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Tadeusz Kowalski has been a member
of the Association of Polish Art Photographers
since 1966. He was made an artist of the FIAP in 1970.
He was a member of Stodoła 60 (later ST 60),
a photographic student group. He completed
five years of artistic photography studies
at Witold Dederko’s EOS. Kowalski specializes
in reportage, sport, portraits, landscapes,
and subjective photography. He has taken part
in some 400 group exhibitions in 50 countries
and held over a dozen individual exhibitions
in Poland between 1960 and 2015.

Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski od 1966 roku nale˝y do Zwiàzku
Polskich Artystów Fotografików; w 1970 roku
otrzymał tytuł artysty fotografika nadany przez
Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Sztuki Fotograficznej
(Fédération Internationale de I'Art Photographique);
członek studenckiej grupy fotograficznej Stodoła – 60,
a póêniej ST – 60; ukoƒczył pi´cioletnie studium
fotografii artystycznej (EOS) prowadzone przez Witolda
Dederko. W pracach koncentruje si´ na: reporta˝u,
sporcie, portretach, krajobrazie, fotografii subiektywnej.
Brał udział w około 400 wystawach zbiorowych
w 50 krajach; w Polsce w latach 1960–2015
zrealizował kilkanaÊcie wystaw indywidualnych.
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„Nie mo˝na stwierdziç, ˝e si´ coÊ zobaczyło,
dopóki si´ tego nie sfotografowało”
Emil Zola
“We can never really claim to have seen
anything until it has been photographed”
Emil Zola

Andrzej KraÊnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Fot. Szymon Sikora / PKOl
Andrzej KraÊnicki
President of the Polish Olympic Committee. Photo Szymon Sikora / POC

Szanowni Paƒstwo,
oddajemy w Wasze dłonie wyjàtkowy album. Pan Tadeusz
Kowalski – artysta fotograf – przyszedł do siedziby
Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze szczególnym
darem – zbiorem fotografii wykonanych przez siebie
w latach 60. i 70. Niedługo póêniej, na przełomie maja
i czerwca 2014 roku, zrealizowaliÊmy w Centrum
Olimpijskim wystaw´ pt. Spojrzenie.
Album jest kontynuacjà i uzupełnieniem tamtego
wydarzenia. Przypomina o wartoÊciach sportu w artystyczny sposób.
Widzenie fotograficzne Tadeusza Kowalskiego to
przede wszystkim dostrzeganie pi´kna w tym, co jest
zbyt ulotne, aby mógł to zobaczyç ka˝dy. Spojrzenie
na sport, które proponuje nam artysta jest uniwersalne,
ale skutecznie unika ogólnoÊci. Czasem uwag´ odbiorcy
artysta kieruje na detal; niekiedy zmusza nas do
uczestnictwa w wysiłku sportowca. Ostatecznie zastanawiamy si´, jak te zdj´cia zostały zrobione, gdy˝ nie
sà to reporta˝e z wydarzeƒ sportowych, ale przede
wszystkim studium człowieka.
Album Spojrzenie jest wyjàtkowà pozycjà wydawniczà Polskiego Komitetu Olimpijskiego, która utrwala
dziedzictwo polskiego sportu, a tak˝e wartoÊci i pi´kno
sportu.
Andrzej KraÊnicki

Ladies and gentlemen,
You are holding an exceptional album in your hands.
Artist photographer Tadeusz Kowalski approached the
Polish Olympic Committee (POC) with a very special
gift, viz. a collection of photographs he took in the
1960s and 70s. We held an exhibition entitled Look in
late May-early June 2014.
This album is a continuation of, and supplement
to that event. It calls to mind the virtues of sport in an
artistic manner.
To look at Kowalski’s photographs is to see beauty
in that which is all too fleeting to be perceived.
The artist suggests that we look at sport in a way
that is universal, but which effectively avoids
generalization. At times, it is the detail that attracts
our attention. At other times, we are made to participate
in the effort exerted by the athlete. We are finally left
wondering how these photographs came to be taken,
as they are not really records of sporting events. More
than anything, they are studies of the individual.
The album Look occupies a special position
among POC publications. It preserves the legacy of
Polish sport and commemorates the virtues and
beauty of sport in general.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

President of the Polish Olympic Committee

Andrzej KraÊnicki

„Gol” – zdj´cie, które obiegło cały Êwiat.
Mecz Polska–Brazylia.
Stadion Dziesi´ciolecia w Warszawie,
20.06.1968 r.
Złoty medal PSA
w Rochester (NY) USA, 1970 r.

Odbitki majà wiele lat.
Przygotowywałem je własnor´cznie w mojej pracowni
na ul. Dworkowej w Warszawie. Wykonywałem całà prac´
od wywołania negatywów a˝ do otrzymania odbitek.
Robiłem znacznie powi´kszone kadry.
Po czterdziestu latach zdj´cia nic si´ nie zmieniły.
To była porzàdna szkoła fotografii.
These prints are very old. I made them myself in my workshop
in ul. Dworkowa, Warsaw. I did everything from developing
the negatives to making the prints. I also made considerably
enlarged frames. And they haven’t changed a bit after 40 years.
It was a very good photography school.

Pod wzgl´dem fotograficznym najbardziej lubiłem rugby, bo tam cały czas coÊ si´ dzieje.
Zwalajà si´ młyny, jeden wygrzebuje piłk´, łapie i p´dzi…
Nie interesowało mnie kto wygra, interesowała mnie walka.
From a photographic perspective, I like rugby best, because there is always something
happening. They form a scrum, someone grabs the ball and away he goes.
I never really cared who won. What interested me was the struggle.

Obecnie, gdy robi si´ zdj´cia cyfrowe, strzela si´
jak z karabinu maszynowego i póêniej wybiera te udane.
Dawniej to była inna fotografia; musiałem si´ bardzo koncentrowaç,
wyczuç moment wa˝nego zdarzenia.
Poniewa˝ trenowałem w młodoÊci sport, przewidywałem te chwile.
Czekałem na nie. Czasem jednak czułem,
˝e zdecydowałem si´ o moment za wczeÊnie.
Wtedy musiałem czekaç na nast´pnà wa˝nà chwil´.
Nowadays, digital photos are fired off as if by a machine gun,
and the best ones are chosen later. Photography used to be different.
I really had to concentrate. I had to sense when something major
was about to happen. I could sense the right moment to take a photo,
as I had played sport in my youth. I would wait for it.
But once the picture was taken, I would see that I was too early.
I would then have to wait for the next crucial moment.

Po lewej: Zdj´cie zostało wykonane na warszawskim Maratonie Pokoju. Zawodnik marzył, ˝eby wygraç.
To jest marzenie przegranego.
On the left: This photograph was taken at the Warsaw Peace Marathon. He was dreaming that he had won.
The dream of the loser.

Tak kocham sport, ˝e mnie si´ wydaje, i˝ słysz´ szum tych jadàcych kolarzy.
I love sport so much that I can almost hear the cyclists whirring by now.

Fotografia sportowa to malowanie ruchem.
Mo˝na ruch zatrzymaç,
mo˝na pozwoliç mu trwaç.
Sporting photography is painting with movement.
You can either freeze the movement
or let it continue.

Nie interesowały mnie nazwiska. Interesowało mnie zdarzenie. To co działo si´ w człowieku...
The name of the competitor was never of any interest to me when I took a photograph.
What did interest me was the event and what was going on inside the individual.

Po prawej: To pozornie proste zdj´cie. W Zwiàzku Radzieckim wychodziło pismo „Sovieckoje Foto”.
ZamieÊcili tam reprodukcj´ tego zdj´cia z podpisem „Chuligan”. Jednak czytelnicy zaprotestowali,
˝e to przecie˝ nie chuligan, tylko kibic sportowy.
On the right: On the face of it, this is a straightforward photograph There was a magazine called
“Soviet Photo” in the Soviet Union. They published a reproduction bearing the caption “Hooligan”.
However, Soviet readers protested that it was not a hooligan but a sports fan.

Zawsze mnie ciàgn´ło do sportu. Młodemu człowiekowi
imponowały medale. Chciałem je zdobywaç. Po kontuzji,
gdy nie mogłem ju˝ uprawiaç sportu i marzenia o igrzyskach
prysły, wyczytałem, ˝e za fotografi´ te˝ mo˝na dostaç medal.
Tych medali mam teraz około stu.
Nieraz mi si´ Êni bardzo dobry sen, tylko ˝e nie mog´
dobiec do mety. I wtedy si´ budz´.
I’ve always been drawn to sport. When I was young,
I was bedazzled by medals and really wanted to win them.
After an injury had prevented me from playing sport any more,
and had dashed my dreams of competing in the Games,
I read that medals were also awarded for photography.
I sometimes have a really good dream, except I can’t make it
to the finish line. Then I wake up.

Tadeusz Kowalski – w tle jego najsłynniejsza fotografia. Fot. Szymon Sikora / PKOl
Tadeusz Kowalski – in the background is his most famous photograph. Photo Szymon Sikora / POC

Tadeusz Kowalski urodził si´ w 1934 roku w KroÊnie, lata szkolnej edukacji sp´dził w Piotrkowie Trybunalskim. Jego dzieciƒstwo przypadło na dramatyczny
czas okupacji. Ukochany ojciec oraz starszy brat – utalentowany student malarstwa, zostali aresztowani
przez gestapo. Obaj zgin´li w Auschwitz.
Po wojnie uczył si´ w gimnazjum i liceum technicznym w Piotrkowie Trybunalskim. W szkolnym klubie odkrył swojà pierwszà pasj´ – lekkoatletyk´. To ona
dała chłopcu tak wa˝nà mo˝liwoÊç rywalizacji i rozbudziła w nim silne emocje. Reprezentował szkoł´ kolejno w lokalnych, wojewódzkich i centralnych biegach
organizowanych w całym kraju.
Gdy miał 16 lat, po raz pierwszy wziàł do r´ki
aparat fotograficzny – niemieckà Agf´, która wczeÊniej
nale˝ała do starszego brata. W czasie przerw mi´dzy
lekcjami robił kolegom w szkole pamiàtkowe zdj´cia. Wywoływał je w profesjonalnym zakładzie fotograficznym,
w którym sam właÊciciel zwrócił uwag´ na artystycznà
wra˝liwoÊç nastolatka i jego dobre oko do zdj´ç.
Po ukoƒczeniu szkoły Êredniej otrzymał przydział
do pracy w Warszawie. Rozpoczàł prac´ przy projektowaniu instalacji elektrycznych w Biurze Projektów
w Warszawie (czym zajmował si´ zawodowo do 1990 r.).
Wstàpił do klubu fotograficznego Stodoła 60, a nast´pnie
zapisał si´ do Eksperymentalnego OÊrodka Szkoleniowego Fotografii Artystycznej EOS Witolda Dederko –
ówczesnego mistrza fotografii, autora tekstów teoretycznych, wra˝liwego twórcy i znakomitego nauczyciela.

Tadeusz Kowalski was born in Krosno in 1934 and
spent his school years in Piotrków Trybunalski. His
childhood coincided with the horrors of wartime
occupation. His beloved father and older brother
– a talented painting student – were arrested by the
Gestapo. Both died at Auschwitz.
After the war, Kowalski attended junior school
and technical high school in Piotrków Trybunalski. He
discovered his first love – athletics – in the school club.
This gave the boy a major opportunity to compete and
awakened strong feelings in him. He represented
the school and then ran in local, voivodeship and
nationwide races.
Kowalski was given his first camera when he
was 16 – a German Agfa that had belonged to his
older brother. He took commemorative photos for
his schoolmates during brakes between classes and
developed them in a photography studio. The teenager’s
artistic sensibility and his eye for a photo did not go
unnoticed by the owner.
He was assigned to work in Warsaw when he
finished middle school. He started work on designing
electrical installations at the Design Office in Warsaw
(and continued to do so until 1990). He joined
the Stodoła 60 photography club and then Witold
Dederko’s Experimental Training Center for Artistic
Photography (EOS). Dederko was the reigning
photography master. He was a sensitive artist, an
outstanding teacher, and had written several

Tadeusz Kowalski, jak twierdzi, całego procesu robienia zdj´ç nauczył si´ od Dederko. Mistrz rozbudził
w nim prawdziwà pasj´ i nauczył dà˝enia do doskonałoÊci. Stale rozwijał wra˝liwoÊç swoich studentów
i jednoczeÊnie mobilizował do wyt´˝onej pracy.
Zatrudniał profesjonalne modelki, zadawał uczniom
prace do samodzielnej realizacji, uczył własnor´cznego,
doskonałego technicznie, przygotowywania odbitek na
papierze barytowym. W trakcie pi´cioletniej nauki
w EOS Tadeusz Kowalski zrealizował swój artystyczny
debiut. Zdj´cie dwóch kolarzy, którzy rozmawiali ze sobà
na warszawskim placu w trakcie rozgrywania WyÊcigu
Pokoju, opatrzył tytułem „Rywale” i przesłał w 1958 roku
na konkurs Telewizji Polskiej na Najlepszà Fotografi´
Miesiàca. Wielkim zaskoczeniem i êródłem motywacji
do dalszej pracy stała si´ chwila, w której ówczesna
znana prezenterka, Irena Dziedzic, poinformowała
w telewizji o przyznaniu nagrody właÊnie Tadeuszowi
Kowalskiemu. Ten moment zapisał si´ w pami´ci artysty bardzo wyraênie, samo zdj´cie niestety nie przetrwało do dziÊ.
Równolegle do działaƒ artystycznych i pracy zarobkowej Kowalski kontynuował treningi sportowe.
Dołàczył do sekcji lekkoatletycznej stołecznej Spójni.
Pod okiem znakomitych trenerów çwiczył z kolegami
na bie˝ni przy ulicy Potockiej. W biegach długodystansowych osiàgnàł wysoki krajowy poziom. Marzył o wyst´pie na igrzyskach olimpijskich w Rzymie. Plany
pokrzy˝owała mu koniecznoÊç odbycia słu˝by wojskowej.

theoretical texts. Kowalski credits Dederko with
teaching him all there was to know about photography.
The master kindled his passion and taught him to
strive for perfection. He always brought out the
sensitivity in his students while motivating them to
work hard. Dederko employed professional models,
gave his students assignments to complete on their
own, and taught them how to make technically
accomplished prints on baryta paper by themselves.
Kowalski made his artistic debut during the course of
his five-year studies at EOS. The photograph depicted
two cyclists chatting to each other in a Warsaw square
during the Peace Race. Kowalski gave it the title
“Rywale” [Rivals] and submitted it in a Telewizja Polska
“Photograph of the Month” competition in 1958.
Seeing the then well-known presenter, Irena Dziedzic,
announce on TV that the prize had been awarded to
Tadeusz Kowalski came as a huge surprise and spurred
him on to greater efforts. This moment is etched into
Kowalski’s memory. The photo, however, has not
survived.
Kowalski did not let his job or his artistic
endeavors interfere with his athletics training. He
joined the track and field division of Spójnia
Warszawa, where he and his friends trained on the
ul. Potocka track under the watchful eye of
distinguished coaches. Kowalski reached a high level
(by national standards) in long-distance running.
He dreamed of competing in the Rome Olympics,

Uczestniczył w wycieƒczajàcych zaj´ciach bojowych
i dodatkowo wieczorami intensywnie trenował biegi.
Skoƒczyło si´ to zapaleniem płuc i powa˝nymi problemami zdrowotnymi. Dalsze wyczynowe uprawianie
sportu nie było mo˝liwe. Dla Tadeusza Kowalskiego
wiàzało si´ to z ogromnym rozczarowaniem. Załamany, przeczytał któregoÊ dnia w piÊmie, ˝e za wybitne
fotografie równie˝ sà przyznawane na całym Êwiecie
medale. Ta wiadomoÊç dodała mu motywacji do działania i sprawiła, ˝e całkowicie skoncentrował si´ na
swej artystycznej pasji.
Obecnie Tadeusz Kowalski ma w swoim dorobku
około 100 medali za osiàgni´cia fotograficzne. Brał
udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i około 400 zbiorowych w 50 krajach Êwiata. W 1970 roku
został uhonorowany tytułem artysty Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP). W 1979 roku
prace jego autorstwa były prezentowane na wystawie
World Press Photo. MiłoÊç do sportu znalazła ujÊcie
w niezliczonej iloÊci zdj´ç wykonywanych w miejscach
rywalizacji. Wiele z nich przyniosło autorowi presti˝owe
nagrody w mi´dzynarodowych konkursach. Najwy˝szym wyró˝nieniem było zdobycie przez Tadeusza Kowalskiego Grand Prix i złotego medalu PSA w Rochester
(NY) w 1970 roku za zdj´cie pt. „Gol”. A niewiele brakowało, by ta znakomita fotografia nie została nigdy wywołana. Obraz został uchwycony podczas meczu piłki
no˝nej Polska–Brazylia na Stadionie Dziesi´ciolecia
w Warszawie. Podczas spotkania Tadeusz Kowalski

but this hope was dashed when he was called up
for military service. As well as participating in
exhausting military activities, he continued to train
vigorously in the evenings. The result was
pneumonia and other serious health problems.
Competitive sport was now out of the question. This
was a major disappointment for Kowalski, and left
him depressed, until one day, he read in a magazine
that excellent photographs could win medals all over
the world. This news gave him additional motivation
to work and made him concentrate exclusively on his
artistic passion.
Kowalski currently has around 100 medals to
attest to his photographic achievements. He has been
involved in dozens of individual and some 400 group
exhibitions in 50 countries. Kowalski was made an
artist of the Fédération Internationale de l'Art
Photographique (FIAP) in 1970. Some of his works
were displayed in a 1979 World Press Photo
exhibition. His love of sport found an outlet, as is
evidenced by the many photos taken at sports venues,
many of which have won prizes in international
competitions. Kowalski’s greatest honor was being
awarded the PSA Grand Prix, and a gold medal, in
Rochester, NY, USA, for his photo “Gol” [Goal] in
1970. This exceptional photograph was taken – but
almost came not to be ever developed – during
a football match between Poland and Brazil at Tenth
Anniversary Stadium in Warsaw. Kowalski was set up

ustawił si´ przy bramce, blisko linii boiska. Miał ze sobà
du˝y, dobry NRD-owski aparat Pentacon six. Skoncentrowany wyczekiwał chwil wartych zatrzymania na kliszy. Przyszedł goràcy moment w meczu, trwał atak.
Nagle na Kowalskiego zwaliła si´ gromada zawodników. Zasłonił si´ r´kami, ˝eby chroniç głow´ przed korkami zawodników. Gdy wstał, zobaczył, ˝e aparat jest
zdemolowany. Na szcz´Êcie, jak si´ póêniej okazało
w zakładzie naprawczym ani klisza, ani wn´trze pierwszego aparatu nie uległy powa˝nemu zniszczeniu.
Na kliszy znajdowało si´ zdj´cie, któremu artysta
nadał póêniej tytuł „Gol” i które okazało si´ jednym
z najwa˝niejszych w jego karierze.
W twórczoÊci fotograficznej Tadeusz Kowalski interesuje si´ przede wszystkim reporta˝em, portretem,
krajobrazem, fotografià subiektywnà, martwà naturà
oraz fotografià kompozycji własnych. Jednym z ulubionych tematów pozostaje sport. Ze wzgl´du na swój
zwiàzek z lekkoatletykà, cz´sto jako bohaterów swoich
prac wybierał lekkoatletów. Zimà z upodobaniem fotografował narciarzy. Sam zresztà znakomicie wprawił si´
w jeêdzie na nartach i potrafił dobrze oceniç rywalizacj´ profesjonalistów. Jako artyst´ najmocniej fascynowały go walory fotograficzne zmagaƒ rugbistów
i kolarzy.
Z ruchem olimpijskim zwiàzał si´ w 1969 roku,
kiedy to został laureatem konkursu sztuki zorganizowanego przez Polski Komitet Olimpijski z okazji jubileuszu pi´çdziesi´ciolecia. W 1992 roku zdobył trzecià

just behind the boundary line near the goal. He had
a large East German Pentacon Six camera. He was
concentrating and anticipating the right moments to
commit to film. A sustained offensive brought the
match to fever pitch. A group of players suddenly
came raining down on him. He raised his hands to
protect his head. When he got up, he saw that the
camera had been destroyed. Fortunately, as it turned
out later, neither the film nor the interior of the
camera had been seriously damaged. On this film
was a photo that the artist gave the title “Gol” [Goal].
It turned out to be one of the most important of his
career.
Kowalski is most interested in reportage,
portraiture, landscapes, subjective photography, still
life, and his own compositions. Sport remains one of
his favorite themes. He frequently chooses track and
field athletes as subjects, which is hardly surprising
given his own background in that discipline. He also
likes photographing skiers in winter, as he himself was
an excellent skier and is therefore a good judge of
professional competitors. What fascinates him most as
an artist are the photographic qualities of rugby
players and cyclists fighting it out.
Kowalski became involved in the Olympic
movement in 1969, when he won an art competition
organized by the POC to celebrate their golden jubilee.
In 1992, he won third prize in the “Sport in Art”
Biennale in Barcelona. Two years later, the POC

nagrod´ na Biennale „Sport w Sztuce” w Barcelonie.
Dwa lata póêniej został wyró˝niony przez PKOl „Wawrzynem Olimpijskim". W 2014 roku otrzymał Złoty
Medal za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.
Zdj´cia sportowe Tadeusza Kowalskiego sà silnie
naznaczone zainteresowaniem artysty portretem psychologicznym. Autora pasjonuje psychiczny i fizyczny stan zawodników: trud przygotowaƒ, skupienie
i koncentracja, ambicja, wysiłek przeciwstawiony własnym słaboÊciom. Zaanga˝owanie miesza si´ niekiedy
z odpr´˝eniem, smutkiem, rozczarowaniem. Na zdj´ciach Tadeusza Kowalskiego wyczuwamy ruch, p´d,
ekstremalne napi´cia ciała wobec spokoju otaczajàcej
przestrzeni. Odkrywamy ogrom ˝ywiołu ludzkiego
w umownym porzàdku sportowej rywalizacji. Widzimy ludzi, których emocje przenoszà w inny, niecodzienny wymiar funkcjonowania – ludzi zanurzonych
w swojej pasji. Wokół sportowych bohaterów, cz´sto
z ich bezpoÊrednim udziałem, odbywajà si´ fascynujàce sytuacje zbiorowe.
Prace Tadeusza Kowalskiego sà tak˝e pi´knym
Êwiadectwem ˝ycia społecznego II połowy XX wieku.
Pokazujà, jak bliskie w latach 60. i 70. były zwykłym
ludziom wydarzenia sportowe, jak ch´tnie brali
w nich udział. Fotografie Tadeusza Kowalskiego to
tak˝e miniatury fabularne – uchwycone w jednym obrazku opowieÊci o ludziach, zdarzeniach, emocjach.
Kluczowymi elementami tych opowieÊci stajà si´
cz´sto spojrzenia bohaterów.

honored him with the “Olympic Laurel”. In 2014,
Kowalski was awarded the Gold Medal for Services to
the Polish Olympic Movement.
Kowalski’s sports photographs bear the firm stamp
of his interest in psychological portraiture. He is
fascinated by a competitor’s physical and mental state:
the effort that has gone into preparation; concentration
and focus; ambition; and endeavoring to overcome
personal weaknesses. Commitment is sometimes
combined with relaxation, sadness and disappointment.
Movement, momentum, and the contrast between
the extreme tension of the body and the peacefulness of
the surroundings are all palpable in Kowalski’s photos.
We discover the magnitude of the human element within
the pre-arranged order of a sporting competition. We see
people who are transported by their own emotions to
another, unfamiliar, operational dimension – people
immersed in what they are most passionate about.
Exciting group scenarios play out around sports heroes –
often with their involvement.
Kowalski’s work is also a beautiful record of the
social life of the second half of the twentieth century.
They show how dear sporting events were to the hearts
of ordinary people in the 1960s and 70s. And how they
participated with enthusiasm. Finally, Kowalski’s
photographs are also fictional miniatures. Stories about
people, events and emotions are all captured in a single
frame. The looks on the faces of the major protagonists
are often their main feature.

Wybrane nagrodzone zdj´cia autorstwa Tadeusza Kowalskiego
Selected winning photographs by Tadeusz Kowalski

NAJWA˚NIEJSZE NAGRODY

MAJOR AWARDS

Złoty medal PSA – Rochester, stan Nowy Jork, USA, 1970
Złoty medal – Bukareszt, Rumunia, 1969
Grand Prix na Mi´dzynarodowej Wystawie –
Legnica, Polska, 1968
Srebrny medal The Brugse Foto –
Brugia, Belgia, 1965
Srebrny medal II Biennale Fotografii Sportowej –
Białystok, Polska, 1978
II Trofeum – São Paulo, Brazylia, 1969
I nagroda Für die socjalistische Fotokunst –
Berlin, Niemcy, 1968
I nagroda na Mi´dzynarodowym Festiwalu Sztuki –
Wielka Brytania, 1969
I nagroda w Konkursie Olimpijskim PKOl i ZPAF –
Warszawa, Polska, 1969
II nagroda Olimpijski Plener –
Toruƒ, Polska, 1985
Bràzowy medal 11 Photeurop – Francja, 1970
Bràzowy medal – Hongkong, 1969
III nagroda Ministra Kultury i Sztuki na OWF One –
Warszawa, Polska, 1967
III nagroda Ministra Kultury i Sztuki na OWF Sportowej –
Warszawa, Polska, 1968
III nagroda Ministra Kultury i Sztuki na OWF Cykle –
Warszawa, Polska, 1971
Złota plakietka na Wystawie Vom Glück des Menschen –
Berlin, Niemcy, 1967
Honorowe wyró˝nienie na XI Ogólnopolskim
Konkursie Fotografii Prasowej –
Lublin, Polska, 1968
Medal IX Biennale Europa 89 – Reus, Hiszpania, 1989
Nagroda specjalna na III Biennale Fotografii Sportowej –
Białystok, Polska, 1981

Gold Medal, PSA – Rochester, NY, USA, 1970
Gold Medal – Bucharest, Romania, 1969
Grand Prix, Mi´dzynarodowa Wystawa [International
Exhibition] – Legnica, Poland, 1968
Silver Medal De Brugse Foto [The Bruges Photo] –
Bruges, Belgium, 1965
Silver Medal II Biennale Fotografii Sportowej
[Sports Photography Biennale] – Białystok, Poland, 1978
Second Prize – São Paulo, SP, Brazil, 1969
First Prize Für die sozialistische Fotokunst
[For Socialist Photo Art] – Berlin, FRG, 1968
First Prize International Festival of Art –
England, UK, 1969.
First Prize Konkurs Olimpijski PKOl i ZPAF [Olympic
Competition POC and APAP] – Warsaw, Poland, 1969.
Second Prize Olimpijski Plener [Olympic Outdoors] –
Toruƒ, Poland, 1985
Bronze Medal 11 Photeurop – France, 1970
Bronze Medal – Hong Kong, 1969
Third Prize Ministry of Culture and Art Polish National
Photographic Exhibition (PNPE) One – Warsaw, Poland, 1967
Third Prize Ministry of Culture and Art PNPE Sports –
Warsaw, Poland, 1968
Third Prize Ministry of Culture and Art PNPE Series –
Warsaw, Poland, 1971
Gold Plaque Ausstellung Vom Glück des Menschen
[Exhibition of Man’s Happiness] – Berlin, FRG, 1967
Honorable Mention XI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii
Prasowej [Polish National Press Photography Competition] –
Lublin, Poland, 1968
Medal IX Biennale Europa 89 – Reus, Spain, 1989
Special Prize III Biennale Fotografii Sportowej
[Sports Photography Biennale] – Białystok, Poland, 1981
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