
Prace zakwalifikowane do projekcji multimedialnej
XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Przestrzeń wyobraźni”

Jarek Yarki Bambynek Bielsko – Biała „Julia”.
Zofia Bernatowicz Poznań „Bez tytułu”.
Leszek Błachnio Serock „Za szybą”.
Jan Brdej Marcinkowice „Uczta”. 
Ewa Ceglarek Luboń „Motyli ogród 3, 4”, „Szkoła baletowa 1,3, 4”.
Iwona Czerniak Wrocław „Ja i czas”, „Moje życzenie”, „Muzyka wybrzmiała”, „Po sezonie”, 
„Spojrzenie”, „Zabawki”, „Zgrzebane”.
Irena Dębosz Świdnica „Energia”, „She”. 
Joanna Denes Wrocław „After”.
Krzysztof Glonek Włocławek “Rzeka”, “Wzgórze”.
Anna Grzechnik Zgorzelec „Chwile ulotne jak motyle”.
Jarosław Gwoździk Poznań „Odmienne stany Lucyny B cz. 2 i 3”, „Sceny pałacowe 1, 2, 4, 7, 9, 
10”, „Studyjnie 4 Ania”, „Studyjnie 3 Kasia”, „W hołdzie Felliniemu”, „Z życia wzięte 3”.
Tomasz Juszkiewicz Koszalin „Akrobacje 1”, „Dawid i Goliat 2”, „Dawno temu”, „Gwiazda”, 
„Kosmos”, „Na fali 3”, „Oczekiwanie”, „Opoka”, „Pandemonium”, „Po drugiej stronie 1”, „Wśród 
chabrów 1”, „Zachód”.
Anna Karczmitowicz Chełmek „Fale”, „Geometria”, „Kompozycja”, „Lustro wody”, „Odbicie”, 
„Okna”, „Za szybą”.
Dorota Kiełkucka-Zając Kraków „Dotyk wiatru”.
Anna Klinkosz Koszalin „Dom który straszy”, „Impresja zimowa”, „Kwiaty”, „Mazowieckie 
wierzby”, „Polne”, „Powrót z Łowiska”, „Spotkanie”, „Trzęsacz”, „Wyprawa”, „Zaułek”, 
„Zmyślenia”.
Joanna Kołodziejewska Warszawa „Kobieca”, „Zasłuchana”.
Łukasz Kretkowski Warszawa „Dworzec”, „Las”, „Po śladach”, „Zagubiona autostrada”.
Witold Król Poznań „Ale nogi”, „Axalp”, „Domy”, „Esy”, „Fruzia”, „Góry”, „Jesień”, 
„Maszynista”, „Mewy na lodzie”, „Na spacerze”, „Pęd”, „Poranek”, „Powódź”, „Reje”, „Słupy”, 
„Taniec na ścianie”, „Uwięziona łódka”, „Zimny poranek”, „Zygzaki”.
Jarosław Kulczyński Poznań „Galaktyka”, „Jesienna zawierucha”, „Lampa”, „Płonie las”, 
„Podział na dwa”, „Rozbite niebo”, „Ściana poległych”, „Zimowy liść”.
Maciej Kuzior Luboń „Miejsca mojego miasta”, „Wymiar współczesności”.
Jacek Miękisz Warszawa „Autoportret”, „Centrum”, „Co nas kręci”, „Czerwony rower”, „Jeździec 
bez głowy”, „Katyń”, „Niebieski duet”, „Niebieski w ruchu”, „Pałac się przegląda”, „Pokój z 
widokiem”, „Złamana symetria”.
Katarzyna Naumiuk Warszawa „Lusterko”.
Tomasz Okoniewski Korczyna „Bieszczadne świtanie”, „Budzenie”, „Choć kolorowa to trudna 
codzienność...”, „Cisza”, „Codzienność”, „Dywan”, „Kadrowanie klasyki”, „Łowcy zachodów”, 
„Razem raźniej”, „Smolarz”, „Śniadanie”, „Strażnik lata”, „Wyalienowany”.
Grzegorz Pilny Przyszowice „Dusza”. 
Beata Podwysocka Olsztyn „Brzezina”, „Fala”, „Geometria miasta”, „Lekcja geometrii”, „Na 
straży”, „Niepodległość trójkątów”, „Rowerzystka”, „Sztuka chodnikowa”, „Trzy gracje”, 
„Układanka 1, 2”, „Utkane z wyobraźni”, „W chmurach”, „Wibracje”, Zabawa z cieniem”, „Zona”.
Tomasz Przemski Zawady „Jestem patrzę”.
Stanisław Pytel Warszawa „Abyss”.
Maciej Rauer Kraków „Bez słów”, „Monitoring”, „W pogoni za marzeniami”.
Marcin Rawski Strzelno „Cisza”, „Okno”, „Zachód”.
Ewa Sierokosz Sandomierz „Dwa światy”, „Na skrzydłach”, „Odbicie”.
Agata Stanisławska Polkowice „Szkło w pniu”.
Olga Szewczuk Zamość „Egzystencja”, „Flora”.
Leszek Szostek Zgorzelec „Eksplozja”, „Wschód słońca 1, 2”, „Zachód słońca”.
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Katarzyna Szulc Szyldak „Nimfa”.
Lidia Szulc Poznań „Palacz”, „Panta rhei”, „Parowozownia”, „Rozświetlona”.
Magdalena Tarach Zawiercie „Misz i Masz”, „Oko India”.
Paulina Teter Siepraw „Cykl tajemniczy las 1, 2”, „Portret zimowy”, „Solitude”.
Anna Toch Lądek Zdrój „Po burzy”, „Słońce i deszcz”.
Elżbieta Waszczuk Kołobrzeg „Morze”, „Na jeziorze”, „Poranek”, „Światło poranka”, „Zabawy ze 
światłem 2”.
Andrzej Wojtkiewicz Poznań „Brzak”, „Droga na sabat”, „Erupcja”, „Goliat”, „Szereg”, „Szum 
informacyjny”.
Natalia Zakrocka Kraków „Cienie”, „Inny wymiar”, „Noc”, „Powrót do domu”, „Sny”, „Spacer”, 
„Szpony”, „Ucieczka”.
Maja Zembrzuska Michałowice „Autoportret”, „Dychotomie”, „Fantasmagorie”, „Lewy Górny 
róg 1”, „W siną dal”.
Emilia Zielińska Poznań „Bez tytułu 2”, „Marilin Monroe”, „Starsi panowie dwaj”.
Andrzej Ziemkowski Poznań „Anioły”, „Hubertus”, „Katedra gotycka”, „Maska”, „Rotunda”, 
„Smoki”, „Symetriady – ważka”, „Szarańcza”, „Totem”. 
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