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Polska premiera najlepszych prasowych zdjęć ze świata – Poznań 2009. 

Ekspozycja zorganizowana na Zamku Cesarskim w Poznaniu, którą wyszukała 

koleżanka Ania w Internecie i którą obejrzałyśmy przed koncertem Snowy 

White’a, cieszy się dużym zainteresowaniem. 

 

Ofiara trzęsienia ziemi, które miało miejsce 12 maja w Beichuan (Chiny). Blisko 

80% zabudowań miasta znalazło się w zgliszczach. Zginęło 70 tysięcy ludności,  

a 4,5 miliona straciło dach nad głową. 

 
 



Ekipa ratunkowa transportuje jednego z ocalałych po tym trzęsieniu ziemi.  

 
 

 
 



Podczas wojennej zawieruchy. 

 
 

 



To zdjęcie zostało wykonane w lipcu. Rowerzyści ścigają się w corocznej edycji 

wyścigu „Mountain of Hell” (Góra Piekieł) na terenie kurortu Les Deux we 

francuskich Alpach. Wyścig rozpoczyna się na wysokości 3400 m. Startujący 

pokonują na trasie śnieg, skały i strome spady. Szlak wyścigu prowadzi do wioski  

i wynosi łącznie 25 kilometrów. 

Wydarzenie przyciąga poza zimowym narciarskim sezonem rzesze turystów. 

 
 

 



Gori – zarzewie konfliktu między Rosją i Gruzją. 

 
 

 



Albinosi z Tanzanii są skazani na zmaganie się w życiu jako wyrzutki 

społeczeństwa. Mieszkają w klimacie, do którego ich organizmy nie są 

przystosowane. Wielu z nich jest podatnych na raka skóry i muszą unikać 

ekspozycji na ostre światło słoneczne. Są również ofiarami morderstw 

związanych z praktykami szamańskimi - wierzy się na tej szerokości 

geograficznej, że napoje przygotowane z części ich ciała, przynoszą szczęście  

i dobrobyt. W pierwszej dekadzie 2008 roku w Tanzanii zamordowano 25 

albinosów.  

Na zdjęciu Saidi Tamin i jego syn Ally dotknięci rakiem skóry. 

 

Domy zamożnych Romów w Rumunii i Mołdawii są demonstracją materialnego 

bogactwa, prestiżu i wpływu rodziny na organizację życia najbliższych krewnych. 

Rzadko pozwala się, by nieskazitelność wnętrz została w jakiś sposób naruszona. 

Kuchnie istnieją tu na pokaz, gdyż kobiety wolą gotować na otwartym powietrzu 

we wspólnych kotłach, w otoczeniu przyjaciół. Bogaci romscy rodzice, dekorują 

domy  swych dzieci na długo przed ich ślubem. 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



Handel małoletnimi kwitnie. 

 
 

 
 

 



Ta fotografia zajęła najwyższe I miejsce na World Press Photo 2008, gdyż 

tegoroczna ekspozycja była podsumowaniem zeszłego fotograficznego roku. 

Detektyw Robert Kole z biura szeryfa wkracza do domostwa Clebeland w Ohio, 

w następstwie wyroku zajęcia obciążonej nieruchomości i nakazu eksmisji. 

Jego zadaniem jest sprawdzenie czy właściciele opuścili lokal i czy na miejscu nie 

pozostawiono broni. Dla bezpieczeństwa funkcjonariusze wkraczają z bronią 

gotową do strzału, ponieważ wiele gospodarstw zostało zdewastowanych lub 

zajętych przez dzikich lokatorów lub narkomanów. 

Miałabym dylemat, które zdjęcie z World Press Photo wybrałabym ja jako 

najciekawsze, ale na pewno nie byłaby to ta fotografia.  

 

Wiele zdjęć było bardzo interesujących w aspekcie miejsca i czasu, w którym 

zostały wykonane, często w warunkach bardzo niebezpiecznych dla zdrowia, 

a nawet życia fotografującego.  

Wojna zbiera żniwo, a człowiek z natury swej miłujący pokój, każdego dnia jest 

świadkiem prasowych doniesień o ofiarach politycznych i religijnych konfliktów. 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie. 

Zielona Gałązka 

 


