
Zdjęcie roku 2021! Wybrano najlepsze 

zdjęcia roku 2021 wg fundacji World Press 

Photo! Wśród laureatów Polacy! Zobacz 

galerię zdjęć! 

 
Mads Nissen Politiken/Panos Pictures 

Zdjęcie roku 2021. 
Rosa Luzia Lunardi (85l.) jest objęta przez pielęgniarkę Adrianę Silva da Costa Souza 

z domu opieki Viva Bem w São Paulo w Brazylii.  

 
World Press Photo 2021 to najważniejszy konkurs 
fotograficzny na świecie. Jest on kierowany do zawodowych 
fotografów prasowych, dokumentalistów i fotoreporterów. 
Wśród tegorocznych wyróżnionych znaleźli się wszyscy 
nominowani Polacy: Karolina Jonderko, Natalia Kepesz, 
Tomasz Markowski. 
 
World Press Photo 2021 to już 64 edycja wyjątkowego konkursu 
fotograficznego. W tegorocznym współzawodnictwie wzięło 
udział aż 4315 fotografów ze 130 krajów, prezentując 
łącznie 74 470 zdjęć. Zwycięzcami poszczególnych kategorii oraz 
nagrody głównej jest łącznie 45 fotografów z 28 krajów, w tym            
z Polski. 

https://fotoblogia.pl/t/23,konkursy-fotograficzne
https://fotoblogia.pl/t/23,konkursy-fotograficzne


W jury zasiadło 15 kobiet oraz 13 mężczyzn z różnych środowisk 
fotograficznych. Pod przewodnictwem NayanTary Gurung 
Kakashapati wybrali oni nagrodzone prace, które możecie zobaczyć 
poniżej. 

Polacy wyróżnieni w najważniejszym konkursie fotograficznym 
świata! 
 

Tegoroczna edycja World Press Photo okazała się bardzo szczęśliwa 
dla reprezentacji Polski. W selekcji jury zobaczyliśmy zdjęcia trójki 
Polaków, czyli wszystkich nominowanych, o których pisaliśmy już 
wcześniej. To powód do dumy! Polska fotografia prasowa                     
i reportażowa stoi na wysokim poziomie. 

Karolina Jonderko – II miejsce w kat. Projekty długoterminowe 

 

 
 
Fotoreportaż Karoliny Jonderko pod tytułem "Reborn" (ang. 
Odrodzenie) opowiada trudną historię. Na jej zdjęciach zobaczymy 
lalki wyglądające jak noworodki. Te "substytuty dzieci" są 
niejednokrotnie pomocą dla osób, które straciły swoje potomstwo i 
pomagają im stanąć na nogi po tragedii. W tym projekcie zobaczymy 
wyjątkową i trudną zależność między dorosłymi, a dziećmi. 
 
 

https://fotoblogia.pl/t/12767,world-press-photo-2021
https://fotoblogia.pl/16559,world-press-photo-2021-trojka-polakow-wsrod-nominowanych
https://fotoblogia.pl/16559,world-press-photo-2021-trojka-polakow-wsrod-nominowanych
https://fotoblogia.pl/t/64,fotografia-dzieci


Natalia Kepesz – III miejsce w kat. Portrety (Fotoreportaż) 
 

 

 
 

 

Materiał "Niewybuch" Natalii Kepesz to zbiór portretowych zdjęć 
reportażowych, na których zobaczymy realia polskich obozów 
militarnych. Młodzież oraz dzieci uczeni są tam podstaw 
wojskowości w duchu patriotyzmu i bycia nieustraszonymi. Między 
sztuczną krwią, a użyciem broni jest miejsce na emocje i napięcie, 
które rodzą się w uczestnikach. 
 

Tomasz Markowski – III miejsce w kat. Sporty (Zdjęcie 
pojedyncze) 

 

 
 

https://fotoblogia.pl/t/6078,fotografia-portretowa


Tomasz Markowski z "Przeglądu Sportowego" ujął kraksę 
podczas Tour de Pologne. Miała ona miejsce w sierpniu 2020 roku 
na końcówce pierwszego odcinka w Katowicach. Zdjęcie jest 
niesamowicie dynamiczne – rowery i kolarze latają w całym kadrze. 
Nie dziwi fakt, że kadr zrobił wrażenie na jury. To samo zdjęcie 
zostało nagrodzone w Polskim Konkursie Fotografii Sportowej oraz 
w konkursie na Fotoreportera Roku 2020. 
 
Wszystkim Polakom serdecznie gratulujemy! To doskonałe 
uczucie móc zobaczyć polskie nazwiska w selekcji specjalistów od 
fotografii prasowej i reportażowej z całego świata. Dzięki takim 
sukcesom wiemy, że kondycja polskiej prasy jest naprawdę dobra. 

 

 

Pandemia koronawirusa zdominowała tegoroczny, najbardziej 
prestiżowy konkurs fotograficzny World Press Photo. Wybrano 
najlepsze zdjęcia w ośmiu kategoriach i nagrodzono 45 
fotoreporterów z 28 krajów świata. Wśród laureatów fotoreporter z 
Polski, Tomasz Markowski, który zdobył trzecie miejsce w kategorii 
sport za zdjęcie kraksy w czasie finiszu Tour De Pologne. Zwycięzca 
zdjęcia roku wg Fundacji World Press Photo zdobył również nagrodę 
w wysokości 5 000 euro. 
 
https://polskatimes.pl/zdjecie-roku-2021-wybrano-najlepsze-zdjecia-roku-2021-wg-fundacji-

world-press-photo-wsrod-laureatow-polacy-zobacz-galerie-zdjec/ga/c13-

15563110/zd/49015440 

 

https://fotoblogia.pl/16681,world-press-photo-2021-polacy-na-
podium- tutaj Zdjęcia zwycięzców wszystkich kategorii World Press 
Photo 2021 
 

                                                                                                                 Joanna Patro 
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