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Płock, 1985.09.17

Noibordziei znomiennq cechq współczesnei sztuki iest swobodne przekroczonie, czy wręcz zocieronie gronic

między molorslwem, gro{ikq, rysunkiem oroz {ologro{iq, Zociero się ostolecznie gronico dzielqco w przeszłości szluki
piękne od użyikowych. Arlyslo żyie w czosoch swobody wyboru, lok uprognionei przez wie|e pokoleń twórców, o ie-
dnYm z jei noimocniei oddzioływuiqcych no wyobroźnię przeiowów iesl plokot. Reolizowony noiróznorodnieiszymi le-
chnikomi łoworzyszy nom no kożdym nieomol kroku, w chwiloch mniei i bordziei doniosłych, wspiero inne dziedziny

sziuki, wreszcie reklomuie produkly współczesnei cywilizocii.

Fołogro{io dysponuiqc cołym orsenołem lechnik specjolnych mo niebcaolelny udzioł w lwórczości plokolu no

świecie. Jest lo {okt, którego w pelni nie doceniomy mimo ołoczoiqcei nos ołmosfery sukcesu, zwiqzonei z wysokq

p:zyciq polskiego plokotu no międzynorodowej orenie. Slosunkowo duże koszly ponoszone przez oulorąorlz kłopoly

z precyzyinq reprodukciq obrozu {ołogro{icznego nieobce rodzimei poligro{ii sq, jok się wydoie głównymi przyczynomi

,,mocoszego" lroklowonio plokoiu reolizowonego lechnikq {ologro{icznq.

Szonsq zoprezenlowonio tokiego plokołu, o ściślei iego proieklu sloło się dlo licznei rodziny polskich {otogro{ów.,,

zoiniciowonie w 1981 roku przez PłockieToworzysłwo Fotogro{iczne im. A. Mocieszy O9ólnopolskiego BiennqlePlokołuFo-

logro{icznego. Tegoroczno, trzecio z kolei imprezo polwierdziło przekononio lury i Orgonizotorów o celowości iej

konłynuowonio. Wzrosloiqco liczbo nodsyłonych procl coroz licznieiszy udzioł oulorów reprezenluiqcych prowie wszy-
słiie wożnieisze ośrodki w kroiu oroz bordziei oniżeli w dwóch poprzednich konkursqch wyrównony poziom proc sq

orgumentomi świodczqcymi o siopniowym, niezopizeczolnym rozwoiu.

Jury ocenioiqce wnikliwie wszystkie dopuszczone do konkursu proiekty plokotów mioło lym rozem możliwość

wyselekcionowonio procy spełnioiqcei,wysokie wymogonio nogrody Grond Prix. W 't983 roku zodno proco lokiei no-

grody nie ołrzymalo i iest ło koleinym dowodem zouwożolnego wzrostu poziomu ortysłycznego legorocznei imprezy.

Jury pre{erowoło proiekiy plokotów operuiqcych proslymi i wyrozislymi środ]<omi, z dominuiqcq rolq {ologro{ii

i poprownym lilerniclwem, do kłórego niestely wielu oulorów nie przywiqzywoło zbył wielkiego znoczenio.

W sumie imprezę noleży uznoć zo udonq, o loureotom pogrolulowoć zdobyiych nogród. Ocenę procy )vry

i orgonizolorów pozosłowmy iednok publicznośc'' 

,omasz Dzwonhowski



PRoToKóŁ
Jury w składzie:

Janina Fijałkowska przewodniczqco iury Kurołor Muzeum Plokolu w Wilonowie

Edward Hartwig członek iury Zwiqzek Polskich Arlystów Fologro{ików

Andrzej Brachfogel członek iury Kroiowo Agencio Wydowniczo, Redoklor Noczelny
Noczelnei Redokcii Wydowniclw Artyslycznych

Zbyszko Rzeźniacki członek jury Przewodniczqcy Prezydium Rody Federocii Amolor,
skich Sloworzyszeń Fologro{icznych w Polsce

Jerzy Mazuś członek iury Zwiqzek Plostyków Arlysłów Molorzy i Gro{ików

Tomasz Dzwonkowski członek iury Sekrelorz Płockiego Toworzyslwo Fołogro{icznego
im. A. Mocieszy

Jury tll Biennale Plakatu Fotograiicznego Płock, dnia 1 wrzeŚnia 1985 roku

Po rozpołrzeniu 100 proc 26 oulorów iury poslonowiło dopuścić do dolszei eliminocii 63 proce,

W drugiei lurze eliminocii iury przyznoło noslępuiqce nogrody:

- Grond Prix im. Aleksondro Mocieszy oroz 20.000 zł. olrzymuie: Jocek Sle{on z Wrocłowio za procę ,,ToPologY
Todoy".

- Złoły medol FASFw P oroz 15.000 zł ołrzymuie: Adom Łukowski z Płocko zo procę ,,Foscynocie"

- Srebrny medol FASFwP oroz 12.0OO zł olrzymvie: Tomosz Woydo z Worszowy zo procę,,Te|.998"
- Brqzowy medol FASFw P oroz 8.C00 zł olrzymuje: Eugeniusz Nurzyński z Gdońsko zo procę ,,Golerio el" -ll

- 3 wyróżnienio dyplomomi oroz po 5.000 zł olrzymuiq: Edyto Bilsko z Grudziqdzo zo procę,,Pokói"
Piotr Bilski z Grudziqdzo zo procę,,Cel polityki imperiolizmu?"
Zbigniew Krydo z Płocko zo procę ,,Neklor śmierci"

- Nogrodę Kroiowei Agencii Wydowniczei 5.000 zł orqz wydowniciwo olbumowe ołrzymuie Adom Łukqwski z Płocko

zo procę ,,Foscynocie" nogrodzonq Złolym medolem

- Nogrodę Prezeso Płockiego Toworzyslwo Fologro{icznego (Puchor) ołrzymuie Adom Łukowsl<i z Płocko zQ procę

,,WorszoWsko Jesień"
Do ekspozycii zokwoli{ikowono łqcznie 63 proce,



- GRAND PR|X -

JACEK STEFAN ..ToPo LOGY ToDAY"



ZŁOTY MEDAL -
NAGRODA K. A. W.

ADAM ŁUKAWSK|

,,FAScYNAcJE"



- SREBRNY MEDAL"

TOMASZ WOYDA

,,tel. 99B"



- BRĄZoWY MEDAL -

EUGENlusl NURZYŃSK| .,Go'erio eI" - ll



- WYROZNlENlE -

EDYTA BlLSKA ,,PoKÓJ"



- WYRoZN|EN|E -

PioTR BlLSKl

,,CEL PoL|TYKI IMPERIALlZMU?"
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- WYRoZNIENIE -

ZBIGNlEW KRYDA

,,NEKTAR ŚMlERc|"



ADAM KOSZYCKi

,,REWlZoR"



I
tr"

trRT
#
#
Ł
ffi
.

&
s
]ń

its
'i
+
#
}:{

ił
#
:i4

d.mottM
eĄ

d
&
ęd*
Md
rM

ffi
Vrcb
ffi,
%
ffi*
ffi
fi$&

.

-{*TOMASZ G^ŁĄZKA

,,HEN RYK WlENlAWsK1-1l KoNCERT D_MoLL,,



SYLWESTER GRODZ|C

,,ocH RoNlć śnooowls<o"



JAN WAĆKOWSK!

,,2oO1-?"



jANlNA GRZEGORSKA

,,40 LAT MlNĘŁo"



'1 . BlLSKA EDYIA, Grudziqdz

o)-icodolei?
b) - Pokói- *wyróźnienie

2. BlLSK| PIOTR - Grudziqdz
o) - lmperioIiści
b), Cel polityki imperiolizmu?)'-wyróżnienie

3. BURZYŃsKl SŁAWoMlR - Sochoczew

o; - W;lkocy
b) - Mimikro

4. GAŁĄZKA TOMASZ - Płock

o) - No grzyby
b) - Henryk Wieniowski - Legend o

c) - Henryk Wieniowski - ll koncert d-moll
d) - Jon Ploszyn Wróblewski
e) - Społeczny Komilel RewoIoryzocii Pło-

ckie1 Storówki i Ochrony Skorpy Wi-
ś| onei

5. GRODZlC SYLWESTER - Kielce

o) - Trud kobiety
b) - Prowo do szczęścio
c) - Dzicko no drodze
d) - Ochronić środowisko

ó. GÓRsKl DAR|USZ - Legnico

o) - THE END

7. GRZEGORSKA JANlNA - Poznoń

o) - 4O lot minęło

B. lLNlCKl lRENEUSZ - Gorzów Wielkopolski

o) _ XXX
9. ]óZKÓW M^REK - Koszolin

o) - J, S. Boch. mszo H - moll
b) - Stonisłow Lem - obłok Mogellono
c) - Biennole Fologrolli Arlyslycznei ,,Dzie-

cKo

10. KOSZYCKl ADAM - Cieszyn

o) - Rewizor
b) , Modome Butterlly
c) - Trowiolo

1 1. KRYDA ZB|GN|EW - Płock

o) - Oliorom Pomięć
b) - Nektor śmierci* -wyróżnienie

c) - ll . !

12. KRZYZANOWSK| P|OTR - Legnico

o) - Hom|et 1985
b) , KrzyZ

1 3. LlBRONT MlECZYSŁAW - Kroków

o) - Miei serce
b) - Nie wrocom

14. ŁUKAWSK| ADĄM - Płock

o) - Worszowsko iesień' 'Nogrodo Prezeso
PTF

b) - Foscynocie-* --Złoty medol
--Nogrodo Kroio-

wei Agencii Wydowniczei
c) - Reploy
d) - Plentr oktu

15. MARSK| P|OTR MlCHAŁ - Szczecin

o) - Coppelio
b) - Se llo
c) - Czos robi swoje
d) - Jorocin

'1 ó, MlCHAŁOWSK| ANDRZEJ - Worszowo

o) - Grupo muzyczna OMN| - 1A
b) - Grupo muzyczna OMN| - 28

17. NURZYŃSK| EUGEN|USZ - Gdońsk-Oliwo

o) - Golerio el - |

b) - Go|erio el - lI- -Brqzowy medol

1B. PULTYN SŁAWOMlR - Gdońsk

o) , Kod

SPlS AUTOROW
l zA KWALlFlKoWANYcH PRAc

19. STEFAN JACEK - Wrocłow

o) - klub miłośników storei broni
b) - Topolpgy Todoy- .'Grond Prix

c) - Ktoś no schodoch
d) - Solomondro
e)-xxx -X

20. STĘP|EŃ JANUSZ - Częslochowo

q)-OlKoro

21.ToMCZUK RYSZARD i PAWŁOWSK| Ml-
ROSŁAW , Drezdenko

o) - Skqd-Dokqd
b)-?

22. WAĆKoWsKl JAN - P]ock

o) - Szonui zieleń
b)-2001 _?

23.WOJDA TATIANA - Worsrowo

o) - AImo - ART l

b) - Almo - ART ll

c) - Biołe mołżeńslwo
d) - Drzewo umieroiq slojqc
e) - Orbis

24. WOJDA TOMASZ - Worszowo

o) - TEL. 99B-
b)-Riviero-Remonl
c) - E. Wedel

"Srebrny med oI

Oprocowonie Kolologu

ZBlGNlEW KRYDA
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