, I naturally 

appreciate the ability to capture the moment of truth 

about man and the authenticity of a take.

Tadeusz Koniarz
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When I think, what I would like to see on the 

“children’s” photography, it comes to my mind 

immediately the text of the Hurt team entitled "Crew G":

(…)

I would like to be always innocent and real,

I would like to be always full of faith and hope,

Just like Bolek and Lolek,

Tytus, Romek and Atomek,

The Bullerby Children.

(…)

I think it is well illustrated by the awarded 

photos: "Spaghetti2", "Parkour in Ukrainian",     

"At school 1", "Joy of life". In these photos we can 

observe childhood what You can wish every child. 

Some of us managed to experience them like that, 

but not everyone had them so much luck. The 

reality is different from the one we would like 

to live in and see. That observation can be seen 

in the pictures: "Sadness 3", "In my dreams", 

"Junge 3". If photography is "for something" [as 

Tomasz Sobczak recalls] - I think that such 

authentic and honest photos showing all aspects 

of life (in this case children) - even the hard ones are 

needed. Photography gives us the comfort that what 

is not we can describe in words - we can show by image...

Thank you very much to all who dared to send 

photos - especially to those who they did it for the first 

time. A photo competition is a competition in which 

it can become an amateur and a professional 

[whatever that currently means] and it should win Just 

a good photography. 

I thank to my jury colleagues for professionalism 

and constructive criticism / debate during the 

selec tion images.  Thank you Center for Tales 

in Pacanów for the extraordinary honor of being 

a member and chairman of the jury. All I can regret 

is that I couldn't win this one of the amazing Koziołek 

Matołek figurine....

Grzegorz Wójcik

WORD FROM THE JURY

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
XIII INTERNATIONAL PHOTO COMPETITION



Kiedy myślę, co chciałbym zobaczyć na fotografii 

„dziecięcej” do głowy przychodzi mi natychmiast tekst 

zespołu Hurt pod tytułem „Załoga G”:

(…)

Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy

Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei

Tak jak Bolek i Lolek

Tytus, Romek i A'tomek

Dzieci z Bullerbyn

(…)

Wydaje mi się, że dobrze ilustrują to nagrodzone 

zdję cia:  „ Spaghet ti2 ”,  „ Parkour po ukraińsku”, 

„w szkole 1”, „Radość życia”. Na tych zdjęciach 

możemy zaobserwować dzieciństwo, jakie każdemu 

dziecku można życzyć. Niektórym z nas udało się 

je takie przeżyć, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 

Rzeczywistość różni się od tej, w jakiej chcielibyśmy 

żyć i jaką widzieć. Taką obserwację możemy zauważyć 

między innymi na zdjęciach: „Sadness 3”, „In my 

dreams”, „Junge 3”.  Jeżeli fotografia ma być „po coś” [jak 

wspomina Tomasz Sobczak] – to myślę, że takie 

autentyczne i szczere zdjęcia pokazujące wszystkie 

aspekty życia (w tym przypadku dziecięcego) – nawet te 

trudne, są potrzebne. Fotografia daje nam ten komfort, 

że to czego nie możemy opisać słowami – możemy 

pokazać obrazem…

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odważyli 

się nadesłać zdjęcia – szczególnie tym, którzy zrobili 

to po raz pierwszy. Konkurs fotograficzny to taki 

konkurs, w którym w szranki może stanąć amator 

i profesjonalista [cokolwiek by to obecnie nie oznaczało],  

a powinna wygrać po prostu dobra fotografia. 

Dziękuje kolegom z jur y za profesjonalizm 

i  konstruktywną krytykę/debatę podczas selekcji 

zdjęć.  Dziękuję Centrum Bajki w Pacanowie za niezwykły 

zaszczyt bycia członkiem oraz przewodniczącym jury. 

Jedyne czego mogę żałować to tego, że nie mogłem 

wygrać tej niesamowitej figurki Koziołka Matołka… 

Grzegorz Wójcik

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym 

powodzeniem, o czym świadczą prace nadesłane 

zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zwiększa się liczba 

twórców zainteresowanych fotografią, a temat 

Wszystkie Dzieci świata daje szerokie możliwości 

interpretacji. Zwróciłem uwagę na różnorodne 

spojrzenia połączone z wysokim poziomem 

nadesłanych prac. Zagadnienie dzieciństwa jest 

bliskie nam wszystkim, a przejawem tego są zdjęcia 

ze sfery rodzinnej, szkolnej i wakacyjnej. 

Inne, portertowe, utrwalają ulotny wyraz 

twarzy, mimikę i nastrój chwili, często w zawężonym 

kadrze. Taka ukazała się nam praca Alicji 

Przybyszowskiej, której jury przyznało I Nagrodę.

Zdjęcie sytuacyjne Kornelii Głowackiej, laureatki 

II Nagrody, w zabawny sposób przedstawiło temat 

spoż y wania posiłku, który zazw yczaj należ y 

do tematów tabu. 

Paul Pushpendu, autor III Nagrody, podjął próbę 

symbolicznego wyrażenia marzeń każdego dziecka 

o idealnej, pełnej rodzinie. Zdjęcie to posiada 

ponadto duże walory estetyczne.

Przy wyborze nagrodzonych i wyróżnionych 

prac ,  kierowałem się swobodą interpretacji  

w  doborze tematu i sposobem fotografowania. 

Jako fotoreporter w sposób naturalny doceniam 

zdolności uchwycenia momentu prawdy o człowieku 

i autentyczność kadru.

Tadeusz Koniarz

All the Children of the World. The theme of the 

competition is very universal. It carries a very timeless 

message. It is current in any corner of the world. 

The Space is still an unknown to us but we may 

assume that if there are any civilizations pout there, 

they have children too. So in the future, we may 

expect photographs from other galaxies. Meanwhile 

today, while watching such diverse photographs, 

the spectator is forced to reflection, there is the 

time, there is the place, there is the situation, 

and the pretext to show them is the child. Sometimes 

an innocent situation shows order and security, 

some other time it shows more controversial, 

sometimes painful situations we, as adults, want 

to protect the youth from. It is the task of the 

photography and the mission of the photographers. 

Quoting one of the best polish photographers, 

Bogdan Konopka, who passed away in May this year, 

“…a photography must be for something…” If one 

finds the answer to “Why?”, one stops taking 

thousands of photos and focuses on a few takes. For 

the photo is not taken by a camera, such or such. It is 

taken by a head. There is a thought, an idea, and what 

registers it is secondary. Let me return swiftly to the 

competition. It needs to be noticed that year after 

year it is building its brand. A systematic work of the 

European Tale Centre in Pacanow team brings 

results in a shape of an increasing interest in that 

event and a large number of good photographs sent 

in to the competition. In the current edition, the prize 

pool, the number of medals and honorable mentions 

were the biggest. Being a member of the jury in such 

a prestigious competition was a great honor. 

However, not without sacrifice (seeing the statuette 

of Matolek the Billy Goat holding a camera made me 

envy of those who could compete for it). 

Who does not believe my words should by all 

means visit Pacanow on October 6 for the prize 

giving gala and see it live. A few days of work as a jury 

member were pleasant but demanding. In the 

majority, the jury members decisions were 

unanimous. However, differences happened which 

led to constructive polemics. I want to congratulate 

the prize winners and those whose photographs will 

appear in the post-competition exhibition. Thanks 

to all of you who sent their photographs to the 

competition, conquering sometimes your own 

limitations. Yes! You also are the winners!

Tomasz Sobczak
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Wszystkie Dzieci Świata. Temat konkursu jest 

bardzo uniwersalny. Niesie za sobą bardzo 

ponadczasowe przesłanie. Aktualne na każdym 

krańcu świata. Kosmos nie jest nam jeszcze dobrze 

znany, ale można przypuszczać, że jeśli są tam inne 

cywilizacje, to one także mają swoje dzieci. Zatem 

w przyszłości spodziewać się można fotografii 

z  innych galaktyk. Tymczasem dziś oglądając tak 

różnorodne fotografie, widz zmuszony jest do refleksji, 

jest czas, jest miejsce, jest sytuacja do pokazania, 

której pretekstem jest dziecko. Raz niewinne sytuacje 

pokazujące ład, porządek i bezpieczeństwo, innym 

razem sytuacje bardziej kontrowersyjne, czasem 

bolesne, przed którymi my dorośli chcemy chronić 

młodego człowieka. To zadanie fotografii i misja 

fotografujących. Cytując jednego z najwybitniejszych 

polskich fotografów, zmarłego w maju tego roku 

Bogdana Konopkę „…fotografia musi być po coś…”. 

Jeśli odnajdzie się odpowiedź na pytanie „Po co?” 

w ó w c za s  p r ze s t a nie  si ę  ro bi ć  t y sią ce  zdj ę ć ,  

a  poprzestanie na kilku klatkach. Bo zdjęcia nie robi 

aparat, taki czy inny. Zdjęcie robi głowa. Powstaje 

pomysł, idea, a czym go zarejestrujemy jest sprawą 

wtórną. Wracam jednak bezpośrednio do konkursu. 

Należy zaobserwować, że z roku na rok buduje on 

s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak

There was a great interest in this year’s edition of the 

Competition what can be seen by the works sent 

in both from Poland and abroad. The number of the 

artists who are interested in photography is increasing 

and the theme All the Children of the World provides 

a vast range of possibilities. I noticed the variety 

of vantage points and the high quality of the works. 

The topic of childhood is close to all of us and it is 

represented by the photographs from the field 

of family, school, and holidays. 

Other, the portraits, perpetuate the fleeting 

facial expressions, mimics, and the mood of the 

moment, often in a narrowed frame. It was the case 

with the work by Alicja Przybyszowska who won the 

I Prize. 

The situational photograph by Kornelia 

Glowacka, the winner of the II Prize, in a comic way 

presents the theme of dining, which usually is seen 

as a taboo. 

Paul Pushpendu, the III Proze winner took on 

a try on the symbolic expression of every child’s 

dream about an ideal, full family. That photograph 

has also a great esthetic value. 

While choosing the awarded and distinguished 

works, I was guided by the freedom of interpretation 

in  t h e  s el e c tio n  of  t h e  subje c t  a n d  t h e  w ay  

of  photographing. As a photojournalist, I naturally 

appreciate the ability to capture the moment of truth 

about man and the authenticity of a take.

Tadeusz Koniarz

When I think, what I would like to see on the 

“children’s” photography, it comes to my mind 

immediately the text of the Hurt team entitled "Crew G":

(…)

I would like to be always innocent and real,

I would like to be always full of faith and hope,

Just like Bolek and Lolek,

Tytus, Romek and Atomek,

The Bullerby Children.

(…)

I think it is well illustrated by the awarded 

photos: "Spaghetti2", "Parkour in Ukrainian",     

"At school 1", "Joy of life". In these photos we can 

observe childhood what You can wish every child. 

Some of us managed to experience them like that, 

but not everyone had them so much luck. The 

reality is different from the one we would like 

to live in and see. That observation can be seen 

in the pictures: "Sadness 3", "In my dreams", 

"Junge 3". If photography is "for something" [as 

Tomasz Sobczak recalls] - I think that such 

authentic and honest photos showing all aspects 

of life (in this case children) - even the hard ones are 

needed. Photography gives us the comfort that what 

is not we can describe in words - we can show by image...

Thank you very much to all who dared to send 

photos - especially to those who they did it for the first 

time. A photo competition is a competition in which 

it can become an amateur and a professional 

[whatever that currently means] and it should win Just 

a good photography. 

I thank to my jury colleagues for professionalism 

and constructive criticism / debate during the 

selec tion images.  Thank you Center for Tales 

in Pacanów for the extraordinary honor of being 

a member and chairman of the jury. All I can regret 

is that I couldn't win this one of the amazing Koziołek 

Matołek figurine....

Grzegorz Wójcik

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019



Kiedy myślę, co chciałbym zobaczyć na fotografii 

„dziecięcej” do głowy przychodzi mi natychmiast tekst 

zespołu Hurt pod tytułem „Załoga G”:

(…)

Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy

Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei

Tak jak Bolek i Lolek

Tytus, Romek i A'tomek

Dzieci z Bullerbyn

(…)

Wydaje mi się, że dobrze ilustrują to nagrodzone 

zdję cia:  „ Spaghet ti2 ”,  „ Parkour po ukraińsku”, 

„w szkole 1”, „Radość życia”. Na tych zdjęciach 

możemy zaobserwować dzieciństwo, jakie każdemu 

dziecku można życzyć. Niektórym z nas udało się 

je takie przeżyć, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 

Rzeczywistość różni się od tej, w jakiej chcielibyśmy 

żyć i jaką widzieć. Taką obserwację możemy zauważyć 

między innymi na zdjęciach: „Sadness 3”, „In my 

dreams”, „Junge 3”.  Jeżeli fotografia ma być „po coś” [jak 

wspomina Tomasz Sobczak] – to myślę, że takie 

autentyczne i szczere zdjęcia pokazujące wszystkie 

aspekty życia (w tym przypadku dziecięcego) – nawet te 

trudne, są potrzebne. Fotografia daje nam ten komfort, 

że to czego nie możemy opisać słowami – możemy 

pokazać obrazem…

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odważyli 

się nadesłać zdjęcia – szczególnie tym, którzy zrobili 

to po raz pierwszy. Konkurs fotograficzny to taki 

konkurs, w którym w szranki może stanąć amator 

i profesjonalista [cokolwiek by to obecnie nie oznaczało],  

a powinna wygrać po prostu dobra fotografia. 

Dziękuje kolegom z jur y za profesjonalizm 

i  konstruktywną krytykę/debatę podczas selekcji 

zdjęć.  Dziękuję Centrum Bajki w Pacanowie za niezwykły 

zaszczyt bycia członkiem oraz przewodniczącym jury. 

Jedyne czego mogę żałować to tego, że nie mogłem 

wygrać tej niesamowitej figurki Koziołka Matołka… 

Grzegorz Wójcik

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym 

powodzeniem, o czym świadczą prace nadesłane 

zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zwiększa się liczba 

twórców zainteresowanych fotografią, a temat 

Wszystkie Dzieci świata daje szerokie możliwości 

interpretacji. Zwróciłem uwagę na różnorodne 

spojrzenia połączone z wysokim poziomem 

nadesłanych prac. Zagadnienie dzieciństwa jest 

bliskie nam wszystkim, a przejawem tego są zdjęcia 

ze sfery rodzinnej, szkolnej i wakacyjnej. 

Inne, portertowe, utrwalają ulotny wyraz 

twarzy, mimikę i nastrój chwili, często w zawężonym 

kadrze. Taka ukazała się nam praca Alicji 

Przybyszowskiej, której jury przyznało I Nagrodę.

Zdjęcie sytuacyjne Kornelii Głowackiej, laureatki 

II Nagrody, w zabawny sposób przedstawiło temat 

spoż y wania posiłku, który zazw yczaj należ y 

do tematów tabu. 

Paul Pushpendu, autor III Nagrody, podjął próbę 

symbolicznego wyrażenia marzeń każdego dziecka 

o idealnej, pełnej rodzinie. Zdjęcie to posiada 

ponadto duże walory estetyczne.

Przy wyborze nagrodzonych i wyróżnionych 

prac ,  kierowałem się swobodą interpretacji  

w  doborze tematu i sposobem fotografowania. 

Jako fotoreporter w sposób naturalny doceniam 

zdolności uchwycenia momentu prawdy o człowieku 

i autentyczność kadru.

Tadeusz Koniarz

All the Children of the World. The theme of the 

competition is very universal. It carries a very timeless 

message. It is current in any corner of the world. 

The Space is still an unknown to us but we may 

assume that if there are any civilizations pout there, 

they have children too. So in the future, we may 

expect photographs from other galaxies. Meanwhile 

today, while watching such diverse photographs, 

the spectator is forced to reflection, there is the 

time, there is the place, there is the situation, 

and the pretext to show them is the child. Sometimes 

an innocent situation shows order and security, 

some other time it shows more controversial, 

sometimes painful situations we, as adults, want 

to protect the youth from. It is the task of the 

photography and the mission of the photographers. 

Quoting one of the best polish photographers, 

Bogdan Konopka, who passed away in May this year, 

“…a photography must be for something…” If one 

finds the answer to “Why?”, one stops taking 

thousands of photos and focuses on a few takes. For 

the photo is not taken by a camera, such or such. It is 

taken by a head. There is a thought, an idea, and what 

registers it is secondary. Let me return swiftly to the 

competition. It needs to be noticed that year after 

year it is building its brand. A systematic work of the 

European Tale Centre in Pacanow team brings 

results in a shape of an increasing interest in that 

event and a large number of good photographs sent 

in to the competition. In the current edition, the prize 

pool, the number of medals and honorable mentions 

were the biggest. Being a member of the jury in such 

a prestigious competition was a great honor. 

However, not without sacrifice (seeing the statuette 

of Matolek the Billy Goat holding a camera made me 

envy of those who could compete for it). 

Who does not believe my words should by all 

means visit Pacanow on October 6 for the prize 

giving gala and see it live. A few days of work as a jury 

member were pleasant but demanding. In the 

majority, the jury members decisions were 

unanimous. However, differences happened which 

led to constructive polemics. I want to congratulate 

the prize winners and those whose photographs will 

appear in the post-competition exhibition. Thanks 

to all of you who sent their photographs to the 

competition, conquering sometimes your own 

limitations. Yes! You also are the winners!

Tomasz Sobczak

Wszystkie Dzieci Świata. Temat konkursu jest 

bardzo uniwersalny. Niesie za sobą bardzo 

ponadczasowe przesłanie. Aktualne na każdym 

krańcu świata. Kosmos nie jest nam jeszcze dobrze 

znany, ale można przypuszczać, że jeśli są tam inne 

cywilizacje, to one także mają swoje dzieci. Zatem 

w przyszłości spodziewać się można fotografii 

z  innych galaktyk. Tymczasem dziś oglądając tak 

różnorodne fotografie, widz zmuszony jest do refleksji, 

jest czas, jest miejsce, jest sytuacja do pokazania, 

której pretekstem jest dziecko. Raz niewinne sytuacje 

pokazujące ład, porządek i bezpieczeństwo, innym 

razem sytuacje bardziej kontrowersyjne, czasem 

bolesne, przed którymi my dorośli chcemy chronić 

młodego człowieka. To zadanie fotografii i misja 

fotografujących. Cytując jednego z najwybitniejszych 

polskich fotografów, zmarłego w maju tego roku 

Bogdana Konopkę „…fotografia musi być po coś…”. 

Jeśli odnajdzie się odpowiedź na pytanie „Po co?” 

w ó w c za s  p r ze s t a nie  si ę  ro bi ć  t y sią ce  zdj ę ć ,  

a  poprzestanie na kilku klatkach. Bo zdjęcia nie robi 

aparat, taki czy inny. Zdjęcie robi głowa. Powstaje 

pomysł, idea, a czym go zarejestrujemy jest sprawą 

wtórną. Wracam jednak bezpośrednio do konkursu. 

Należy zaobserwować, że z roku na rok buduje on 

s woją markę .  Sys temat yc zna p ra c a zesp o ł u 

z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie przynosi 

efekty w  postaci wzrastającego zainteresowania 

przedsięwzięciem i dużą ilością dobr ych 

fotografii nadsyłanych na  konkurs. W obecnej 

edycji rywalizowano o rekordową pulę nagród, medali 

i wyróżnień. Bycie jurorem w prestiżowym konkursie 

to ogromny zaszczyt. Jednak nie bez poświęceń 

(oglądając tegoroczną statuetkę Koziołka Matołka 

z aparatem, zazdrościłem uczestnikom możliwości 

rywalizowania o nią). Kto nie wierzy mi na słowo, 

powinien koniecznie odwiedzić Pacanów 6 października, 

na gali rozdania nagród i zobaczyć ją na żywo. 

Kilkudniowa praca jurora była przyjemna, lecz 

wymagająca. W zdecydowanej większości decyzje 

członków komisji były spójne. Zdarzały się jednak 

różnice, prowadzące do konstruktywnej polemiki. 

Gratuluję nagrodzonym oraz tym, których fotografie 

pojawią się na wystawie pokonkursowej. Dziękuję 

wszystkim, którzy przysłali zdjęcia na konkurs, 

pokonując czasem własne opory. Tak! Wy też 

jesteście zwycięzcami. 

Tomasz Sobczak
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There was a great interest in this year’s edition of the 

Competition what can be seen by the works sent 

in both from Poland and abroad. The number of the 

artists who are interested in photography is increasing 

and the theme All the Children of the World provides 

a vast range of possibilities. I noticed the variety 

of vantage points and the high quality of the works. 

The topic of childhood is close to all of us and it is 

represented by the photographs from the field 

of family, school, and holidays. 

Other, the portraits, perpetuate the fleeting 

facial expressions, mimics, and the mood of the 

moment, often in a narrowed frame. It was the case 

with the work by Alicja Przybyszowska who won the 

I Prize. 

The situational photograph by Kornelia 

Glowacka, the winner of the II Prize, in a comic way 

presents the theme of dining, which usually is seen 

as a taboo. 

Paul Pushpendu, the III Proze winner took on 

a try on the symbolic expression of every child’s 

dream about an ideal, full family. That photograph 

has also a great esthetic value. 

While choosing the awarded and distinguished 

works, I was guided by the freedom of interpretation 

in  t h e  s el e c tio n  of  t h e  subje c t  a n d  t h e  w ay  

of  photographing. As a photojournalist, I naturally 

appreciate the ability to capture the moment of truth 

about man and the authenticity of a take.

Tadeusz Koniarz

When I think, what I would like to see on the 

“children’s” photography, it comes to my mind 

immediately the text of the Hurt team entitled "Crew G":

(…)

I would like to be always innocent and real,

I would like to be always full of faith and hope,

Just like Bolek and Lolek,

Tytus, Romek and Atomek,

The Bullerby Children.

(…)

I think it is well illustrated by the awarded 

photos: "Spaghetti2", "Parkour in Ukrainian",     

"At school 1", "Joy of life". In these photos we can 

observe childhood what You can wish every child. 

Some of us managed to experience them like that, 

but not everyone had them so much luck. The 

reality is different from the one we would like 

to live in and see. That observation can be seen 

in the pictures: "Sadness 3", "In my dreams", 

"Junge 3". If photography is "for something" [as 

Tomasz Sobczak recalls] - I think that such 

authentic and honest photos showing all aspects 

of life (in this case children) - even the hard ones are 

needed. Photography gives us the comfort that what 

is not we can describe in words - we can show by image...

Thank you very much to all who dared to send 

photos - especially to those who they did it for the first 

time. A photo competition is a competition in which 

it can become an amateur and a professional 

[whatever that currently means] and it should win Just 

a good photography. 

I thank to my jury colleagues for professionalism 

and constructive criticism / debate during the 

selec tion images.  Thank you Center for Tales 

in Pacanów for the extraordinary honor of being 

a member and chairman of the jury. All I can regret 

is that I couldn't win this one of the amazing Koziołek 

Matołek figurine....

Grzegorz Wójcik

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
XIII INTERNATIONAL PHOTO COMPETITION
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PROTOKÓŁ Z POSIEDZIENIA JURY

1. W dniu 4.09.2019 r. zakończono obrady Jury 

 w składzie:

 - Grzegorz Wójcik EFIAP, TTF, AIPS, KDS 

 - Tomasz Sobczak EFIAP, AFRP, TTF, AIPS, KDS 

 - Tadeusz Koniarz KFPSDP, I miejsce XII   

  Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny   

  „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2018

2. Przewodniczącym Jury został wybrany Grzegorz  

 Wójcik

3. Na konkurs wpłynęło 366 prac 104 autorów.

4. Jury po naradzie dokonało selekcji prac. 

 Do  wystawy zakwalifikowano 85 prac 52 autorów.

5. Przyznano następujące nagrody: 

 a. I miejsce statuetkę, 2500zł, złoty medal FIAP  

  dla  – Alicja Przybyszowska, Polska, Sadness 3

 b.  II miejsce 1500zł, srebrny medal FIAP dla  –  

  Kornelia Glowacka-Wolf, Polska, Spaghetti 2

 c.  III miejsce 1000zł, brązowy medal FIAP dla  –  

  PUSHPENDU PAUL, India, IN MY DREAMS

6. Tytuł najlepszego autora konkursu wraz z odznaką  

 FIAP: Kornelia Glowacka-Wolf

7. Jury przyznało Medale Fotoklubu RP dla:

 1 Zloty medal FRP Artur Wysocki, Polska,  

  Parkour po ukraińsku

 2 Srebrny medal FRP Leonid Goldin, Israel,  

  Children in the Temple

 3 Brązowy medal FRP Izabela Urbaniak, Polska,  

  W szkole

8. Jury przyznało Medale Tarnowskiego   

 Towarzystwa Fotograficznego dla:

 1 Zloty medal TTF Heinz Peks, Germany,   

  3.Junge3_sb

 2 Srebrny medal TTF Marek Lapis, Polska,  

  Radość życia 04

 3 Brązowy medal TTF Ly Hoang Long, Vietnam,  

  Colors of life

9.  Jury przyznało wyróżnienia (HM) FIAP dla:

 - Agnieszka Szymczyk, Polska, Jaś i Małgosia 

 - Bartosz Świerszczek, Polska, LP, Przyjaciele

 - Dariusz, Kobylański, Polska, Nie zginąć 

  w  tłumie, 02 

 - Iwona Champlewska, Polska, Jest Taki Świat

 - Mateusz Mazur, Polska, Rycerzyk,1 

 - Tatiana Zalasińska, Polska, Kraina snów 

XIII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Wszystkie Dzieci Świata”, Pacanów 2019

Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki

Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele

Jakub Kibler, Poland, Spacer

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień

Joanna Borowiec, Poland, Jej portret

Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart

Karolina Okereke, Poland, Jestem duża

Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż

Leonid Goldin, Israel, CHANEL

Leonid Goldin, Israel, Childhood Tales

Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain

Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Marcin Bawiec, Poland, Red car pet

Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie

Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów!

Marzena Jachym, Poland, Niech nie gadają, 

mi z tym dobrze

Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo 

Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 2

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 4

Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej

Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins

Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy  wakefulness

Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen 

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie

Wojciech Owczerzak, Poland, Tramwaj

Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019



15

THE JURY MEETING PROTOCOL 

1. On September 4, 2019, the Jury meeting finished,  

 consisting of the following members:

 - Grzegorz Wójcik EFIAP, TTF, AIPS, KDS 

 - Tomasz Sobczak EFIAP, AFRP, TTF, AIPS, KDS 

 - Tadeusz Koniarz KFPSDP, the I place in “All the  

  Children of the World” XII International Photo  

  Competition, Pacanow 2018

2.  The elected chairman was Mr.  Grzegorz Wójcik

3. 366 works from 104 authors had been submitted.

4. After the consideration, the Jury selected the  

 works. 85 works from 52 authors were qualified. 

5. PThe following prizes were given:

 a. I place statuette, zł2,500, FIAP golden medal  

  for Alicja Przybyszowska, Poland, Sadness 3

 b.  II place, zł1,500, FIAP silver medal for Kornelia  

  Glowacka-Wolf, Poland, Spaghetti 2

 c.  III place, zł1,000, FIAP bronze medal 

  for PUSHPENDU PAUL, India, In My Dreams

6. The title of the best author of the competition 

 and the FIAP badge: Kornelia Glowacka-Wolf

7. The Jury gave the Fotoklub RP Medals to:

 1 The FRP golden medal – Artur Wysocki,  

  Poland, Parkour po ukraińsku

 2 The FRP silver medal – Leonid Goldin, Israel,  

  Children in the Temple

 3 The FRP bronze medal – Izabela Urbaniak,  

  Poland, W szkole

8. The Jury gave the Tarnowskie Towarzystwo  

 Fotograficzne medals to:

 1 The golden TTF medal – Heinz Peks, Germany,  

  3.Junge3_sb

 2 The silver TTF medal – Marek Lapis, Poland,  

  Radość życia 04

 3 The bronze TTF medal – Ly Hoang Long,  

  Vietnam, Colors of life

9.  The Jury gave the following FIAP honorable  

 mentions (HM):

 - Agnieszka Szymczyk, Poland, Jaś i Małgosia 

 - Bartosz Świerszczek, Poland, LP, Przyjaciele

 - Dariusz, Kobylański, Poland, Nie zginąć 

  w  tłumie, 02 

 - Iwona Champlewska, Poland, Jest Taki Świat

 - Mateusz Mazur, Poland, Rycerzyk,1 

 - Tatiana Zalasińska, Poland, Kraina snów 

of “All the Children of the World” XIII International Photo Competition, Pacanow 2019

Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki

Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele

Jakub Kibler, Poland, Spacer

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień

Joanna Borowiec, Poland, Jej portret

Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart

Karolina Okereke, Poland, Jestem duża

Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż

Leonid Goldin, Israel, CHANEL

Leonid Goldin, Israel, Childhood Tales

Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain

Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Marcin Bawiec, Poland, Red car pet

Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie

Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów!

Marzena Jachym, Poland, Niech nie gadają, 

mi z tym dobrze

Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo 

Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 2

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 4

Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej

Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins

Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy  wakefulness

Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen 

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie

Wojciech Owczerzak, Poland, Tramwaj

Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
XIII INTERNATIONAL PHOTO COMPETITION



16

KALENDARZ WYSTAW POKONKURSOWYCH

Październik 2019 - Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Listopad 2019 - Sandomierz - Port Kultury. 

Grudzień 2019 - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Styczeń 2020 - Biblioteka Śląska w Katowicach. 

Wystawę będzie można zobaczyć  w Tarnowie i Rzeszowie.

CALENDAR OF POST-COMPETITION EXHIBITION

October 2019 – European Tale Center in Pacanów/Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. November 2019 

– Port od Culture in Sandomierz/Port Kultury w Sandomierzu. December 2019 – Provincial Culture Center 

in Kielce/Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. January 2020 – Silesian Library in Katowice/Biblioteka Śląska 

w Katowicach. The exhibiotion can also be seen in Tarnów and Rzeszów.   

Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki

Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele

Jakub Kibler, Poland, Spacer

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień

Joanna Borowiec, Poland, Jej portret

Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart

Karolina Okereke, Poland, Jestem duża

Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż

Leonid Goldin, Israel, CHANEL

Leonid Goldin, Israel, Childhood Tales

Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain

Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Marcin Bawiec, Poland, Red car pet

Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie

Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów!

Marzena Jachym, Poland, Niech nie gadają, 

mi z tym dobrze

Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo 

Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 2

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 4

Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej

Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins

Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy  wakefulness

Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen 

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie

Wojciech Owczerzak, Poland, Tramwaj

Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak
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ZDJĘCIA ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTAWY: 

Adam Ksieniewicz, Poland, Marzenie

Agnieszka Pazdykiewicz, Poland, Ministranci

Agnieszka Pazdykiewicz, Poland, Po bitwie

Agnieszka Pazdykiewicz, Poland, Pola 1

Agnieszka Szymczyk, Poland,  Jest super

Ahmet Sertkalayci, Adana, Harranli

Aliona Chuchro, Poland, Marzenie

Aliona Chuchro, Poland, Wieś

Andrzej Kubik, Poland, Pucybut

Anna Jakubowska, Poland, Pająk

Anna Piwowarska – Sosik, Poland, W autobusie

Anna Sagan, Poland, Niepewność

Anna Till, Ireland, Mom's lipstick

Anna Till, Ireland, Bubbles

Anna Zakrzewska, Poland, Muzykant

Anna Zakrzewska, Poland, Hydropolis

Artur Wysocki, Poland, Oliwia

Bhuiyan Mahfuzul Hasan, USA, Brick Labor

Bhuiyan Mahfuzul Hasan, USA, Lost Childhood

Dagmara Wis, Poland, Najlepsza zabawa pod   

drzewem

Dagmara Wis, Poland, Za zasłoną

Dariusz Kobylański, Poland, Wolność

Dariusz Wójcik, Poland, Nostalgia

Gabriella Jerszi, Hungary, Cat and kiss

Gabriella Jerszi, Hungary, Hold on to me

Gabriella Jerszi, Hungary, Thomas

Imre Kiss, Hungary, Little girls
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Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki

Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele

Jakub Kibler, Poland, Spacer

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień

Joanna Borowiec, Poland, Jej portret

Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart

Karolina Okereke, Poland, Jestem duża

Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż

Leonid Goldin, Israel, CHANEL

Leonid Goldin, Israel, Childhood Tales

Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain

Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Marcin Bawiec, Poland, Red car pet

Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie

Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów!

Marzena Jachym, Poland, Niech nie gadają, 

mi z tym dobrze

Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo 

Photos qualified for the exhibition

Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 2

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 4

Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej

Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins

Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy  wakefulness

Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen 

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie

Wojciech Owczerzak, Poland, Tramwaj

Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak
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Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki

Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele

Jakub Kibler, Poland, Spacer

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień

Joanna Borowiec, Poland, Jej portret

Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart

Karolina Okereke, Poland, Jestem duża

Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż

Leonid Goldin, Israel, CHANEL

Leonid Goldin, Israel, Childhood Tales

Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain

Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Marcin Bawiec, Poland, Red car pet

Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie

Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów!

Marzena Jachym, Poland, Niech nie gadają, 

mi z tym dobrze

Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo 

Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 2

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 4

Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej

Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins

Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy  wakefulness

Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen 

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie

Wojciech Owczerzak, Poland, Tramwaj

Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak
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Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki

Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele

Jakub Kibler, Poland, Spacer

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień

Joanna Borowiec, Poland, Jej portret

Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart

Karolina Okereke, Poland, Jestem duża

Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda

Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż

Leonid Goldin, Israel, CHANEL

Leonid Goldin, Israel, Childhood Tales

Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain

Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Marcin Bawiec, Poland, Red car pet

Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie

Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów!

Marzena Jachym, Poland, Niech nie gadają, 

mi z tym dobrze

Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo 
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Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 2

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja – 

Kumoterki 4

Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej

Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins

Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy  wakefulness

Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen 

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie

Wojciech Owczerzak, Poland, Tramwaj

Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak

I MIEJSCE, FIAP GOLDEN MEDAL 
Alicja Przybyszowska, Poland, Sadness
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Wojciech Owczerzak, Poland, Trzepak
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II MIEJSCE, FIAP SILVER MEDAL 
Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Spaghetti
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Imre Kiss, Hungary, On kittereen
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Mirko Zanetti, Italy, Barrels
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Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków

Pushpendu Paul, India, Color me

Pushpendu Paul, India, Feel the nature
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III MIEJSCE, FIAP BRONZE MEDAL
Paul Pushpendu, India, In My Dreams
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ZŁOTY MEDAL FRP 
Artur Wysocki, Poland, Parkour po ukraińsku
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SREBRNY MEDAL FRP 
Leonid Goldin, Israel, Children in the Temple
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BRĄZOWY MEDAL FRP 
Izabela Urbaniak, Poland, W szkole 1
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ZŁOTY MEDAL TTF
Heinz PeAks, Germany, Junge 3_sb
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SREBRNY MEDAL TTF 
Marek Lapis, Poland, Radość życia
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BRĄZOWY MEDAL TTF
Ly Hoang Long, Vietnam, Colors of life

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
XIII INTERNATIONAL PHOTO COMPETITION



HM FIAP 
Agnieszka Szymczyk, 

Poland, 

Jaś i Małgosia

HM FIAP
Bartosz Świerszczek,

Poland,

Przyjaciele
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HM FIAP
Dariusz Kobylański, 

Poland, 

Nie zginąć w tłumie

HM FIAP
Iwona Champlewska,

Poland,

Jest taki świat 2
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HM FIAP
Mateusz Mazur, Poland, Rycerzyk

HM FIAP
Tatiana Zalasińska, Poland, Kraina snów
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Imre Kiss, Hungary, Little girls Gabriella Jerszi, Hungary, Cat and kiss

Iwona Champlewska, Poland, Jest taki świat 1
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Tymoteusz Wojciechowski, Poland, Sen

Agnieszka Pazdykiewicz, Poland, Pola 1 Agnieszka Pazdykiewicz, Poland, Po bitwie

Joanna Borowiec, Poland, Deszczowy dzień
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Adam Ksieniewicz, Poland, Marzenie Artur Wysocki, Poland, Oliwia
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Mariusz Nartowski, Poland, Wakacje będą znów! Katarzyna Warańska, Poland, Strachy na lachy 01
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Jakub Kibler, Poland, Przyjaciele Karolina Okereke, Poland, Jestem duża
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Joanna Borowiec, Poland, Jej portret Michał Krawiec, Poland, Amelia i Babcia

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019



37

Anna Zakrzewska, Poland, Muzykant Imre Kiss, Hungary, On kittereen

Agnieszka Pazdykiewicz, Poland, Ministranci Aliona Chuchro, Poland, Wieś
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Anna Till, Ireland, Mom's lipstick Anna Till, Irleand, Bubbles

Andrzej Kubik, Poland, Pucybut Marek Lapis, Poland, Spojrzenie w siebie
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Dariusz Kobylański, Poland, Wolność Agnieszka Szymczyk, Poland, Jest super

Irina Skaskevich, Poland, Lato na wsi 1 Tomasz Okoniewski, Poland, Sleepy wakefulness
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Gabriella Jerszi, Hungary, Hold on to me Anna Jakubowska, Poland, Pająk

Anna Zakrzewska, Poland, Hydropolis Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Rzućmy okiem
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Gabriella Jerszi, Hungary, Thomas Katarzyna Manikało-Obidzińska, Poland, Mecz 1

Tomasz Okoniewski, Poland, Fun with twins Tatiana Zalasińska, Poland, Kobieta wie najlepiej
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Jolanta Ruiz, USA, Pure Heart Małgorzata Piechatzek, Poland, Rach-ciach i po bólu

Natalia Szumlańska, Poland, Alicja w krainie bloków
Wojciech Owczarzak, Poland, Tramwaj
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Wojciech Owczarzak, Poland, Trzepak Leonid Goldin, Israel, Childhood tales

Urszula Frydrych, Poland, Przy fontannie Tomasz Okoniewski, Poland, Adaś dog
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Jakub Kibler,
Poland,
Spacer

Dariusz Wójcik,
Poland,

Nostalgia

Marzena Jachym,
Poland, 

Niech nie gadają, mi z tym dobrze

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019



45

Dagmara Wis, Poland, Najlepsza zabawa pod drzewem Ahmet Sertkalayci, Adana, Harranli

Bhuiyan Mahfuzul Hasan, USA, Lost Childhood Kornelia Głowacka-Wolf, Poland, Koniec lata

XIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
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Krzysztof anin Kuzko, Poland, Podróż Bhuiyan Mahfuzul Hasan, USA, Brick Labor

Izabela Urbaniak, Poland, Pokój do nauki Aliona Chuchro, Poland, Wieś

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019
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Pushpendu Paul, India, Color me Marek Lapis, Poland, Przyszłość

Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja - Kumoterki 4
Renata Michalczyk, Poland, Dziecko i tradycja - Kumoterki 2
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Mateusz Mazur, Poland, Kolorowe szaleństwo Ly Hoang Long, Vietnam, Looking

Ly Hoang Long, Vietnam, Fishing under rain Marcin Bawiec, Poland, Red carpet

WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA, PACANÓW 2019
ALL THE CHILDREN OF THE WORLD, PACANÓW 2019
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Krzysztof anin Kuzko, Poland, Jagoda Mirko Zanetti, Italy, Water emergency

Mirko Zanetti, Italy, Barrels

Leonid Goldin, Israel, Chanel
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Anna Sagan, Poland, Niepewność Pushpendu Paul, India, Feel the nature

Anna Piwowarska – Sosik, Poland, W autobusie Dagmara Wis, Poland, Za zasłoną
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Country / region Total arrived
participants

Total 
of arrived images

Accepted 
participants

Accepted 
images

STATISTICS

Bangladesh

Croatia

England

Germany

Hungary

India

Ireland

Israel

Italy

Poland

Turkey

USA

Vietnam

TOTAL: 13 countries

1

1

1

1

2

1

1

1

3

88

1

2

1

104

4

4

4

4

8

2

4

4

12

304

4

8

4

366

0

0

0

1

2

1

1

1

1

41

1

2

1

52

0

0

0

1

5

3

2

3

2

62

1

3

3

85






