W S T Ȩ P
INTRODUCTION

RODZINA dotyczy w jakiś sposób każdego. Hasło to – jak wiele poprzednich – zdaje się realizować czytelną ideę Satyrykonu czyniącą tematem
konkursu pojęcia uniwersalne, zrozumiałe dla każdego potencjalnego
autora, bez względu na jego narodowość, wiek, płeć czy światopogląd.
Pojemne i (pozornie) oczywiste ramy konkursowej kategorii, co roku
pozwalają uczestnikom z sukcesem udowadniać, że granice tematu są
płynne, a jego obiektywna definicja nie istnieje.
Indywidualny relatywizm interpretacji, stanowiący oczywistą domenę
satyryków i manifestujący nieskrępowaną siłę ich humoru i wyobraźni,
subtelnie miesza się z ogólnym relatywizmem naszych czasów, w których
współistnienie wielu systemów wartości uznajemy już za naturalne.
Temat RODZINA staje się zatem nie tylko polem życzliwej obserwacji bliskich
relacji codziennych. Część autorów poszerza go o humorystyczne refleksje
na temat fundamentalnych modeli światopoglądowych. Stosunkowo liczna
grupa artystów proponuje spojrzenie na rodzinę w szerszym kontekście,
związanym z aktualnymi problemami i zjawiskami społecznymi (prawa
kobiet, konieczność emigracji, kryzys instytucji kościoła). Powtarzający się
w wielu pracach wątek samotności da się, być może, powiązać z trudnym
doświadczeniem wielomiesięcznej izolacji, wspólnym zapewne dla wielu
autorów. Motyw ten można też uznać za element łączący temat RODZINY
z kolejną kategorią konkursową ŻART i SATYRA, w której również licznie
pojawiają się sarkastyczne odniesienia do bieżących ograniczeń sanitarnych, wirtualnej komunikacji czy ogólne refleksje z obszaru vanitas.
Warto nadmienić, że aktywność wirusa nie pozostała bez wpływu także
na przebieg konkursu, wymuszając – po raz pierwszy w historii Satyrykonu – konieczność przeprowadzenia obrad jury w formie zdalnej. Chociaż
organizatorzy, jak zwykle w pełni stanęli na wysokości zadania, umożliwiając
sprawną pracę online, większość jurorów przyznała, że brakowało im
fizycznego kontaktu z nadesłanymi pracami i możliwości prowadzenia
rozmowy w formie bezpośredniego, osobistego spotkania.
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Konieczność wyboru zaledwie 11 nagrodzonych i wyróżnionych spośród
ponad 3 000 nadesłanych prac postawiła jury przed wyjątkowo trudnym
zadaniem. Trudność wynikała, rzecz jasna, nie tylko ze znacznej liczby
zgłoszeń, ale przede wszystkim z różnorodności i wysokiej jakości prac.
Ostateczna lista nagród i wyróżnień, będąca rezultatem wieloetapowych
głosowań i intensywnej dyskusji, jest wyrazem wspólnie wypracowanego
stanowiska jury, choć, siłą rzeczy, nie wyczerpuje liczby zaskakujących
i prezentujących oryginalne walory graficzne rozwiązań, które zwróciły
uwagę jurorów.
Szczegółowe komentowanie satyry właściwie mija się z celem. Humor
sam z siebie jest formą komentarza, umiejętnością budowania skojarzeń
i formułowania śmiałych wniosków.
Dlatego w tym miejscu ograniczę się do szczerych gratulacji dla tegorocznych laureatów, a także dla wszystkich uczestników konkursu, których tym
razem nie zdołano nagrodzić, a którzy wzbudzili u odbiorców bezcenne
poczucie pogodnego dystansu do trudnej rzeczywistości.
Pozostaje mi jeszcze serdecznie podziękować organizatorom Satyrykonu
za zaproszenie do przewodniczenia tegorocznym obradom, a członkom
jury za poważne podejście do wszystkich nadesłanych żartów, wysoką
kulturę i merytoryczną dyskusję.
Serdeczne podziękowania należą się także, a właściwie przede wszystkim,
wielopokoleniowej rodzinie uczestników Satyrykonu, połączonej rodzajem
duchowego pokrewieństwa, jakim niewątpliwie jest poczucie humoru.

B O G N A O T T O - W Ȩ G R Z Y N
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FAMILY is to some extent everyone’s concern. Similarly to the Satyrykon
previous editions, this year topic seems to realise an explicit idea of the
festival which makes the competition topic a universal concept, easy to
understand for any potential participating author despite their nationality,
age, sex or world view. Impressive in size and (apparently) obvious frames
of the competition category every year allow the participants to prove
successfully the term is not firmly defined, and furthermore cannot be
defined objectively.

The necessity of selecting only 11 awarded and honorary mentioned works
from over 3 000 entries has confronted the jury with an extremely difficult
task. The huge number of works was not the only difficulty, their variety and
high artistic value seemed actually to be the biggest challenge. The final
list of prizes and distinctions is a result of many rounds of voting and long,
committed discussions. It reflects an agreed diligently outworked verdict
although quite naturally does not include all surprising and original graphic
solutions which have caught the jury members’ attention.

Individual relativism of interpretations, which actually is satirists’ domain
and demonstrates the immense power of their humour and imagination,
delicately interferes with general relativism of our times, as we treat
co-existence of many systems of values as something by now natural.
Hence the topic of FAMILY has become the area of not solely a kind observation of every-day close relations. Some authors extend the subject with
humorous reflections over fundamental world view models. A relatively
big number of artists come up with a look at a family in a wider context
of contemporary social issues (women’s rights, emigration, church crisis).
A problem of loneliness, which repeats in many works, could perhaps be
explained by common for a lot of artists difficult experience of long-term
isolation. This motif can also be treated as an element combining the
topic of FAMILY with the other competition category JOKE AND SATIRE,
in which there are numerous sarcastic references to current sanitary
restrictions, virtual communication or more general reflections from the
area of vanitas.

Detailed comments on satire are actually senseless. Humour itself is a form
of a comment, it is an ability of making associations and drawing bold conclusions. Therefore, I will restrict myself to the most sincere congratulations
to this year laureates, and to all competition participants who have not been
awarded this time but succeeded in evoking an invaluable sense of jovial
distance to our difficult reality.
I would also like to thank the Satyrykon organisers for inviting me to be the
chair of the jury, and the jury members for a serious approach to all sent-in
jokes, high standards and a substantive discussions.
My cordial thanks go also, or rather in the very first place, to the multigenerational family of Satyrykon participants who are joined by a sort of spiritual
relation, namely a sense of humour.

B O G N A O T T O - W Ȩ G R Z Y N
It is worth mentioning that the virus activity has influenced the very
competition itself, it has forced the jury to proceed online for the first
time in the Satyrykon history. Despite the organisers wonderful as always
management – they have operated the proceedings efficiently, the majority
of the jury members admitted they had missed real contact with sent-in
works and the chance to talk and meet in person.
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JURY
przewodnicząca | chairman:

BOGNA OTTO-WĘGRZYN

projektantka graficzna, plakacistka, ilustratorka, wykładowca na Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach | graphic and poster designer, illustrator,
lecturer at the Academy of Fine Arts in Katowice

Po obejrzeniu 3.218 prac 978 autorów z 72 krajów świata.
Jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 174 prac 119
autorów. Jury przyznało następujące nagrody regulaminowe.
3.218 works by 978 authors from 72 different countries of the
world, have been sent to the exhibition. The Jury has qualified
174 works by 119 authors for the post competition exhibition.
The Jury has awarded the following regular prizes.

członkowie | members:

PRZEMYSŁAW DUNAJ

ilustrator, rysownik, projektant graficzny, laureat Grand Prix Satyrykonu 2000
| illustrator, cartoonist, graphic designer, laureate of the 2000 Satyrykon
Grand Prix

ALEXANDER FALDIN (RU)

plakacista i grafik | poster and graphic designer

GÁBOR PÁPAI (HU)

ilustrator i karykaturzysta | illustrator and caricaturist

ELŻBIETA PIETRASZKO

Prezes Fundacji SATYRYKON | President of the SATYRYKON Foundation

NORBERT SARNECKI

rzeźbiarz, laureat nagrody Grand Prix Satyrykonu 2020 | sculptor, laureate
of the 2020 Satyrykon Grand Prix

JIŘĺ SLÍVA (CZ)

rysownik, ilustrator i poeta | cartoonist, illustrator and poetry
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DZIAŁ:
RODZINA
SECTION:
FAMILY
GRAND
PRIX
ALI MIRAEE (IR)
Grand Prix Satyrykonu 2021 za pracę „Pasierb”
Grand Prix Satyrykon 2021 for his work “Stepchild”

ANDREI POPOV (RUS)

I Nagroda, złoty medal za pracę „Gdy dorosną”
I Prize, gold medal for his work “When They Grow Up”

MICHAŁ STACHACZ (PL)

II Nagroda, srebrny medal za pracę ”Przy stole”
II Prize, silver medal for his work “At the table”

SHAHROKH HEIDARI (F)

III Nagroda, brązowy medal za pracę „Obecność rodziny”
III Prize, bronze medal for his work „Family’s presence”

SEYRAN CAFERLI (AZE)

Wyróżnienie za pracę bez tytułu
Distinction awards for his untitled work

AGIM SULAJ (I)

Wyróżnienie za pracę „Rodzina”
Distinction awards for his work “Family”
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DZIAŁ:
∙
ZART I SATYRA

NAGRODY
SPECJALNE

SECTION:
JOKE AND SATIRE

SPECIAL
AWARDS

MAREK SZYMAŃCZUK (PL)

BAHRAM ARJOMANDNIA (IR)

BAMBANG SULISTYO (ID)

WŁODZIMIERZ STASZCZYK (PL)

GRZEGORZ MYĆKA (PL)

JANEK JANOWSKI (PL)

I Nagroda, złoty medal za pracę „Czarne Chmury nad Rzeczpospolitą”
I Prize, gold medal for his work “ Black clouds over the Republic of Poland “

II Nagroda, srebrny medal za pracę bez tytułu
II Prize, silver medal for his untitled work

III Nagroda, brązowy medal za pracę „Potwór”
III Prize, bronze medal for his work “Monster”

PAWEŁ KUCZYŃSKI (PL)

Wyróżnienie za pracę „Czysta dusza”
Distinction awards for his work “Pure soul”

JAVAD TAKJOO (IR)

Wyróżnienie za pracę bez „Czas religii”
Distinction awards for her work “The time of religion”

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy za pracę „Rodzina”
Mayor of Legnica award for the work “Family”

Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury za pracę „Apogeum”
Director of Legnica Culture Centre award for the work “Pinnacle”

Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia za pracę
“Prawdziwa rodzina”
SATYRYKON`s Andrzej Tomiałojć Foundation award for the work
“Real family”

MAX SKORWIDER (PL)

Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie za pracę
„Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”
Director of Museum of Caricature and Cartoon Art in Warsaw award
for the work “Because all Pole’s are one family”

SŁAWOMIR ŁUCZYŃSKI (PL)

Nagroda legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego
za pracę „Kosiarka”
The Andrzej Waligórski award for the work „Mower”
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NOMINOWANI
DO NAGRÓD
NOMINATED
FOR AWARDS

GRZEGORZ MYĆKA (PL)

SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

ROBERT NAWE (PL)

MAREK SZYMAŃCZUK (PL)

MAHMOOD NAZARI (IR)

MAGDALENA SZYSZKOWSKA (PL)

ANDREA PECCHIA (I)

JAVAD TAKJOO (IR)

ZBIGNIEW PISZCZAKO (PL)

VALERI TARASENKO (RUS)

MAJID AMINI (IR)

ILYA KATZ (IL)

ANDREI POPOV (RUS)

SAMAN TORABI (IR)

BAHRAM ARJOMANDNIA (IR)

DIMITRY KONONOV (RUS)

STEFAAN PROVIJN (BE)

ADAM TREPCZYŃSKI (PL/DE)

VICTOR BOGORAD (RUS)

BŘETISLAV KOVAŘIK (CZ)

TOMASZ ROGOWSKI (PL)

MACIEJ TRZEPAŁKA (PL)

MARINA BONDARENKO (RUS)

SEBASTIAN KUBICA (PL)

KAAN SAATCI (TR)

JUGOSLAV VLAHOVIĆ

SEYRAN CAFERLI (AZE)

PAWEŁ KUCZYŃSKI (PL)

ALEXANDER SHMIDT (RUS)

ADAM WĄSIK (PL)

HIKMET ÇİL (TR)

ALEKSANDRA KUŚMIDER (PL)

MAX SKORWIDER (PL)

MAGDA WOSIK (PL)

RAY COSTA (BR)

OLEKSY KUSTOVSKY (UA)

VICTOR SOLIS (MX)

ZBIGNIEW WOŹNIAK (PL)

SHAHROKH HEIDARI (F)

SŁAWOMIR ŁUCZYŃSKI (PL)

MICHAŁ STACHACZ (PL)

NAHID ZAMANI (IR)

JANEK JANOWSKI (PL)

SŁAWOMIR MAKAL (PL)

WŁODZIMIERZ STASZCZYK (PL)

MIKHAIL ZLATKOVSKY (RUS)

MONIKA JARSKA (PL)

VICTOR EUGEN MIHAI (RO)

AGIM SULAJ (I)

ŁUKASZ ZWOLAN (PL)

AGNIESZKA JEWASIŃSKA (PL)

ALI MIRAEE (IR)

BAMBANG SULISTYO (ID)

JAKUB KAMIŃSKI (PL)

HAMIDREZA MOSAYEBI (IR)

RESAD SULTANOVIC (BA)
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NAGRODY
PRIZES

ALI MIRAEE (IR)

ANDREI POPOV (RUS)

Grand Prix Satyrykonu 2021 za pracę „Pasierb” | Grand Prix Satyrykon 2021 for his work “Stepchild”

I Nagroda, złoty medal za pracę „Gdy dorosną” | I Prize, gold medal for his work “When They Grow Up”
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MICHAŁ STACHACZ (PL)

SHAHROKH HEIDARI (F)

II Nagroda, srebrny medal za pracę ”Przy stole” | II Prize, silver medal for his work “At the table”

III Nagroda, brązowy medal za pracę „Obecność rodziny” | III Prize, bronze medal for his work „Family’s presence”
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SEYRAN CAFERLI (AZE)

AGIM SULA J (I)

Wyróżnienie za pracę bez tytułu | Distinction awards for his untitled work

Wyróżnienie za pracę „Rodzina” | Distinction awards for his work “Family”
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MAREK SZYMAŃCZUK (PL)

BAMBANG SULISTYO (ID)

I Nagroda, złoty medal za pracę „Czarne Chmury nad Rzeczpospolitą”
I Prize, gold medal for his work “Black clouds over the Republic of Poland“

II Nagroda, srebrny medal za pracę bez tytułu | II Prize, silver medal for his untitled work
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GRZEGORZ MYĆKA (PL)

PAWEŁ KUCZYŃSKI (PL)

III Nagroda, brązowy medal za pracę „Potwór” | III Prize, bronze medal for his work “Monster”

Wyróżnienie za pracę „Czysta dusza” | Distinction awards for his work “Pure soul”
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JAVAD TAKJOO (IR)

BAHRAM ARJOMANDNIA (IR)

Wyróżnienie za pracę bez „Czas religii” | Distinction awards for her work “The time of religion”

Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy za pracę „Rodzina” | Mayor of Legnica award for the work “Family”
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WŁODZIMIERZ STASZCZYK (PL)

JANEK JANOWSKI (PL)

Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury za pracę „Apogeum”
Director of Legnica Culture Centre award for the work “Pinnacle”

Nagroda Fundacji Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia za pracę “Prawdziwa rodzina”
SATYRYKON`s Andrzej Tomiałojć Foundation award for the work “Real family”
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31

MAX SKORWIDER (PL)

SŁAWOMIR ŁUCZYŃSKI (PL)

Nagroda Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie za pracę „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”
Director of Museum of Caricature and Cartoon Art in Warsaw award for the work “Because all Pole’s are one family”

Nagroda legnickich dziennikarzy im. Andrzeja Waligórskiego za pracę „Kosiarka”
The Andrzeja Waligórski award for the work „Mower”
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NOMINOWANI
NOMINATED

MA JID AMINI (IR)

VICTOR BOGORAD (RUS)

36

37

Strażnik i więźniowie | Prison guard and prisoners

xxx

MARINA BONDARENKO (RUS)

HIKMET ÇİL (TR)

38

39

xxx

xxx

RAY COSTA (BR)

RAY COSTA (BR)

Zakupy | Shopping

Kwarantanna | Quarentine

40

41

JERZY GŁUSZEK (PL)

MONIKA JARSKA (PL)

Miasto nocą | City at night

Załóż maseczkę | Wear a mask

42

43

AGNIESZK A JEWASIŃSKA (PL)

JAKUB KAMIŃSKI (PL)

Materac | Mattress

Alkohol powoduje kuku na muniu | Alcohol causes a brain cuckoo

44

45

ILYA KATZ (IL)

ILYA KATZ (IL)

Rodzina dolarów | Dollars Family

Z dżungli na wystawę | From the jungle to the exhibition

46

47

DIMITRY KONONOV (RUS)

BŘETISLAV KOVAŘIK (CZ)

48

49

Latarnie morskie | Lighthouses

xxx

SEBASTIAN KUBICA (PL)

SEBASTIAN KUBICA (PL)

50

51

Ona i on | Her and Him

xxx

ALEKSANDRA KUŚMIDER (PL)

ALEKSANDRA KUŚMIDER (PL)

Rodzina | Family

Z cyklu: symbole | Symbols – the series

52

53

OLEKSY KUSTOVSKY (UA)

LUBOMIR LICHY (CZ)

54

55

Klamka | Door handle

Praca zdalna | Home office

SŁAWOMIR MAKAL (PL)

VICTOR EUGEN MIHAI (RO)

56

57

Do Betlejem | To the Bethlehem

xxx

HAMIDREZA MOSAYEBI (IR)

HAMIDREZA MOSAYEBI (IR)

Religia | Religion

Człowiek i środowisko | Human and Environment

58

59

GRZEGORZ MYĆKA (PL)

WITOLD MYSYROWICZ (PL)

60

61

Mąż i Żona | Husband and wife

Koronawirus | Coronavirus

ROBERT NAWE (PL)

MAHMOOD NAZARI (IR)

62

63

Kabaret | Cabaret

xxx

ANDREA PECCHIA (I)

ZBIGNIEW PISZCZAKO (PL)

Kobiet nie można dotknąć nawet kwiatem | Women cannot be touched even with a flower

Rodzinne święta | Family Christmas

64

65

ANDREI POPOV (RUS)

STEFAAN PROVIJN (BE)

Lekarz i linia życia | Doctor and life line

Odrzucony Trump | Trump rejected

66

67

TOMASZ ROGOWSKI (PL)

KAAN SAATCI (TR)

68

69

xxx

Los | Fate

ALEXANDER SHMIDT (RUS)

VICTOR SOLIS (MX)

xxx

Bezdomność | Homelessness

70

71

VICTOR SOLIS (MX)

WŁODZIMIERZ STASZCZYK (PL)

72

73

Fabryka klepsydr | Hourglass factory

Piętno | Stigma

AGIM SULA J (I)

RESAD SULTANOVIC (BA)

74

75

Imigracja | Immigration

Rodzina | Family

SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

Umiłowanie | Affection

Każde nasienie jest święte | Every sperm is sacred

76

77

MAGDALENA SZYSZKOWSKA (PL)

VALERI TARASENKO (RUS)

78

79

Takie czasy | Such times

xxx

SAMAN TORABI (IR)

ADAM TREPCZYŃSKI (PL/DE)

80

81

Aborcja | Abortion

Drzewo | Tree

MACIEJ TRZEPAŁKA (PL)

JUGOSLAV VLAHOVIĆ (SRB)

82

83

Impreza | Party

Rodzina | Family

ADAM WĄSIK (PL)

MAGDA WOSIK (PL)

84

85

Metamorphoseon

xxx

ZBIGNIEW WOŹNIAK (PL)

NAHID ZAMANI (IR)

xxx

Przemoc wobec starszych osób | Violence against the elderly

86

87

MIKHAIL ZLATKOVSKY (RUS)

ŁUKASZ ZWOLAN (PL)

Hotel rodzinny | Family hotel

Polska PRESS(JA) | Polish PRESS(I)ON

88

89

WYSTAWA
EXHIBITION

ESMAEIL BABAEI (IR)

VICTOR BOGORAD (RUS)

92

93

Rodzinna technologia | Technological family

xxx

MARCO DE ANGELIS (I)

LUC DESCHEEMAEKER (BE)

94

95

Mama i Tata | Mom and Dad

Rasizm | Racism

SEPIDEH FARAMARZI (IR)

JERZY GŁUSZEK (PL)

96

97

Wolność słowa | Freedom of speech

Rodzina | Family

EMIL IDZIKOWSKI (PL)

JANEK JANOWSKI (PL)

98

99

Fotografia | Photography

Dżoker polski | Polish Joker

PETER JAVORIK (SK)

NIKA JAWOROWSKA (PL)

Życie rodzinne | Family life

Rodzina jak z bajki | Fairy tale family

100

101

GRIGORI KATZ (IL)

IZABELA KOWALSKA-WIECZOREK (PL)

102

103

Statek żaglowy | Sailing ship

Spory rodzinne | Family disputes

FRANTIŠEK KUDLÁČ (SK)

HALIT KURTULMUŞ (TR)

104

105

Gra w masce | Mask-billard

Rodzina | Family

ALI MIRAEE (IR)

VALERY MOMOT (UA)

106

107

Dwuznaczność | Ambiguity

Rodzina | Family

ADAM OROŃ (PL)

ORHAN ÖZTÜRK (TR)

108

109

Kim jesteśmy? | Who are we?

Rodzina | Family

ANDREA PECCHIA (I)

ANDREI POPOV (RUS)

110

111

Pierwsza Rodzina | The first family

Flirtowanie | Flirting

REZA RAHIMI (IR)

KAAN SAATCI (TR)

Rodzina | Family

Połączone naczynia/ Combined Vessels

112

113

SERGEY SICHENKO (IL)

MELLO SILVANO (BR)

Czas | Time

Nieprawdopodobna rodzina | Improbable family

114

115

MAX SKORWIDER (PL)

SAMAN TORABI (IR)

Statua Wolności | Statue of liberty

Kochana rodzina | Lovely family

116

117

IVAILO TSVETKOV (BG)

MAGDA WOSIK (PL)

xxx

Rodzina 2020 | Family 2020

118

119

ÁNGEL RAMIRO ZAPATA MORA (CO)
xxx

120

INDEKS
INDEX

LUC DESCHEEMAEKER (BE)

JANEK JANOWSKI (PL)

Rasizm | Racism *K

Prawdziwa Rodzina | Real family **
Dżoker polski | Polish Joker *K

SEPIDEH FARAMARZI (IR)

Zestaw polski | Polish set

Wolność słowa | Freedom of speech *K

MONIKA JARSKA (PL)

Migracja | Migration

Załóż maseczkę | Wear a mask *N

MEHDI AFRADI (IR)

MARINA BONDARENKO (RUS)

EHSAN GANJI (IR)

Cyrk | Circus

xxx *N

Oszust | Fraud

MOHAMMAD HOSEIN AKBARI (IR)

SEYRAN CAFERLI (AZE)

JERZY GŁUSZEK (PL)

Złoty medal i prestiż | Gold medal

xxx **

Rodzina | Family *K

NIKA JAWOROWSKA (PL)

Zatrzymaj czas | Stop the time

Rodzina jak z bajki | Fairy tale family *K

PETER JAVORIK (SK)
Życie rodzinne | Family life *K

and Prestige

HIKMET ÇİL (TR)

MAJID AMINI (IR)

Miasto nocą | City at night *N

BALKUR JAYARAMA UDUPA (IN)

xxx *N

Strażnik i więźniowie | Prison guard

JACEK CISŁO (PL)

and prisoners *N

CAU GOMEZ (BR)

xxx

Mama Africa

AGNIESZKA JEWASIŃSKA (PL)

Bywa, że rodzina to stan umysłu

BAHRAM ARJOMANDNIA (IR)

| Sometimes family is a state of mind

Rodzina | Family **

OGUZ GUREL (TR)

Materac | Mattress *N

xxx

RAY COSTA (BR)

MEHDI BABADI (IR)
Krzyk | Shout

PiOTR JEŻEWSKI (PL)

Zakupy | Shopping *N

SHAHROKH HEIDARI (F)

Kwarantanna | Quarentine *N

Obecność rodziny | Family’s presence **

Rodzina szachów | Chess Family

JAKUB KAMIŃSKI (PL)

ESMAEIL BABAEI (IR)

HORIA CRIŞAN (RO)

XIAOQIANG HOU (CN)

Rodzinna technologia | Technological

Zgadnij, kto tam | Guess who is it

xxx

| Alcohol causes a brain cuckoo *N

MARCO DE ANGELIS (I)

EMIL IDZIKOWSKI (PL)

ILYA KATZ (IL)

Demokracja | Democracy

Fotografia | Photography *K

Rodzina dolarów | Dollars Family *N

Alkohol powoduje kuku na muniu

family *K

VICTOR BOGORAD (RUS)
xxx *N

Mama i Tata | Mom and Dad *K

xxx *K

PIOTR DEPTA-KLEŚTA (PL)

xxx

Z dżungli na wystawę | From the

MIROSLAV JAKOVLJEV (RS)

jungle to the exhibition *N

Sprzeczki małżeńskie | Marital outwitting

czasoPISma | ‘PiS’ magazine
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GRIGORI KATZ (IL)

IZABELA KOWALSKA-WIECZOREK (PL)

LUBOMIR LICHY (CZ)

GRZEGORZ MYĆKA (PL)

Statek żaglowy | Sailing ship *K

Spory rodzinne | Family disputes *K

Praca zdalna | Home office *N

Mąż i Żona | Husband and wife *N

ROBERT KEMPISTY (PL)

KLAUDIA KRZOSEK (PL)

SŁAWOMIR ŁUCZYŃSKI (PL)

xxx

Mechanik | Mechanic

Etola | Stole

WITOLD MYSYROWICZ (PL)

Kosiarka | Mower **

Zdjęcie rodzinne | Family picture

Potwór | Monster **

AMIR JAFAR KERMANI (IR)

SEBASTIAN KUBICA (PL)

Trójkąt | Triangle

Ona i on | Her and Him *N

SŁAWOMIR MAKAL (PL)

xxx *N

Do Betlejem | To the Bethlehem *N

RAED KHALIL (BE)

Rodzinne portrety | Family portraits
Koronawirus | Coronavirus *N

ROBERT NAWE (PL)

xxx

xxx

PAWEŁ KUCZYŃSKI (PL)

MAHDI KHOSHNEJAD (IR)
xxx

PAVEL MATUŠKA (CZ)

Kabaret | Cabaret *N

Wspomnienia pozostaną na zawsze

Stacja paliw | Gas station

| But the memories in our mind will

MAHMOOD NAZARI (IR)

Czysta dusza | Pure soul **

stay forever

xxx *N

Jak mogęci pomóc? | How can I help

xxx

ŁUKASZ KLIŚ (PL)

FRANTIŠEK KUDLÁČ (SK)

Żniwa 2020 | Harvest 2020

Gra w masce | Mask-billard *K

IGOR KONDENKO (UA)

VALERIU KURTU (DE)

xxx

Trio

DIMITRY KONONOV (RUS)

HALIT KURTULMUŞ (TR)

Latarnie morskie | Lighthouses *N

Rodzina | Family *K

you?

HASSAN OMIDI (IR)

VICTOR EUGEN MIHAI (RO)

Rodzina | Family

xxx *N

ADAM OROŃ (PL)

ALI MIRAEE (IR)

Kim jesteśmy? | Who are we? *K

Pasierb | Stepchild **

DOMINIK ORSZAK (PL)

Dwuznaczność | Ambiguity *K

Wojna | War

ZBIGNIEW KORLAK (PL)

ALEKSANDRA KUŚMIDER (PL)

xxx

praFda | TruFh (Truth)

VALERY MOMOT (UA)

ORHAN ÖZTÜRK (TR)

Rodzina | Family *K

Rodzina | Family *N

Rodzina | Family *K

BŘETISLAV KOVAŘIK (CZ)

Czasy się zmieniają | Time changes

HAMIDREZA MOSAYEBI (IR)

xxx *N

Z cyklu: symbole | Symbols

Religia | Religion *N

DAMIAN PACHA (PL)

xxx

– the series *N

Człowiek i środowisko | Human and

Bliźniaki | Twins

xxx

Environment *N
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OLEKSY KUSTOVSKY (UA)

ALIREZA PAKDEL (IR)

Klamka | Door handle *N

xxx
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ANDREA PECCHIA (I)

BUDI HARI PUJIONO (ID)

MELLO SILVANO (BR)

SZYMON SZYMANKIEWICZ (PL)

Pierwsza rodzina | The first family *K

Mama

Nieprawdopodobna rodzina

Umiłowanie | Affection *N

| Improbable family *K

Każde nasienie jest święte | Every

Kobiet nie można dotknąć nawet
kwiatem | Women cannot be touched

REZA RAHIMI (IR)

even with a flower *N

Rodzina | Family *K

sperm is sacred *N

MAX SKORWIDER (PL)

Pinokio | Pinocchio

Święta rodzina | Holy Family

ZBIGNIEW PISZCZAKO (PL)

JAMAL RAHMATI (IR)

Bocian | Stork

MAREK SZYMAŃCZUK (PL)

Rodzinne święta | Family Christmas *N

xxx *K

Statua Wolności | Statue of liberty *K

Czarne chmury nad Rzeczpospolitą

Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina

| Black clouds over the Republic of

LOUIS POL (AU)

KHADIJEH RAJABIAN (IR)

| Because all Pole’s are one family **

Poland **

Che Guevera

Kwarantanna | Quarantine

VICTOR SOLIS (MX)

MAGDALENA SZYSZKOWSKA (PL)

Bezdomność | Homelessness *N

Takie czasy | Such times *N

ANDREI POPOV (RUS)

TOMASZ ROGOWSKI (PL)

Gniazdo rodzinne | Family nest

xxx *N

Gdy dorosną | When They

Fabryka klepsydr | Hourglass factory *N

JAVAD TAKJOO (IR)

Myśliwskie trofea | Hunting trophies

Grow Up **

KAAN SAATCI (TR)

Wszystko w twoich rękach | All in

Połączone naczynia | Combined

MICHAŁ STACHACZ (PL)

your hands

Vessels *K

Przy stole | At the table **

NEDA TANHAEIMOGHADAM (AZ)

Lekarz i linia życia | Doctor and life

Imigranci | Immigrants

Wesołego kryzysu | Merry Crisis

xxx

line *N

Los | Fate *N

WŁODZIMIERZ STASZCZYK (PL)

VALERI TARASENKO (RUS)

Apogeum | Pinnacle **

xxx *N

Flirtowanie | Flirting *K

ANDRZEJ SEJAN (PL)

WOJCIECH PROĆ (PL)

xxx

Czas religii | The time of religion **

Piętno | Stigma *N

TONY TASCO (BE)

Zdrowie | Health

STEFAAN PROVIJN (BE)

LILIANNA SERAFIN (PL)

AGIM SULAJ (I)

Rodzina od święta | Holiday family

Rodzina | Family **

Odrzucony Trump | Trump rejected

Fastfood

PAVEL TAUSSIG (DE)

Imigracja | Immigration *N

ALEXANDER SHMIDT (RUS)

*N

xxx *N

KAMIL PRZYBYLSKI (PL)

xxx

BAMBANG SULISTYO (ID)

TOMMY THOMDEAN (ID)

xxx **

Rodzina | Family

SERGEY SICHENKO (IL)

Satyra | Satire

Czas | Time *K

Mama i syn | Mother and son

RESAD SULTANOVIC (BA)
Rodzina | Family *N
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SAMAN TORABI (IR)

MAGDA WOSIK (PL)

Kochana rodzina | Lovely family *K

Rodzina 2020 | Family 2020 *K

Starzy rodzice | Old parents

xxx *N

Aborcja | Abortion *N

ZBIGNIEW WOŹNIAK (PL)

ADAM TREPCZYŃSKI (PL/DE)

xxx *N

Drzewo | Tree *N

DAVOUD YARAHMADI (IR)

PIOTR TRUSIK (PL)

xxx

xxx

NAHID ZAMANI (IR)

Wieloryb | Whale

Przemoc wobec starszych osób

MACIEJ TRZEPAŁKA (PL)

| Violence against the elderly *N

Impreza | Party *N

ÁNGEL RAMIRO ZAPATA MORA (CO)

IVAILO TSVETKOV (BG)

xxx *K

xxx *K

JERZY ZBORUCKI (PL)

GHADIR VAGHARI (IR)

Święta 2020 | Holidays 2020

xxx

MIKHAIL ZLATKOVSKY (RUS)

JUGOSLAV VLAHOVIĆ (SRB)

Hotel rodzinny | Family hotel *N

Rodzina | Family *N

ŁUKASZ ZWOLAN (PL)

Home sapiens

Polska PRESS(JA) | Polish PRESS (I)ON *N

EKATERINA VOROBIEVA (RUS)
xxx

ADAM WĄSIK (PL)
Metamorphoseon *N

** nagroda | awarded
*N nominacja | nominated
*K katalog | catalog

JAROSŁAW WĄTOR (PL)
Do końca… | To the end…
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