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W Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycz-
nej „Dziecko” uczestniczę od 2016 roku, jako juror 
i komisarz. Dwie poprzednie edycje (konkurs odbywa 
się co dwa lata) były dla mnie niezwykle cenne, nie 
tylko ze względu na wysoki poziom zdjęć nadsyłanych 
z całego świata, ale również dzięki bardzo ciekawym 
dyskusjom z jurorami. Wśród nich w każdej edycji są 
przedstawiciele Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedstawicielka UNICEF Polska, a także fotografo-
wie z zagranicy. Owe dyskusje, rozmowy, spostrze-
żenia każdego z jurorów na temat detali, wydźwięku, 
kontekstu poszczególnych prac nierzadko zmieniały 
moje ich postrzeganie. W tym roku było inaczej. Ze 
względu na pandemię koronawirusa nie mogliśmy 
się spotkać osobiście. Dzień po terminie nadsyłania 
prac Władysław Nielipiński wysłał jurorom drogą 
elektroniczną wszystkie przyjęte fotografie, z proś-
bą o wybór 50 najlepszych spośród nich. Kolejno do 
dalszego etapu „obrad” kwalifikowały się zdjęcia, 
które wybrało przynajmniej dwóch jurorów. Na tym 
też etapie każdy z nas wybierał 10 zdjęć do nagród 
i wyróżnień, przyjmując skalę ocen od 1 do 10, gdzie 

I’ve been a part of the International Biennale of Arti-
stic Photography „Child” since 2016, both as a juror 
and as a secretary. The last two editions of the contest 
have been of utmost value to me, not only because 
of the high quality of the photos sent from around 
the world, but also thanks to insightful discussions 
among the jury members. For each edition, the jury 
has featured one member representing Fotoklub RP, 
one PKN UNICEF delegate and photographers from 
abroad. Those discussions, talks, and individual ob-
servations of each juror regarding the details, under-
tones, and context of particular works have largely 
influenced my own perspective. 
This year it was different. Due to the pandemic, we 
weren’t able to meet in person. One day after the sub-
mission deadline, Władysław Nielipiński sent the ju-
rors all of the accepted works via email, and asked to 
select the best 50 photographs. Photographs chosen 
by at least two jurors qualified for the next round of 
selection. At this stage, each jury member was also 
choosing 10 photographs to be awarded prizes and 
honourable mentions, grading them on a scale of 1 to 

„Dziecko 2020”
 MATEUSZ KISZKA



10 oznaczało pierwszą nagrodę. Każdy z jurorów robił 
to w domowym zaciszu, przed ekranem komputera, 
bez towarzyszących temu zwykle rozmów, sporów, 
dyskusji. Dlatego też stanęło przede mną niełatwe za-
danie napisania tekstu o tegorocznej edycji konkursu, 
tekstu opartego wyłącznie na moich subiektywnych 
wrażeniach dotyczących nadesłanych zdjęć oraz – na 
szczęście – przesłanych przez dwoje jurorów uzasad-
nieniach wyboru nagrodzonych prac. Jak zawsze zo-
stały zgłoszone fotografie z całego świata, jak zawsze 
były one bardzo różnorodne pod względem tematyki, 
emocji, jakie za sobą niosą, oraz poziomu. Choć dzie-
dzina w ostatnich latach bardzo się zobiektyzowała, 
właściwie każdy posiadający telefon komórkowy jest 
w stanie wykonać wysokiej jakości zdjęcie, to jednak 
za aparatem zawsze stoi człowiek, jego wyobraźnia, 
wrażliwość i tak zwane oko. To mam na myśli, pisząc 
o poziomie, bo pod względem technicznym zdjęcia od 
siebie nie odbiegają; dla osoby oceniającej pierwszym 
kryterium są obecnie te cechy, które wcześniej wy-
mieniłem. Tego też w nadesłanych pracach poszuki-
wałem. 
Ze względu na stan izolacji oraz obostrzenia nałożone 
na społeczeństwa całego świata z powodu pandemii 
podczas przeglądania i oceniania zdjęć podświadomie 
myślałem o sytuacji dzieci w obecnych, niełatwych 
czasach. Próbowałem postawić się na ich miejscu: ja-
kie emocje by mną targały, gdybym musiał być zam-
knięty w domu, nie rozumiejąc do końca przyczy-
ny. Jak bardzo brakowałoby mi kolegów i koleżanek, 
szkoły, boiska, placu zabaw. Na pewno czułbym osa-
motnienie i chyba właśnie takiej emocji starałem się 
szukać w konkursowych fotografiach. Niestety – zna-
lazłem ją, i to na niejednej. Na metaforycznym zdjęciu 
Dariusza Gawrońskiego PE lesson interrupted, na któ-
rym na czarno-białej fotografii młody chłopiec stoi 

10, with 10 being the first prize. Each of us was work-
ing in the quiet corner of their own home, in front of 
a computer, without the usual conversations and de-
bates. And so I was faced with a difficult task of writ-
ing about this year’s edition of the contest. The text 
was based largely on my subjective perception of the 
submitted works. Fortunately, two jurors have shared 
their comments and reasons for selecting specific 
works for an award. As always, the photographs sub-
mitted came from all over the world, showing a va-
riation of themes, emotions, and quality. Even though 
the technical advancements have levelled the field in 
the last years, allowing almost anyone with a phone to 
take high quality pictures, behind each camera there-
’s always someone with a unique imagination, sensi-
tivity and the so called “eye” for things. That’s what 
I have in mind, when I write about the quality, rather 
than technical parameters, which are good in most 
photos. These are the first criteria to consider whi-
le evaluating photographs. And these were also the 
things I looked for in the submitted works.
While reviewing the photographs, I thought of the 
isolation and restrictions due to the pandemic spre-
ading throughout our societies, and how this current, 
difficult situation is affecting children around the 
world. I tried to put myself in their shoes and imagine 
how I might feel if I had to be locked down, without 
entirely knowing the reason. How much would I miss 
my friends, my school, the playground. I definitely 
would be experiencing loneliness, and I guess I was 
trying to find similar emotions in the photographs. 
Sadly, I found it, and in more than one picture. It was 
there, in the metaphorical, black and white shot of 
Dariusz Gawroński, PE lesson interrupted, showing 
a young boy standing alone on a dilapidated play-
ing field. It was present in the two photos of Rashed 



Maja Kotarska (Poland) Kiedy to się wreszcie 
skończy (When will this end)

                                                                                          
The Gold Medal of Fotoklub RP



samotnie na zniszczonym boisku, lub na dwóch zdję-
ciach Rashada Mehdiyeva, na pierwszym z których 
w scenerii nowoczesnego, futurystycznego budynku 
chłopiec jedzie rowerem, a na drugim dziewczynka 
biegnie. Przytoczone zdjęcia, posługujące się me-
taforą, opowiadają o osamotnieniu dzieci w świecie 
zaprojektowanym przez dorosłych. Znalazły się rów-
nież prace wprost odnoszące się do obecnej sytuacji. 
Są to np.: zdjęcie Mai Kotarskiej Kiedy to się wreszcie 
skończy, uhonorowane Złotym Medalem Fotoklubu 
RP, przedstawiające chłopca w maseczce ochronnej, 
symbolicznej wobec aktualnych okoliczności sfoto-
grafowanego zza krat oraz fotografia Mateusza Pyze-
la Otwarte parki, na której chłopiec ze smutną, rozcza-
rowaną miną stoi na placu zabaw przy zafoliowanej 
huśtawce. Przytoczone zdjęcia, a także wiele innych 
nadesłanych na tegoroczny konkurs, przedstawiają 
coś więcej niż poczucie osamotnienia dzieci. Pojawia 
się na nich bieda, nędza czy praca. Są świadectwem 
tego, iż często świat dorosłych, rządów, osób decy-
zyjnych traci z pola widzenia najmłodszych. Między 
innymi o tym napisał Mieczysław Cybulski, przewod-
niczący jury i prezes Fotoklubu RP, w uzasadnieniu 
I Nagrody XII Międzynarodowego Biennale Fotografii 
Artystycznej „Dziecko”:

Klasyczny portret młodej osoby, zrównoważony waloro-
wo, jest przyjemny w odbiorze. Przywołuje pogodę życia 
w erze zakłamania i lęku, co jest znaczące przy nadpro-
dukcji fotografii obrazującej biedę, nędzę i inne wypa-
czenia życia. Jest w opozycji do fotografii o charakterze 
interwencyjnym, która chyba nie spełnia swojej roli, sko-
ro wciąż ważniejsze są dla rządzących zbrojenia i inne 
działania przeciw ludzkości niż problemy dzieci. „Maya” 
węgierskiego artysty Petera Adama emanuje ciszą i spoko-
jem, niesie radość i ukojenie. Jest przykładem powrotu do 

Mehdiyev, featuring a futuristic scenery of a modern 
building, on the surface of which we see a boy on a 
bike in the first photo, and a running girl in the other. 
These photographs are examples of using metaphor 
to talk about the loneliness of children in a world de-
signed by adults. There have been works that related 
directly to the current state of affairs, such as Maja 
Kotarska’s When will this end, awarded the Gold Medal 
of Fotoklub RP, which depicts a boy in a protective 
face mask, a sign of the present times, photographed 
standing behind a metal fence, and the picture Open 
parks by Mateusz Pyzel, portraying a sad, disappoin-
ted boy on the playground, next to a swing wrapped 
in foil. The photographs mentioned, along with many 
others sent for this year’s contest, show much more 
than childhood loneliness. They show poverty, mise-
ry, and labor. They are proof that the world of adults, 
governments, and people in power often loses the 
youngest ones from sight. This is one of the things 
the head of the jury and Fotoklub RP president, Mie-
czysław Cybulski, wrote about in his explanation for 
the First Prize in XII International Biennale of Artistic 
Photography „Child”:

A classic, balanced portrait of a young person is pleasant to 
the viewer. It brings to mind serene, calm life in the times 
of mendacity and fear, which is significant in view of the 
overproduction of photography depicting poverty, misery, 
and other hardships of life. It stands in contrast to pho-
tography meant as intervention, which apparently doesn’t 
accomplish the intended goal, since war operations and 
reinforcements are still more important to the rulers than 
problems of children. Maya, by a Hungarian artist Peter 
Adam, emanates calm and peace, brings joy and comfort. 
It’s an example of coming back to the principles of artistic 
photography, unaccustomed with showing frivolities, or 
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kanonów fotografii artystycznej, której obce było pokazy-
wanie wybryków, ośmieszanie tradycji, kultury, wyznania 
czy obyczajów poszczególnych narodów.

Na szczęście spora część nadesłanych zdjęć ma bardzo 
łagodną wymowę, ukazującą zabawę, szczęście, bez-
troskę, zatem te elementy życia, które powinny być 
przypisane dzieciom. Właśnie o tej radości napisała 
Anna Lewandowska, dyrektor ds. komunikacji i mar-
ketingu UNICEF Polska, w uzasadnieniu przyznanej 
przez siebie nagrody specjalnej UNICEF dla Moniki 
Rogalskiej za zdjęcie Kręcę się:

Prawo do szczęśliwego dzieciństwa jest niezbywalnym 
prawem każdego dziecka. Stąd ważnym było dla mnie, 
aby wyróżniona fotografia ukazywała autentyczną ra-
dość przedstawianego dziecka. Temat konkursu, duża licz-
ba uczestników i samych zdjęć, dały szerokie możliwości 
takiego wyboru. Obecność bliskiej osoby, zabawa, chwila 
beztroski… Czasami tak niewiele potrzeba, aby zobaczyć 
szczęście w oczach najmłodszych. Wybrana fotografia, 
przedstawiająca chłopca podczas zabawy, oddaje tę dzie-
cięcą radość. Serdecznie gratuluję Autorce.

Niech ten akcent na koniec tekstu będzie dobrą wróż-
bą dla świata: by coś się zmieniło w świadomości nas 
wszystkich, byśmy doceniali obecność nie tylko bli-
skich nam osób, byśmy zwracali uwagę na potrzebu-
jących pomocy i by tych jej potrzebujących było jak 
najmniej. Być może, gdy spotkamy się za dwa lata, 
przy następnej edycji Międzynarodowego Bienna-
le Fotografii Artystycznej „Dziecko”, nie będziemy 
musieli rozmawiać o złym losie dzieci, ale o tym, jak 
wiele satysfakcji daje pokazywanie ich radości.

ridiculing the tradition, culture, faith, or customs of par-
ticular nations.

Fortunately, many of the sent photos strike a very 
gentle tone, showing play, bliss, carefreeness – these 
elements of life that should be associated with a chil-
d’s life. That same joy of life was mentioned by Anna 
Lewandowska, UNICEF Poland Communication and 
Marketing director, in the explanation for awarding 
the special prize of PKN UNICEF to Monika Rogalska 
for her picture called I’m spinning:

The right to happy childhood is an inalienable right of each 
and every child. Because of that, I thought it essential that 
the awarded photograph portrayed genuine joy of a child. 
The topic of the contest as well large number of participants 
and photos provided great opportunity for a potential good 
choice. The presence of a loved one, a game, a moment of 
bliss… Sometimes you only need so little to witness joy in 
the eyes of a child. The selected photograph, showing a boy 
having fun, embodies that exact childhood joy. I congratu-
late the author whole-heartedly.

Let’s end with the above as a sign of good for-
tune for the world, for our global awareness 
to change, for us to appreciate the presence of 
our loved ones, but also to notice those in need, 
so that their numbers are falling. And perhaps, 
when we meet in two years for the next edition 
of International Biennale of Artistic Photography 
„Child”, we won’t have to talk about the adversi-
ties that children face, but the immense amounts 
of joy that showing their happiness brings us.



                                                                                                                     
Special Prize of PKN UNICEF

Monika Rogalska (Poland) Kręcę się              
(I’m spinning)           



Jury XII Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” 

Jury w składzie: Mieczysław Cybulski (AFIAP, AFRP, prezes Fotoklubu RP – przewodniczący), Małgorzata Dołow-
ska (AFRP Fotoklub RP, dyrektor Fundacji „Fotografia dla przyszłości”), Anna Lewandowska (PKN UNICEF), Attila 
Mudrak (Węgry), Mateusz Kiszka (WBPiCAK w Poznaniu), podczas obrad online w dniach  2-7  maja 2020 roku 
obejrzało 838 zdjęć nadesłanych drogą elektroniczną przez 298 autorów i po ich wnikliwej analizie zaakceptowało 
do prezentacji pokonkursowej 73 zdjęcia 63 autorów oraz przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrodę o wartości 3000 PLN oraz Złoty Medal FIAP: 
Peter Adam (Węgry) Maya
II nagrodę o wartości 2000 PLN oraz Srebrny Medal FIAP: 
Jean-Claude Bertin (Francja) Nepalese children (Nepalskie dzieci)
III nagrodę o wartości 1000 PLN oraz Brązowy Medal FIAP:
Fabio Becorpi (Włochy) Young rugby YD1 (Młody rugbista)

Złoty Medal Fotoklubu RP: Maja Kotarska (Polska) Kiedy to się wreszcie skończy
Srebrny Medal Fotoklubu RP: Konark Basu (Indie) Chhota Bheem (Mała bestia)
Brązowy Medal Fotoklubu RP: Kaushik Majumder (Indie) Attentive readers (Uważni czytelnicy)

6 równorzędnych wyróżnień – honorowe wzmianki FIAP i albumy fotograficzne:
Konark Basu (Indie) Eid prayer (Modlitwa Eida)
Rubeena Begum (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Rain (Deszcz)
Wu Tzung Lee (Hong Kong) Teach (Nauczyciel/Belfer)
Kaushik Majumder (Indie) Joy of colours (Radość kolorów)
Pierfrancesco Baroni (Włochy) Child labor (Dziecięca praca)
Bożena Andrzejewska (Polska) Przytul mnie

Nagrodę Specjalną UNICEF Polska: Monika Rogalska (Polska) Kręcę się 
Nagrodę Specjalną WBPiCAK: Katarzyna Kruk (Polska) Łobuzy z Paruszowca
Nagrodę Specjalną Jurora Attili Mudraka: Kin Keong Fu (Makau) Village children (Dzieci ze wsi)
Odznakę FIAP dla najlepszego autora otrzymuje Konark Basu (Indie)

Jury stwierdza, że większość prac prezentowała wyrównany poziom, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział, 
gratuluje laureatom i zaprasza do kolejnej edycji Biennale „Dziecko” w roku 2022. 

PROTOKÓŁ



Proceedings at the 12th International Biennale of Art Photography „Child” 2020

The Jury comprised of: Mieczysław Cybulski (AFIAP, AFRP, president of Fotoklub RP), Małgorzata Dołowska (AFRP 
Fotoklub RP, director of „Fotografia dla przyszłości” Foundation), Anna Lewandowska (PKN UNICEF Warsaw), 
Attila Mudrak (Hungary), Mateusz Kiszka (WBPiCAK in Poznań). 
In the online proceedings on 2-7 May 2020, the Jury has reviewed 838 photographs sent via email by 298 authors. 
After a thorough analysis, the Jury has accepted 73 photographs of 63 authors to be presented at the after-contest 
exhibition and has awarded the following prizes and honours:

1st prize amounting to 3000 PLN and the Gold Medal of FIAP to: Peter Adam (Hungary) Maya
2nd prize amounting to 2000 PLN and the Silver Medal of FIAP to: Jean-Claude Bertin (France) Nepalese children 
3rd prize amounting to 1000 PLN and the Bronze Medal of FIAP to: Fabio Becorpi (Italy) Young rugby YD1

The Gold Medal of Fotoklub RP to: Maja Kotarska (Poland) Kiedy to się wreszcie skończy (When will this end)
The Silver Medal of Fotoklub RP to: Konark Basu (India) Chhota Bheem
The Bronze Medal of Fotoklub RP to: Kaushik Majumder (India) Attentive readers 

6 honourable mentions and photographic albums to:
Konark Basu (India) Eid prayer
Rubeena Begum (United Arab Emirates) Rain
Wu Tzung Lee (Hong Kong) Teach
Kaushik Majumder (India) Joy of colours
Pierfrancesco Baroni (Italy) Child labor
Bożena Andrzejewska (Poland) Przytul mnie (Hold me)

Special Prizes of PKN UNICEF to: Monika Rogalska (Poland) Kręcę się (I’m spinning)
Special Prize of WBPiCAK: Katarzyna Kruk (Poland) Łobuzy z Paruszowca (Thugs from Paruszowiec)
Special Prize of Attila Mudrak: Kin Keong Fu (Macau) Village children

The FIAP badge for best author goes to: Konark Basu (India) 

The Jury wishes to thank all the participants for submitting their works, congratulate the winners and invite eve-
ryone to take part in the next edition of the „Child” Biennale in 2022.

PROTOCOL of the Jury



Jean-Claude Bertin (France) Nepalese children 
(Nepalskie dzieci)

                                                                                         
2nd Prize – the Silver Medal of FIAP



Fabio Becorpi (Italy) Young rugby YD1     
(Młody rugbista )

                                                                                                     
3rd Prize – the Bronze Medal of FIAP                  



Konark Basu (India) Chhota Bheem             
(Mała bestia)

                                                                               
The Silver Medal of Fotoklub RP            
BEST AUTHOR



Konark Basu (India) Eid prayer           
(Modlitwa Eida)

                                                              
Honourable Mention



Kaushik Majumder (India) Attentive readers 
(Uważni czytelnicy)

                                                                                    
The Bronze Medal of Fotoklub RP



Kaushik Majumder (India) Joy of colours       
(Radość kolorów)

                                                                         
Honourable Mention



Kin Keong Fu (Macau) Village children     
(Dzieci ze wsi)

                                                                        
Special Prize of Attila Mudrak



Wu Tzung Lee (Hong Kong) Teach             
(Nauczyciel/Belfer)

                                                                         
Honourable Mention



Rubeena Begum (United Arab Emirates) Rain 
(Deszcz)

                                                              
Honourable Mention



Pierfrancesco Baroni (Italy) Child labor        
(Dziecięca praca)

                                                                         
Honourable Mention



Bożena Andrzejewska (Poland) Przytul mnie 
(Hold me)

                                                              
Honourable Mention



Katarzyna Kruk (Poland) Łobuzy z Paruszowca 
(Thugs from Paruszowiec)

                                                                        
Special Prize of WBPiCAK



Objazdowa 
Galeria  
Wielkopolskiej
Fotografii

Organizator Biennale – WBPiCAK – pragnie stwo-
rzyć możliwość zapoznania się z tegoroczną wystawą 
również mieszkańcom innych miejscowości w Polsce 
i na świecie, dlatego zapraszamy do współpracy sto-
warzyszenia fotograficzne z państw i miast, z któ-
rych rekrutują się autorzy zdjęć zakwalifikowanych 
do wystawy. Jesteśmy gotowi udostępnić pliki cyfro-
we lub gotowe powiększenia. Ze strony partnera na-
leżałoby oczekiwać poniesienia kosztów związanych 
z ekspozycją (oprawa i powieszenie zdjęć, reklama, 
druk zaproszeń, itp.). 
Zapraszamy do kontaktu z komisarzem Biennale – 
Władysławem Nielipińskim:
tel.: +4861 6640867; +48 607381330;
email: foto@wbp.poznan.pl. 
Kalendarium kolejnych ekspozycji dostępne jest na 
stronie: http://www.wbp.poznan.pl/en/.

Mobile Gallery of the „Child” Biennale’s Works

The Biennale’s organiser, WBPiCAK, would like to 
present an opportunity for people from other places 
in Poland and worldwide to see the exhibition in their 
city. To this end, we welcome the cooperation with 
photography associations from the home countries 
and cities of the artists accepted for the exhibition. 
We will provide digital files or large blowup prints. 
Our partners are expected to cover the display-related 
costs (framing and mounting photographs, adverti-
sing, printing invitations, posters and the catalogue). 
For further details, please contact the Biennale’s 
commissioner Władysław Nielipiński:
phone: +4861 6640867; +48 607381330;
email: foto@wbp.poznan.pl.
The exhibitions calendar can be found at: 
http://www.wbp.poznan.pl/en/



Acceptances
Exhibited works

Akceptacje
Prace zakwalifikowane do wystawy



                                                                                            
Seshadri Moitra (India) Inner world (Wewnętrzny świat)

                                                                                                 
Najla Angawi (Saudi Arabia) Greyhound racing (Wyścig chartów) 



                                                                                                 
Alain Pougeoise (France) Ribambelle

                                                                                             
Rashad Mehdiyev (Azerbaijan) Bicyclist (Kolarz)

                                                                                             
Rashad Mehdiyev (Azerbaijan) Little girl (Mała dziewczynka)

                                                                                                                                                                                                                                               
      Zbigniew Borys (Poland) Girl from Berbera                                                                                                                                          
       (Dziewczyna z Berbery)←



                                                                                                                                                                                                                                               

 ← Huub Bink (Netherlands) Eye (Oko)

                                                                                             
Dariusz Gawroński (Poland) PE lesson interrupted                 
(Lekcja WF-u została przerwana)

                                                                                             
Rubeena Begum (United Arab Emirates) Sharing joy           
(Dzielenie się radością)

                                                                                                 
Rafał Korban (Poland) Boy (Chłopiec)



                                                                                                   
Adam Sowula (Poland) It snowed at last (Nareszcie spadł śnieg)

                                                                                             
Agnieszka Maruszczyk (Poland) Shark attack (Atak rekina)

                                                                                                    
Kin Keong Fu (Macau) Give me the ball (Daj mi piłkę)

                                                                                              
Ireneusz Kaźmierczak (Polska) Together 3 (Razem 3)



                                                                                                   
Alay Sankar Dawn (India) Let us go for a ride                           
(Chodźmy na przejażdżkę)

                                                                                             
Mohammed AlAli (United Arab Emirates) Pure connection 
(Czysta więź)

                                                                                                  
Seraj Albahrani (Saudi Arabia) With goats (Z kozami)

                                                                                                    
Csilla Bolvari (Hungary) Starry-eyed girl                          
(Dziewczyna o gwiaździstych oczach)

                                                                                                                                                                                                                                               

 Michael Strapec (Ireland) Polina (Paulina)                               →



                                                                                             
Antonina Bukowska (Poland) Never-ending playtime 
(Niekończąca się zabawa)

                                                                                                   
Sara Gabriels (Belgium) Behind the iron bars                                       
(Za żelaznymi prętami)

                                                                                                                                                                                                                                               

 ← Renata Ciok (Poland) Pola



                                                                                             
Pranab Basak (India) Call of freedom (Wezwanie wolności)

                                                                                             
Damian Lemański (Poland) Kristina

                                                                                             
Mahfuzul Hasan Bhuiyan (United States) Shelter (Schron)

                                                                                                 
Csilla Bolvari (Hungary) Without words (Bez słów)



                                                                                             
Damian Lemański (Poland) Sisters (Siostry)

                                                                                                    
Wu Tzung Lee (Hong Kong) Melancholy (Melancholia)

                                                                                                 
Kyaw Kyaw Winn (Burma) Life of kids (Życie dzieci)                                                                                             

Sandor Horosnyi (Hungary) Girl between the doors    
(Dziewczyna pomiędzy drzwiami)



                                                                                                
Marta Darowska (Poland) On the way to school                             
(W drodze do szkoły)

                                                                                                     
Hein Htet (Singapore) Happiness (Szczęście)

                                                                                             
Krzysztof Deszczyński (Poland) To be a bird… (Ptakiem być…)



                                                                                                
Laura Bolognesi (Italy) Shhh! Silent backstage                                  
(Psyt! Cisza za kulisami)

                                                                                              
Łukasz Klimek (Poland) On the staircase (Na klatce)

                                                                                                   
Tien Ho Anh (Vietnam) A penalty (Rzut karny)

                                                                                                
Maria Evangelia Aslanoglou (Greece) Children’s slide LR-9941 
(Zjeżdżalnia dla dzieci)



                                                                                               
Dawid Stube (Poland) Wedding cake (Tort weselny)

                                                                                                
Elena Melezik (Russia) Meeting (Spotkanie)

                                                                                              
Natalia Poniatowska (Poland) Celebration (Uroczystość)

                                                                                                                                                                                                                                               

 Leonid Goldin (Israel) Chanel                                                    →



                                                                                             
Tadeusz Koniarz (Poland) March (Marsz)

                                                                                             
Franciszek Kluczyński (Poland) Memory (Wspomnienie)

                                                                                                    
Iga Ciszewska (Poland) Water tamer (Pogromca wody)



                                                                                                  
Kyaw Kyaw Winn (Burma) Happy life (Szczęśliwe życie)

                                                                                             
Eugenio Fieni (Italy) Nenet children 1 (Dzieci Nenet 1)

                                                                                             
Asbjorn Olsen (Norway) Kids play (Dziecięca zabawa)

                                                                                             
Eugenio Fieni (Italy) Nenet children 2 (Dzieci Nenet 2)



                                                                                             
Alfredo Ingino (Italy) Baska

                                                                                             
Mehmet Tufan (Turkey) Kid and the environment                      
(Dziecko i środowisko)

                                                                                                
Samir Zahirovic (Bosnia and Herzegovina) Shirazi Girl 3 
(Dziewczynka z Shirazi 3)

                                                                                                   
Boris Nikitin (Russia) Casting



                                                                                             
Urszula Sobieszek (Poland) Sorrows (Smutki)

                                                                                                    
Kim Young Il (South Korea) Uninterested (Obojętny)

                                                                                                    
Ole Suszkiewicz (Denmark) Lost childhood (Utracone dzieciństwo)

                                                                                                                                                                                                                                               

 Mateusz Pyzel (Poland) Open parks (Otwarte parki)                  →



                                                                                             
Waleria Kaczmarska (Poland) Every free moment                   
(Każda wolna chwila)

                                                                                             
Antonio Salvatore Presta (Italy) Look intense                        
(Intensywne spojrzenie)



Azerbaijan
Rashad Mehdiyev – Bicyclist (Kolarz), Little girl (Mała 
dziewczynka)

Belgium
Sara Gabriels – Behind the iron bars (Za żelaznymi prę-
tami)

Bosnia and Herzegovina
Samir Zahirovic – Shirazi girl 3 (Dziewczynka z Shirazi 3)

Burma
Kyaw Kyaw Winn – Happy life (Szczęśliwe życie), Life of 
kids (Życie dzieci)

Denmark
Ole Suszkiewicz – Lost childhood (Utracone dzieciństwo)

France
Jean-Claude Bertin – Nepalese children (Nepalskie dzieci)
Alain Pougeoise – Ribambelle

Greece
Maria Evangelia Aslanoglou – Children’s slide LR-9941 
(Zjeżdżalnia dla dzieci)

Hong Kong
Wu Tzung Lee – Melancholy (Melancholia), Teach (Na-
uczyciel/Belfer)

Hungary
Peter Adam – Maya

Csilla Bolvari – Starry-eyed girl (Dziewczyna o gwiaź-
dzistych oczach), Without words (Bez słów)
Sandor Horosnyi – Girl between the doors (Dziewczyna 
pomiędzy drzwiami)

India
Pranab Basak – Call of freedom (Wezwanie wolności)
Konark Basu – Chhota Bheem (Mała bestia), Eid prayer 
(Modlitwa Eida)
Alay Sankar Dawn  – Let us go for a ride (Chodźmy na 
przejażdżkę)
Kaushik Majumder – Attentive readers (Uważni czytel-
nicy), Joy of colours (Radość kolorów)
Seshadri Moitra – Inner world (Wewnętrzny świat)

Ireland
Michael Strapec – Polina (Paulina)

Israel
Leonid Goldin – Chanel

Italy
Pierfrancesco Baroni – Child labor (Dziecięca praca)
Fabio Becorpi – Young rugby YD1 (Młody rugbista)
Laura Bolognesi – Shhh! Silent backstage (Psyt! Cisza za 
kulisami)
Eugenio Fieni – Nenet children 1, 2
Alfredo Ingino – Baska
Antonio Salvatore Presta – Look intense (Intensywne 
spojrzenie)

Acceptances



Macau
Kin Keong Fu – Give me the ball (Daj mi piłkę), Village 
children (Dzieci ze wsi)

Netherlands
Huub Bink – Eye (Oko)

Norway
Asbjorn Olsen – Kids play (Dziecięca zabawa)

Poland
Bożena Andrzejewska – Hold me (Przytul mnie)
Zbigniew Borys – Girl from Berbera (Dziewczyna z Ber-
bery)
Antonina Bukowska – Never-ending playtime (Niekoń-
cząca się zabawa)
Renata Ciok – Pola
Iga Ciszewska – Water tamer (Pogromca wody)
Marta Darowska – On the way to school (W drodze do 
szkoły)
Krzysztof Deszczyński – To be a bird… (Ptakiem być…)
Dariusz Gawroński – PE lesson interrupted (Lekcja 
WF-u została przerwana)
Waleria Kaczmarska – Every free moment (Każda wolna 
chwila)
Ireneusz Kaźmierczak – Together 3 (Razem 3)
Łukasz Klimek – On the staircase (Na klatce)
Franciszek Kluczyński – Memory (Wspomnienie)
Tadeusz Koniarz – March (Marsz)
Rafał Korban – Boy (Chłopiec)
Maja Kotarska – When will this end (Kiedy to się wresz-
cie skończy)
Katarzyna Kruk – Thugs from Paruszowiec (Łobuzy z 
Paruszowca)
Damian Lemański – Kristina, Sisters (Siostry)
Agnieszka Maruszczyk – Shark attack (Atak rekina)
Natalia Poniatowska – Celebration (Uroczystość)

Mateusz Pyzel – Open parks (Otwarte parki)
Monika Rogalska – I’m spinning (Kręcę się)
Urszula Sobieszek – Sorrows (Smutki)
Adam Sowula – It snowed at last (Nareszcie spadł śnieg)
Dawid Stube – Wedding cake (Tort weselny)

Russia
Elena Melezik – Meeting (Spotkanie)
Boris Nikitin – Casting

Saudi Arabia
Seraj Albahrani – With goats (Z kozami)
Najla Angawi – Greyhound racing (Wyścig chartów)

Singapore
Hein Htet – Happiness (Szczęście)

South Korea
Kim Young Il – Uninterested (Obojętny)

Turkey
Mehmet Tufan – Kid and the environment (Dziecko i 
środowisko)

United Arab Emirates
Mohammed AlAli – Pure connection (Czysta więź)
Rubeena Begum – Rain (Deszcz), Sharing joy (Dzielenie 
się radością)

United States
Mahfuzul Hasan Bhuiyan – Shelter (Schron)

Vietnam
Tien Ho Anh – A penalty (Rzut karny)



No. CouNtry APPLICAtIoN ACCEPtED

artists photos artists photos

1 Argentina 1 3 0 0

2 Australia 1 3 0 0

3 Azerbaijan 3 8 1 2

4 Belgium 1 3 1 1

5 Bosnia and 
Herzegovina

1 2 1 1

6 Burma 1 3 1 2

7 Cyprus 1 3 0 0

8 Czech 
Republic

1 3 0 0

9 Denmark 1 3 1 1

10 Egypt 1 3 0 0

11 England 2 6 0 0

12 Finland 4 10 0 0

13 France 3 9 2 2

14 Germany 1 3 0 0

15 Greece 1 3 1 1

16 Hong Kong 1 3 1 2

17 Hungary 7 21 3 4

18 India 13 41 5 7

19 Iran 2 5 0 0

20 Ireland 2 5 1 1

No. CouNtry APPLICAtIoN ACCEPtED

artists photos artists photos

21 Israel 1 3 1 1

22 Italy 7 17 6 7

23 Macau 1 3 1 2

24 Netherlands 1 3 1 1

25 Northern 
Ireland

1 3 0 0

26 Norway 3 9 1 1

27 Oman 1 2 0 0

28 Poland 206 573 24 25

29 Romania 1 3 0 0

30 Russia 9 27 2 2

31 Saudi Arabia 3 9 2 2

32 Serbia 2 6 0 0

33 Singapore 1 3 1 1

34 South Korea 1 3 1 1

35 Sri Lanka 1 3 0 0

36 Sweden 1 3 0 0

37 Turkey 1 3 1 1

38 United Arab 
Emirates

7 19 2 3

39 United States 1 3 1 1

40 Vietnam 1 3 1 1

totAL 298 838 63 73
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