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66 fotografów walczy o nagrody za zdjęcia, 
reportaże i projekty dokumentalne  

 

W czwartek 5 maja br. będzie już wszystko jasne – na gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2016 poznamy laureatów tegorocznego konkursu. Gala 
rozpocznie się o godz. 19.30 w warszawskim kinie Kultura. Gościem specjalnym wieczoru będzie 
Kadir van Lohuizen, kilkukrotny laureat World Press Photo, współzałożyciel agencji fotograficznej 
NOOR. To do niego należał decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć – przewodniczył 
bowiem jury Grand Press Photo 2016.

Zanim zaczął pracować jako fotoreporter, Kadir van Lohuizen był żeglarzem i prowadził w 
Holandii m.in. schronisko dla bezdomnych i narkomanów. W 1988 roku jako fotograf freelancer 
dokumentował już intifadę, a potem w kolejnych latach fotografował wiele konfliktów w Afryce, 
proces przechodzenia od apartheidu do demokracji w RPA, rozpad Związku Radzieckiego, pracował w 
Korei Północnej, Chinach i Mongolii. Jest autorem filmów dokumentalnych oraz długoterminowych 
projektów: „Rivers”, „Aderen”, „Diamond Matters, the Diamond Industry”. W latach 2011–2012 
realizował temat „Via PanAm” o migracji na kontynentach obu Ameryk – powstał z tego socjologiczny 
projekt multimedialny. Od kilku lat zajmuje się dokumentowaniem efektów podnoszenia się poziomu 
mórz w wyniku zmian klimatu.
Dwa razy był członkiem jury konkursu World Press Photo, a obecnie jest w zarządzie Fundacji World 
Press Photo. Na galę przygotował własną prezentację.
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NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Grand Press Photo organizuje od 2005 roku magazyn „Press”. To konkurs dla zawodowych 
fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych 
oraz dla freelancerów. Oprócz Kadira van Lohuizena w jury zasiadali: Odd Andersen (AFP Berlin), 
Adam Lach (Napo Images), Beata Łyżwa-Sokół („Gazeta Wyborcza”), Andrzej Zygmuntowicz.

Spośród 4,8 tys. nadesłanych w tym roku materiałów jury zakwalifikowało do finału 59 zdjęć 
pojedynczych i 11 fotoreportaży. O nagrody walczy 66 fotoreporterów. 
Nagrody zostaną przyznane w grupie zdjęć pojedynczych w kategoriach: Wydarzenia, Życie 
codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Kultura i człowiek, Portret sesyjny; w grupie reportaży w 
kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Środowisko.
Dodatkową nagrodę przyzna mecenas konkursu – Nikon Polska. 
Główną nagrodę Grand Press Photo 2016 oraz 10 tys. zł otrzyma autor Zdjęcia Roku.

Wszystkie zdjęcia, które trafiły do finału w grupie zdjęć pojedynczych i fotoreportaży, będą 
prezentowane na wystawie pokonkursowej, a także w corocznym albumie.

Osobną kategorią jest Projekt dokumentalny. Fotografowie mogli zgłaszać materiały o walorach 
informacyjno-poznawczych, nad którymi pracowali co najmniej dwa lata. Powinny były one dotyczyć 
jakiegoś obszaru życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. – czyli 
reprezentować fotografię prasową, dokumentalną.
Na konkurs wpłynęło aż 36 projektów. Jury zakwalifikowało do finału cztery z nich.

PHOTO BOOK

Widząc zainteresowanie wśród fotografów formą wypowiedzi autorskiej, jaką jest książka, 
miesięcznik „Press” po raz drugi zorganizował konkurs na fotograficzną książkę roku. 
W tej kategorii zostanie wręczona tylko jedna nagroda: Photo Book of The Year 2015.
W jury tego konkursu zasiedli: Anna Nałęcka (Tapir Book Design), Maga Sokalska (Czytelnia Sztuki), 
Waldemar Śliwczyński („Wiadomości Wrzesińskie”).
Oceniano publikacje, które zostały wydane na polskim rynku w 2015 roku. Na konkurs zgłoszono 10 
książek. Jury brało pod uwagę jakość prezentowanej fotografii, oprawę graficzną i poziom edytorski 
wydania.

Poniżej prezentujemy pełną listę finalistów. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na 
stronie www.grandpressphoto.pl. Tam także będzie prowadzona transmisja wideo z gali, tworzona 
we współpracy z firmą TViP.
Po ogłoszeniu wyników na stronie www.grandpressphoto.pl zostaną zaprezentowane wszystkie 
finałowe fotografie.
W serwisie prasowym, który zostanie uruchomiony 5 maja po zakończeniu gali, na stronie www.
grandpressphoto.pl/prasa/ znajdą się zdjęcia do wykorzystania w publikacjach dotyczących Grand 
Press Photo 2016.
Dostęp do nich wymaga zalogowania się (szczegóły na stronie). Prace mogą zostać opublikowane 
bezpłatnie wyłącznie przy informacji o konkursie. 
Serwis techniczny: 601 745 005.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem 601 720 674 lub 508 363 687.
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NOMINACJE DO NAGRÓD

ZDJĘCIA POJEDYNCZE

W kategorii Wydarzenia do finału przeszło 12 fotografii:
– zdjęcie Adama Tuchlińskiego (Vitro.im dla „Newsweek Polska”) pokazujące uchodźców na pograniczu 

serbsko-węgierskim, w miejscowości Röszke.
– zdjęcie Dawida Zielińskiego (magazyn „Kontakt”) – migranci i uchodźcy opuszczają grecki port w Pireusie.
– zdjęcie Jana Graczyńskiego (East News) z posiedzenia sądu w Krakowie dotyczącego ekstradycji Romana 

Polańskiego do Stanów Zjednoczonych.
– zdjęcie Jacka Szydłowskiego („Dziennik Wschodni”) przedstawiające małego uchodźcę odepchniętego przez 

policjantów, którzy w chorwackim Tovarniku otoczyli kordonem pociąg zabierający uchodźców dalej na 
Zachód.

– zdjęcie Macieja Dakowicza zrobione tuż po trzęsieniu ziemi w Nepalu.
– zdjęcie Łukasza Dejnarowicza (Forum Polska Agencja Fotografów) przedstawiające migrantów 

z tymczasowego obozu dla uchodźców na granicy serbsko-węgierskiej.
– zdjęcie Łukasza Głowali (dla Trojmiasto.pl) – Lech Wałęsa wychodzi z konferencji prasowej, na której odniósł 

się do zarzutów stawianych przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczących jego rzekomej współpracy ze 
Służbą Bezpieczeństwa.

– zdjęcie Jakuba Orzechowskiego („Gazeta Wyborcza Lublin”) pokazujące, jak organizatorki manifestacji 
Komitetu Obrony Demokracji proszą lubelskich narodowców, by nie przeszkadzali i nie obrażali uczestników 
KOD.

– zdjęcie Jakuba Szymczuka („Gość Niedzielny”) zrobione podczas przybywania pontonów z uchodźcami na 
grecką wyspę Lesbos.

– zdjęcie Maćka Nabrdalika (VII Photo) pokazujące uchodźców i migrantów czekających na zezwolenie 
przekroczenia granicy między Serbią a Chorwacją.

– zdjęcie Piotra Grzybowskiego („Super Express”) zrobione kandydatowi na prezydenta Andrzejowi Dudzie, 
gdy odwiedził Aleksandrów Kujawski.

– zdjęcie Piotra Smolińskiego (Agencja Informacyjna Polska Press) – prezydent elekt Andrzej Duda tuż po 
otrzymaniu aktu wyboru na urząd Prezydenta RP.

W kategorii Życie codzienne do finału przeszło 8 fotografii: 
 – zdjęcie Adama Stępnia („Gazeta Wyborcza”) zrobione na ukraińskiej wsi Dytyatky, w której znajduje się 

punkt kontrolny przed strefą wykluczenia wokół elektrowni jądrowej.
– zdjęcie Jakuba Szymczuka („Gość Niedzielny”) – moment uchwycony podczas zmiany warty przed Pałacem 

Prezydenckim.
– zdjęcie Waldemara Stubego zrobione na weselu wiejskim w Rakowie.
– zdjęcie Tymona Markowskiego („Gazeta Wyborcza Bydgoszcz”) pokazujące alpinistów, którzy przyjechali do 

chorych dzieci w bydgoskim szpitalu przebrani w kostiumy superbohaterów. 
– zdjęcie Mariusza Janiszewskiego („Doc! Photo Magazine”) – bawiące się dzieci na cmentarzu w Manili.
– zdjęcie Anny Liminowicz (inPro) pokazujące Honoratę i Agnieszkę, które są razem i wspólnie wychowują 

córkę Honoraty i syna Agnieszki.
– zdjęcie Grzegorza Skowronka („Gazeta Wyborcza Częstochowa”) – wigilia dla osób bezdomnych, samotnych 

i potrzebujących na rynku w Częstochowie.
– zdjęcie Adama Jędrysika (Onet.pl) zrobione w gorący letni dzień na placu Trzech Krzyży w Warszawie.
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W kategorii Ludzie do finału przeszło 11 fotografii: 
– zdjęcie Marka Lapisa (Forum Polska Agencja Fotografów) zrobione podczas pogrzebu ojca Jana Góry.
– zdjęcie Marcina Kądziołki (Press Photo Center) – kibice na meczu piłkarskiej ekstraklasy Wisła Kraków – 

Legia Warszawa.
– zdjęcie Tymona Markowskiego („Gazeta Wyborcza Bydgoszcz”) przedstawiające rodzinę Sushpanovów 

ewakuowaną z ogarniętego wojną Doniecka.
– zdjęcie Jacka Turczyka (Polska Agencja Prasowa) – prezydent Andrzej Duda na audiencji u papieża 

Franciszka w Pałacu Apostolskim.
– zdjęcie Rafała Oleksiewicza (Agencja Fotograficzna Reporter) zrobione Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdy 

wychodzi z sali po konferencji premier Beaty Szydło.
– zdjęcie Łukasza Krajewskiego („Gazeta Wyborcza Kraków”) przedstawiające Kamila Chyłka trenującego 

street workout.
– zdjęcie Louisy Gouliamaki (Agence France-Press) – uchodźca z Syrii ze swoimi dziećmi po dotarciu do 

wyspy Kos.
– zdjęcie Mateusza Baja (inPro) – 11-letni Kola, ofiara wojny we wschodniej Ukrainie.
– zdjęcie Marcina Makówki („Gazeta Krakowska” / „Dziennik Polski”) zrobione w krakowskim szpitalu 

podczas zmiany opatrunków po operacji doszycia obu dłoni.
– zdjęcie Joanny Mrówki (Forum Polska Agencja Fotografów) – rodzina z Broniszowa, wspólne oglądanie 

telewizji z ojcem, który na co dzień pracuje w Niemczech.
– zdjęcie Andrzeja Hulimki (Agencja Fotograficzna Reporter) zrobione podczas próby samobójczej 
po wejściu policji i pracownic pomocy społecznej do jednego z warszawskich mieszkań. 

W kategorii Sport do finału przeszło 9 fotografii: 
– zdjęcie Bartłomieja Jureckiego („Tygodnik Podhalański”) pokazujące trening w Morawczynie, na jednym 

z najwyżej położonych boisk piłkarskich w Polsce. 
– zdjęcie Macieja Kaczanowskiego („Dziennik Wschodni”) – mecz finałowy na Wojewódzkich Igrzyskach 

Rekreacyjno-Sportowych LZS w Parczewie. 
– zdjęcie Kacpra Pempla (Reuters News) z meczu Lech Poznań-FC Basel. 
– zdjęcie Pawła Andrachiewicza (Press Focus) zrobione na meczu PGNiG Superligi Mężczyzn.
– zdjęcie Marcina Butryna zrobione podczas letniej edycji Lublin Sportival. 
– zdjęcie Bartłomieja Nowosielskiego („Gorzowskie Wiadomości Samorządowe”) z prezentacji szkolnej 

drużyny lekkoatletycznej w szkole podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
– zdjęcie Piotra Bławickiego (East News) z eliminacyjnego meczu Polska–Gruzja.
– zdjęcie Łukasza Kaczanowskiego („Kurier Lubelski” / „Nowy Tydzień”) pokazujące uczestnika mistrzostw 

Polski w pływaniu.
– zdjęcie Grzegorza Skowronka („Gazeta Wyborcza Częstochowa”) z eliminacji Młodzieżowych 

Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. 

W kategorii Kultura i człowiek do finału przeszły 4 fotografie:
– zdjęcie Piotra Tracza (Agencja Fotograficzna Reporter) prezentujące nietypową inscenizację z okazji 

dożynek w Gnojniku.
– zdjęcie Adama W. Byry z Przystanku Woodstock.
– zdjęcie Grzegorza Pressa (dla miesięcznika „Teatr”) pokazujące aktorów Teatru 21 w przerwie między 

próbami do spektaklu „Klauni, czyli o rodzinie”. 
– zdjęcie Anny Bedyńskiej („Gazeta Wyborcza”) zrobione podczas Moscow Mercedes Fashion Week. 
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W kategorii Środowisko do finału przeszło 9 fotografii:
– zdjęcie Macieja Moskwy (Testigo Documentary) – składowisko kamizelek ratunkowych uchodźców, którzy 

lądowali na greckiej wyspie Lesbos.
– zdjęcie Grzegorza Celejewskiego („Gazeta Wyborcza”) – cmentarz w pobliżu Tauron PKE SA Elektrowni 

Łagisza. 
– zdjęcie Mirosława Pieślaka („Fakt” / Newspix.pl) przedstawiające część byłej wojennej kwatery Adolfa 

Hitlera w Gierłoży.
– zdjęcie Marcina Dobasa („National Geographic Polska”) – zbiory Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej 

Akademii Nauk.
– zdjęcie Rafała Wojczala („Przegląd Polityczny”) zrobione podczas burzy nad Wielkim Kanionem Kolorado.
– zdjęcie Adam Stępnia („Gazeta Wyborcza”) – wysiedlone 30 lat temu miasto Prypeć na Ukrainie.
– zdjęcie Daniela Pacha (Forum Polska Agencja Fotografów) – ślimak ogrodowy walczący z deszczem.
– zdjęcie Macieja Margasa – Warszawa nocą uchwycona z pokładu śmigłowca. 
– zdjęcie Pawła Wyszomirskiego (Testigo Documentary) przedstawiające opiekunkę goryli w madryckim zoo 

Irinę Casanovą z jednym z podopiecznych.

W kategorii Portret sesyjny do finału przeszło 6 fotografii: 
– portret Łukasza Świrydowicza, zawodnika mieszanych sztuk walki, wykonany przez Tomasza Lendę 

(inPro). 
– portret chorej na nowotwór Anety wykonany przez Karolinę Sekułę.
– portret prof. Jadwigi Staniszkis autorstwa Maksymiliana Rigamontiego („Dziennik Gazeta Prawna”).
– portret Marii Teresy Kiszczak autorstwa Maksymiliana Rigamontiego.
– portret chorującej na anoreksję Emilii wykonany przez Mateusza Skwarczka („Gazeta Wyborcza Kraków”).
– portret Eugeniusza Rudnika autorstwa Filipa Ćwika (Napo Images dla „Newsweek Polska”).

FOTOREPORTAŻE

 W kategorii Wydarzenia do finału trafiły 4 fotoreportaże:
– fotoreportaż Tadeusza Koniarza (Agencja Fotograficzna Reporter) powstały po listopadowych zamachach 

terrorystycznych w Paryżu.
– fotoreportaż Stefana Maszewskiego (Agencja Fotograficzna Reporter) wykonany podczas kampanii 

wyborczej Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta.
– fotoreportaż Louisy Gouliamaki (Agence France-Presse) dokumentujący dzień, gdy kilkuset migrantów 

przełamało kordon policyjny na granicy macedońsko-greckiej, a następnie wyłamało bramę na pobliskim 
kolejowym przejściu granicznym.

– fotoreportaż Maćka Nabrdalika (VII Photo) przedstawiający wędrówkę uchodźców, którzy dobili do greckiej 
wyspy Lesbos i próbują się przedostać w głąb Europy.

W kategorii Życie codzienne w finale są 3 fotoreportaże: 
– fotoreportaż Jakuba Ochnio (Kolektyw Fotografów Afterimage/Forum Polska Agencja Fotografów) 

pokazujący miasta na Ukrainie, przez które biegnie linia frontu. 
– fotoreportaż Karoliny Jonderko (dla „Polityki”) pokazujący polskich emigrantów powojennych mieszkających 

w domu opieki Ilford Park Polish Home w Wielkiej Brytanii.
– fotoreportaż Jacka Turczyka (Polska Agencja Prasowa) o świni Lilly, która została uratowana z rzeźni przez 

Pawła i Kasię i teraz mieszka z nimi w bloku na Ursynowie.
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W kategorii Ludzie do finału trafiły 3 fotoreportaże:
– fotoreportaż Tomasza Lazara powstały podczas tygodni mody w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie 

i Paryżu.
– fotoreportaż Bartosza Bobkowskiego („Gazeta Wyborcza”) o niewidomym Sebastianie, który sam wychowuje 

syna Franka.
– fotoreportaż Jacka Szydłowskiego („Dziennik Wschodni”) z obozowiska migrantów na przedmieściach Calais 

we Francji.

W kategorii Środowisko w finale jest tylko 1 fotoreportaż:
– fotoreportaż Kacpra Kowalskiego (Panos Pictures) mający budzić refleksję nad sensem rozwijania energetyki 

wiatrowej.

PROJEKT DOKUMENTALNY
W kategorii Projekt dokumentalny o nagrody walczą 4 projekty:
– „Forgotten” – projekt Tomasza Gotfryda, który dokumentuje opuszczone miejsca w przestrzeni publicznej 
w Polsce. Liczy 25 zdjęć. Punktem wyjścia było zjawisko tzw. urbeksu (urban exploration), turystyki polegającej 
na eksploracji miejsc opuszczonych i zapomnianych. Poszukiwania poprzedzone dogłębną analizą portali 
internetowych i ciekawych historii związanych z tematyką miejskiej eksploracji zaowocowały kilkuletnią 
podróżą po Polsce. 
– „Bardzo jasny szczyt” – projekt Arkadiusza Kubisiaka (Agencja Prasowa Fotonova), który dotyka fenomenu 
pielgrzymowania i wiary związanego z Jasną Górą od wieluset lat. Przez lata powstało w tym miejscu wiele 
znakomitych reportaży, które były dla autora punktem odniesienia. Przekonały go do tego, że ważne jest 
kontynuowanie tradycji w świecie, który nieustannie się zmienia. Projekt składa się z 26 zdjęć.
– „Gdziekolwiek spojrzę, jestem obserwowany” – projekt Damiana Chrobaka pokazujący różne przestrzenie 
publiczne, w których natrafiamy na patrzące na nas z reklam oczy. Obserwują nas z plakatów, billboardów, 
gazet, okładek magazynów – podczas gdy ludzie korzystający z przestrzeni wspólnej już na siebie nie patrzą. 
Projekt liczy 22 zdjęcia.
– „Ksiądz Jan” – projekt Damiana Kramskiego (TimelineProduction). Liczy 30 zdjęć. Autor towarzyszył księdzu 
Janowi Kaczkowskiemu przez kilka lat, próbując pokazać historię człowieka – księdza, który niósł ludziom 
pomoc i wsparcie.   
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Mecenas konkursu: 
Nikon Polska 

Partnerzy konkursu
Program „Kultura dostępna” Narodowego Centrum Kultury

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Partner wystawy
Drukarnia Andrus

Partnerzy gali
Motion Brand, TViP, Upright Music, Kino Kultura, Restauracja Kultura, 

Grupa Żywiec

Patroni medialni
Tok FM, Fotopolis.pl, „Digital Camera”, Polsat News 2


