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ORGANIZATORZY

Płockie Torr_larzgstruo Fotograf iczne

Wgdział Kulturg i Sztuki

Urzędu Wojeuódzkiego u Płocku

Wgdział Kulturg, Ku]tu.U Fizgcznej

i Turystgki Urzędu Miejskiego ru Płocku

Dom Kulturg ru Płocku

KOMISARZ BIENNALE

Andrzej Woiciech Drloraczek



W tgch czasach Zamętu, rozpadu ruszelkich u;artości i struktur, każdg ugsiłek zbudoruania czegokoluiek za _

sługuje na ruielką uuJagę. Szczególnie, gdg pojaruia się on u; dziedzinie kulturg, która rredle zapeu;nień i ocze_
kiruań miała zostaĆ uPrzgu;ilejouJana ul okresie odnoug, zaś pada co dzień ofiarą najruiększgch cięć i oszczę-
dnoŚci. Zorganizou-lanie noruego konkursu fotograficznego dziś, konkursu o ambitngm programie, siłami pło_
ckiego Toruarzgstu;a Fotograficzrrego, Domu Kulturg ru Płocku, Wgdziału Kultury u."ęJ,, Wojeruódzkiego
i Miejskiego tu Płocku jest aktem odruagi. Ale i aktem dalekorr_lzroczności. Na to, bg takich konkursóu nie
organizoruaĆ jest argumentóu ruiele. Brak podstaruoulgch materiałóu; fotograficzngch, którg fatalnie ograrricza
moŻliruoŚci i iloŚĆ autoróu;, ogóIng brak środkóru materialngch na podobne cele, skierouanie zainteresou;ania
Publicznego na ruustarug fotograficzne o bezpośi,ednich treściach społeczngch i politgc zngch.

Za tgm zaŚ bY je organizouaĆ przemarlia ta, że za rok, d,wa czg trzy mimo ruszgstko możemy się spodzie_
ruaĆ takiego Zu]rotu sPtuacji u kraju, przg którgm pojarui się llszmożone zainteresoruanie a ruięc i ruiększe
moŻliruoŚci dla fotografii artPstgcznej. W obecngch zaś uarunkach nadesłarrie rra płocki konkurs plakatu foto_
graficznego kilkudziesięciu prac należg uuażać za sukces. Ta specjalizacja fotograficzna uJumaga łużej ruiedzg
i umiejętnoŚci fotograficznej i graficznej oraz precgzgjnego u;arsztatu. Fakt, że jury odrzuciło tglko jedną
PraCę z Poruodu usterek techniczngch móu-ii o pou;ażngm podejściu autoróu. Konkurs daje też możliu;ości
udziału tum u]szUstkim, którzg tuobec zaniechania grudziądzkiego Biennale Fotomontażu z braku środkóru, stra_
cili moŻliuoŚĆ Prezentacji sulgch osiągnięć. Biorąc zaś pod uuJagę, że plakat fotograficznu pollJstaje dzięki techni_
kom fotomontażu i fotokolażu, możliruość ta otruorzgła się przecl nimi ponorunie ru Płocku, z realną perspe-
ktguą konfrontacji ru skali ogóInopolskiej a później międzgnarodoruej. Szkoda jednak, że vl konkursie b9ł9
nieobecne Środoruiska poznańskie i łódzkie, gdzie istnieje szereg autoróru piakatóru fotograficzngch zarórunó
ruśród fotografikóru jak plastgkóru.

DIa jurg, które do chruili spisania protokołu obrad nie znało nazruisk laureatórl, miłgm zaskoczeniem bgł
fakt, Że I nagrodę zdobgł p. Zbignieu; Krgda, płocczarrin i laureat kilku rragród na ogólnopolskich konkursach
fotograficzngch. SPrauną |organizację konkursu zarudzięczać należg Płockiemu TcularzgrlJ3ut Fotograficznemu
i Domorui Kulturg u; Płocku.

Juliusz Garztecki, ZPAF, Es FIAP,
przeruodniczącg jurg.
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Jurg ru składzie:

Juliusz Garstecki

Jerzg Mazuś

- ptzeuodnicząca jury ZPAF, EsFIAP

- z-ca przeulodniczącego piezes ZPAP
rll płocku

Jurg postanouriło nagrodzić rugróżnieniami'następujące prace:

- Zbigniew Krgda z Płocka za pracę pt. ,,Odnowa''

- Zbignieru Krgda z Płocka za pracę pt. ,,Pollena''

- Roman Etmański z Grudziądza za pracę pt. ,,Chrońmg przg-
rodę polską"

- Tomasz Gałązka z Płocka za pracę pt. ,,Aura''

- Piotr Bielski z Grudziądza za pracę pt. ,,Zagrożenle''

oraz dgplomami PTF następujące prace:

- Tomasz Dzu_ronkoulski z Płocka za pracę ,,XXX''

- Witold Michalik z Krakorla za zestaru plac,

- Zbignieul llr,gda z Płocka za pracę pt. ,,Od nas zalreżg,

- Marek Jóźków z Koszalina za pracę pt. ,,Chrońmg natural-
ne środouliska człoruieka''

- Piotr Kajmer z Elbląga za piacę pt. ,,Człowieku''

- Adam Łukaruski z Płocka za pracę pt, ,,Słou;ik''

Do konkursu zakrualifikou:ano prace ru ilości 53, które odpo-
uiadałg u.rarunkom regulaminu, 4 prace dopuszczono do eks-
pozgcji poza konkursem, które nie odpouiadałg ularunkom re-
gulaminu, oraz jedną pracę ze u;zględu na poziom technicznp
nie zakrualifilioruano do konkursu ani do ekspozgcji.

Płock, dn. 13. 09. Bl r.

Bogusłau; Buraczgński - członek jurg - Dom Kulturg ru Płocku

Jerzg Maślanouski - członek jurg - Przeu;odniczącg War-
szau;skiej Międzpruojeruódzkiei Komi-
sji Branżou:ej Fotografóu

Wiesłaru Dgśkierr.licz - członek jurg - PTF

Protokół

jurg Biennale Plakatu Fotograficznego

Płock, dnia 13. 09. 1981 r.

po rozpatrzeniu 58 prac l7 autolÓtU jurg postanoruiło przgznaĆ:

l nagrodę - Zbignieru Krgda z Płocka za pracę pt. ,,Mamo"

dwie ll-gie nagrody:

- Marek Jóźkóul ,z l{oszalina za pracę pt: ,,Chrońmg
zabgtki"

- zespołorui auto-skiemu MAKKACPER z Warszaruy za

zestaru prac

trzg III-cie na3lrodg:

- Piotr Bilski z Grudziądza za pr,acę pt. ,,Dokąd
idziemg",

- Kazimie z Szgmela z Wałb:zgcha za p acę ,,XXX"

- Tomasz Całązka z Płocka za p,acę ,,Pols]ta Bl"



Mamo
I nagroda

Autor
Zbignieru I{rgda
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Chrońmg zabptki
II nagroda

Autor
Nialek Jóźkóu



Bez tgtułu
II nagroda

Autor:

NIak - Kacper



Dokąd idziemg
III nagroda
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Autor:
piotr Bilski
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Chrońmg przgrodę polską
Wgróżnienie

Autor:

Roman Etmdński
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Cz}ouieku...
Dgplom Płockiego
Touarzpstrua
Fotograf iczrrego

Autor:
Piotr Kajmer



Słouik
Dgplom Płockiego
Touarzgstua
Fotograf iczrrego

Autol,:

Adan Łukauski ernegf b#yłł $rux*k



Nie

Autoi:

Jacelr Stefan
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Sport u Sztuce

Auto i:

Adam \\-ize.ta
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SPl
Bilski piotr

- Zagrożenie Srodouliska, człoruieka

- Zagrożenie ślodorliska - uigróżnienie

- Zagrożenie przed alkoholizmem

- Dokąd idziemg I - III-cia nagroda

- Dokąd idziemg II

- Chrońmg przprodę.

Copgright b9 Mak - Kacper
- Bez tgtułu

- Oszczędzaj PKO

- lVszgstkiego najlepszego - II-ga nagroda za zeltaw

- Bez tgtułu prac

- Bez tgtułu

- Nie szata zdobi człoruieka

Dzruonkou.lski Tomasz

- XXX - dgplomem PTF

- Tak nie inu;estuj

Etmański Roman

- Chrońmg przgiodę polską - rugróżnienie

- Chlońnig ludzi polskich

Gałązka Tomasz

- Julio Ca;tazar

- Aura - rugróżnienie

- Litania

- Polska Bl - III-cia nagroda

- Bienale I

- Bienale II

Jóźków Marek

- Chrońmy zabgtki - II-ga nagroda

- Skansen ru Noruogrodzie

- Starg człou_riek i morze

- Ernes Hemiguag

- Chtońmg naturalne środou;isko człouieka - dgp. PTF

- Poldrob

Kajmer Piotr

- Człouieku - dgplomem PTF

Krgda Zbignieru

- Odnoua - rugróżnienie

- Od nas zależg , dyplomem PTF

-!
- [{amo - I-sza nagroda

- Pollena - rugróżnienie

Łukau;ski Adam

- Kordian

- Słou;ik - dpplomem PTF

- Szopka Polska

Michalik witold
- O piarudę o ruiar,ggodność

- Kto zabił Gen. Siko:skiego

- Co jest tam, gdzie nie ma nic - dyplomem

- A jednak się kręci

- Bcże chroń Amergkę

olszeulski M

- Odnorua 81

- Konfede.acja konsumentóru

pacholski zdzisłaus

- Sierpień B0

- Wgda zenia

stefan Jacek

- Nie

- Samotność

Szgmela Kazimierz

- XXX - III-cia nagroda

PRA0
l)

2)

7)

B)

9)

l0)
3)

4)

5)

ll)

l2)

l3)
6)

PTF

I4)



15) Tomaszczuk Zbignietu Mak Kacper _ Warszau;a
- Alkoholizm problemem Ogólnopolskim I Gałązka - Płock
- Alkoholizm problemem Ogólnopolskim II
_ Alkoholizm a dziecko I Dzuonkouski - Płock

- Alkoholizm a dziecko II ' Kajmer - Elbląg

16) Wizental Adam Pacholski - Koszalin

- Ostatni Iiść Tomaszczuk _ Warszau_la
- Sport lU sztuce

- Chrońmg ezerruatg

- Hałda
_ xxx

17) Wggoda Jerzg

- xxx

Etmański - Grudziądz

Łukauski - Płock

Jóźkóu - Koszalin

Krgda - Płock

Wizental - Chorzóu,l

Olszeruski - Wrocłaru

Jacek Stefan - Wrocłau.l

Bilski - Grudziądz

Szgmela - Wałbrzgch

Wggoda - Rzeszóu.l

Michalik - Krakóru

REDAKCJA KATALOGU

ANNA KLASA
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