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SPtS AUTOROW

l. Bachrgnoruski Janusz

2. Dzrlonkoruski Tomasz

3 Etmański Ronlan

4, Gałązka Tpmasz

5. Jóźkou Marek

6. I{rgda Zbignieul

7. Lubczyński Jerzg

B. Łukaruski Adam

9. Marski Piotr

l0. Mileuski Wojciech

ll. Noruak Witold

Freudenreich Marek,

Stau;iński Maciej

Sokół - Galązka Eua

Włodarczgk Jan

12.

13.

|4,

- Kalisz

- Płock

- Grudziądz

- Płock

- Koszalin

- Plock

- Jastrzębie ZdróJ

- Płock

- Szczecin

- Gdańsk - Oliu:a

- 'Warszaua

:', a" ''

-r ónił:),].'|ir:i],

- Wrocłau

- Płock

- \Marszatua
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l. Bachrgnoruski Janusz
l) - Nie pal
2) - łIłodzi '83
3) - s.o.S.
4) - Upadek
5) - Teatr Tańca

Dzuonkou.lski Tomasz;
l) - 83' Rok Lotnicttua l Aeronautgkl
2) - Quo vadis, Polaku?
3) - Nocn!, kouboi

Etmański Roman
l)-x
2)-x

4) Gałązka Tomasz
l) - Biżuteria
2) _ z.o.o.
3) - Biennale
4) - Miesiąc Pamięci NarodoueJ.
5) - Dożguocie

5) Jóźków Marek:
I) - Chrońmy naturalne środoruisko
2) - Wczasg nad morzem FWP -: Uuleśeie
3) - Mistrzostu;a Polski ru Tenisie
4) - WBstau,la Rzeźbg Anlatorskie|ee
5) - Skansen Olsztgnek
6) - ^ChorobU ,,'W" wcląż groźne

I(rgda Zbignieru;
l) - PnoN
2) * Od Nas Zależu
3) - Czar Sportu
4) - Drzut Płockte I
Lubczpński Jerzg:
t) * Clenie
2) - Jał dobrze
$)-XXX-a

8)

9)

4)-xxx-b
5) - ŻgJmg dłużei

Łukaruski Adam:
l) - Grafika
2) - Polska 83
3) - Wiedeń
4) - Bez tgtułu

Marski Piotr:
1) - ;,;Celia't
2) _ ,,sHE"
3) - Chcemq bgć sobą?
4) - Nie piję, jestem kieroucą

I0) Mileruski Wojciech :

I) - ,,V Spmfonia"
2) - Śuiat dziecka
3) - Dziadg
4) - Rocznica

ll) Noruak Witold i Freudenreich Marek:
|) - Jazz
2) - xxxx

l2) Stauiński Maciei:
l) - Człouiek przed bar,ieę
2) - Pomóżmu stalDm, amotnum, chorpm

13) okół * Gałązka Eu:a:
l) - Liga Ochrong Przgrodg
2) - Proruincja
3) - Złota Jesień żgcta
4) - Nie . pal l,

t4) Włodarczpk Jan:
l) _ xxx,

2.

3.

6.

7)

WYDAWCA KATAIOGU OPnACOWANIB KATALOGU
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Mociei stowiński
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ll nogrodo

Autorzy:
witold Nowok
Morek Freudenreich
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GRAFlKA
lll nogrodo

Aulor :

Adom Łukowski



.t/ Ł#ffi|,*łłi

,,V - Sym{onio"

lll nogrodo

Aulor:
Woiciech Milewski



,,Ouo vodis Poloku"

Wyróżnienie oroz
nogrodo KAW

A.ulor :

Tonlosz Dzwonkowski ,g
ś
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,,XXX - A"
Wyróznienie

Autor :

Jerzy Lubczyński

,ś



,,Drzwi Płockie l "
Wyróżnienie

Aułor:
Zbigniew Krydo



,,Biennole"
Nogrodo prezeso P.T.F.

Aułor :
Tomosz Gołqzko



,,NiC pol"

Autor:
Jonusz Bochrynowski



,,Nie piię, ieslem kierowcq'

Aulor :

Piolr N. Morski
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Aulor:
Morek Jóźkóul



,,xXX"

Aułor:
Jon Włodorczyk



Plakat u;spólczesng, to najbardziej przemaruiająca do rugobraźni człou;ieka akt artgstg. I to bez ruzględu czu
arlusta truorzg plakat ideoup, czg będąca aktem protestu, apelem lub afirmacji, czg plakat informacajnp
- donoszącg o tupdarzeniach kulturalnpch i akcjach społeczngch, czg rrrreszcie plakat reklamoug - pośre-
dniczącp pomiędzg produktem a konsumentem.

Tu,órczość plakatou.la zasługuje na szczegóIną utuagę, boruiem zrealizouang plakat nie tglko zluraca się do
uląskiej grupu Koneseróru sztuki, oduiedzającach sale u]ustarrjou;e, lecz do setek tgsięcg a nau;et milionóu
ludzi, Plakat ugchodzi na ulicę przemaruia do nas ze słupótu ogłoszeniou:gch, parkanóu, ruitrgn a także u_le

.unętrzach fabrgk, urzędóu,, miejsc pracu, jest niemal ruszędzie. Ponadto aktualnie plakat stał się przedmiotem
indguidualnej konsumpcji, zauieszong u mieszkaniu pryu:atngm jako credo ideou;e, śuiatłopoglądorue czp
estetgczne konsumenta. Plakat traflł rórlnież jako elsponat do muzeum.

W sztuce plakatu szczegóIną predgspozgcję posiada fotografia. Włada ona bogatgm uJarsztatem fotograficz-
cznuol, ogromną skalą środkóru ugrazorugch, precgzją ul oddaruaniu szczegółórll materii dgsponująca ostrością,
i l,ieostrością, kolltrastem, przemgślngm ualorem czarno-białum tl.t obrazie. Fotografia dgsponuje ogromngm
arsenalem technik sllecjalngch chemiczngch i optgcznpch takich jak izohelia, high-keg, Ioru-kep, relief, solo-
rgzacja, raster, rulada fotomontażem, fotokolażem, reprodukcją i techniką barruną. Ou;ej plakatou;ej predgspo-
zgcii fotografii doruodzi jej ,,inruazgjnp" udział tu inngch dgscgplinach plastgki.

Ponadto islnieje cała plejada utalentou;angch polskich fotografóu; urażlirugch na 'ruszgstko co ich otacza,
co się zmienia, co jest odbiciem bieżące j chuili, gototll ch dzielić się sugmi społecznie słuszngmi doznaniami
ur artu tucznei formie fotograficznego plakatu.

W naitrudniej*zgm okresie dla polskiej fotografii inicjoulanie realizouanie ru skali ogólnopolskieiBiennale Pla-
katu Fotograficznego ru Płocku i ou;a konfrontacja osiągnięć autoróu plakatu zasługuie na naJrr.lgższą uu]agę i uzna-
nie. lYie najruiększa liczba nadesłanpch prac i autoróru jest naperuno odbiciem naszego niełatu;ego czasu,
a także lrudu jak sztuka fotograficznego plakatu rDumaga.

Ilość prac odrzucongch przez Jurp, śuiadczg o śu;iadorrłgm i selekrgrlngm działaniu autoróru, a utrzgmują-
cg się poziom ilościorug nadeslangch prac, a także nculgch autorórD dotuodzi o niesłabnącgm zainteresorlaniu
konfrontacią tuJórczości, uróżp pouodzenie u przgszłości.

Prezentouane plakaty fotograficzne na II Biennale preferują treści o problemalgce społecznej są płaszczp-
zną konfrontacji stglóu;, smakóu oraz zdarzeń różngch temperamentóu i poglądórr.l u sferze tu;órczości
plakatu fotograficznego. Całość iest godna oglądu i szerokiej populargzacji. Gratulacje dla autoróu.

Zbgszhó Rzeźnżaehi



Jerzg l{azuś

Bogusłarl Buraczgński

Jerzg Maślanowski 
'

Jurg u składzie:
Zbgszko Rzeźnicki * przeuodniczącg JurB, A = FIAP

Przeruodnlczącg Prezpdiunr Bady

Federacji Amatorskich . Stouarzg-

szeń Fotograficzngch 
-u 

Po]sce,

- członek jurg, Krajoula Agent:ja Wp-

darunicąa, Redaktor Naczelng Na-

czelnej Redakcji Wgdaulnictru Artg,

slgczngch

- członek jlrg, artglsta plastqk

- członek jurp, Dom Kulturg Płock

- czlonek jurg, Przeruo<lnicząca War,

szaruskieJ Międzguojeruódzkiej Ko-

misji Branżoruej Fotografóu czło-

nek PTF

- sekretarz juru,

AnJrzej Brachfogel

Itlaria Ęśkieuicz

: Protokół

JurB Biennale PIakatu Fotograficznego

Płoćk, dnla 4 urześnia t983 roku.

Po rozpatrzeniu 82 prac 2l autoróru jurg postanoruilo ul pler-

tuszej eliminacji odrzucić,6 prac nie odpotu,iadającBch u)arun-

nkom technicznpm konkursu.

W drugiej turze elimlnacii iuru nie zakualilikou:ało 25 prac

nie odpouiadającgch ruarunkom regulaminu,

Jurp postanouiło nie przpznać I,ej nagrody GnAND PRIX

- Złotego medalu FASFP, natomiast przgznać drlie rórunorzę-

dne ll-gie nagrodp.

SrebrnB medal FASFP oraz po l0.000 zł otrz mują:

- Witold Nouak, l{arek Freudenreich z Warszarug za pracę

barulną bez tg{ułu,

- },Iaciej Staruiński z \\irocłau-ia za pracę ,,Cz,łouiek przed

barierą".

Druie III-cie nagrody, Brązotug medal FASFP oraz po

5.000 zł otrzumują :

- Wojciech M leuskl z Gdańska-Oliu,g za pracę pod Tgtułem

,,V Spnlfonia",

- Adam Łukaruski z Płocka za pracę pod Tgtulem ,,Grafika",

Jurp postanoruiło nagrodzić dgplomami FASFP i rugróżnieniami

po 2000 zł prace:

- Tomasz,a Dzruonkouskiego z Płocka pod Tgtułem ,,Quo

vadis, Polaku",

- Jerzego Lubczgńskiego z Jaslrzę'bia Zdroju ,,XXX - A",

- Zbignieua Krgdg z Płocka - ,,Drzrui l'lockie - I"

oraz nagrodą Prezesa Płockiego Tou]aIzUstrua Fotograficznego

sumą 2.000 zł rlgróżniono pracę Tomasza Gałązki z Płocka

pod tgtułem,,Biennale".

Pionadto nagrorlę Krajoulej Agencji WgdarlniĆzej za uJartości

ideoule przgznano pracg Tomasza Dzuonkoulskiego z Płocka

pod lgtułem ,,Quo vadis Polaku?". Pracę nagrodzono kruolą

2,000 zł oraz ugclallnictuem tgpu albumoruego,

Do ekspozgcji zakrualifikouano 51 prac, które ]odporuindalg

ruarunkom regulaminu,



P0,()(hlD,ullrł$Z},tW.l
|:ottrcll t},l( tlli

Sierpc zam. 1396 500 szt. f.A4 M,4l


