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Kulturotwórcza działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu opiera się na po-
dejmowaniu różnorodnych inicjatyw skierowanych do wszystkich grup mieszkańców. 
Projekty kulturalne realizowane są zarówno na poziomie całego miasta, jak poszcze-
gólnych dzielnic. Dzięki temu każdy ma możliwość zaprezentowania swoich umiejęt-
ności tanecznych, artystycznych, wokalnych czy instrumentalnych. To bardzo cenne 
działania, które pozwalają rozwijać talenty i pasje zabrzan.
Dzięki temu każdy ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych, 
artystycznych, wokalnych czy instrumentalnych. To bardzo cenne działania, które po-
zwalają rozwijać talenty i pasje zabrzan.
Konkurs fotograficzny „Kreatywne Zabrze” jest doskonałym przykładem przedsięwzię-
cia adresowanego zarówno do początkujących miłośników fotografii, jak i osób do-
rosłych, które już od wielu lat rozwijają umiejętności fotograficzne. Jestem przekona-
na, że uczestnicy wyeksponowali walory naszego miasta, które szczycąc się dziedzic-
twem przemysłowym jest atrakcyjnym ośrodkiem innowacyjnej gospodarki, nauki, me-
dycyny i turystyki przemysłowej. Naszym atutem są modernistyczne obiekty, unika-
towa architektura oraz duża ilość terenów zielonych, które służą miłośnikom aktyw-
nego spędzania wolnego czasu.
Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i kreatywne spoj-
rzenie. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie poznamy miasto z zupełnie innej stro-
ny. Do tego przyczyni się z pewnością wystawa prac laureatów, którą będzie można 
podziwiać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury.

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK
Prezydaent Miasta Zabrze
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KATARZYNA FLAK 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu

Konkurs fotograficzny „Kreatywne Zabrze”, został stworzony z myślą o pasjonatach fotografii w róż-
nym wieku, którzy opisują Zabrze swoistymi kadrami i chcą się tym podzielić.
Konkurs ten wpisuje się w działania twórcze proponowane przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Zabrzu i jest owocem wieloletniej współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości 
w Chorzowie. W przeciągu siedmiu lat konkurs ewoluował, zwiększając swój zasięg z lokalnego 
na ogólnopolski. Dotychczas zaprezentowaliśmy ponad tysiąc niepowtarzalnych fotografii związa-
nych z dziedzictwem historycznym miasta, jego walorami architektoniczno-urbanistycznymi, natu-
ralnymi oraz przestrzenią społeczną miasta. 
Jest mi niezmiernie miło, że możemy zaprezentować w GALERII MOK Wasze prace, które są efek-
tem zaangażowania autora, jego pasji, próby zrozumienia świata, ale przede wszystkim kreatyw-
ności i wyobraźni. Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tegorocznym konkursie 
oraz warsztatach. Gratuluję laureatom zwycięskich kadrów, życzę twórczego spojrzenia na świat 
zza obiektywu oraz nieustającej pasji w doskonaleniu swojego warsztatu fotografa. 

MARCIN BUDZIŃSKI 
dziekan Wydziału Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie 

Siódma edycja konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze” sięga w swym podtytule do naj-
czystszych źródeł fotografii. Phōtós to światło, graphein znaczy tyle co „rysować”, „pisać”. Robiąc 
zdjęcie pozwalamy zatem światłu na malowanie. Choć od czasu pierwszej fotografii, którą wyko-
nał francuski fizyk i wynalazca Joseph Nicéphore Niépce minęło niemal 190 lat zmieniło się pra-
wie wszystko – techniki, sprzęt, sposób prezentacji, jakość – jedno pozostaje niezmienne. Zawsze 
jest ktoś, kto dostrzega w otaczającym nas świecie tą chwilę, którą zamienia w kadr robiąc przy-
słowiowy „pstryk”. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom i oso-
bom wyróżnionym. Prezentowane prace potwierdzają, że sztukę malowania światłem autorzy po-
siedli w stopniu wyśmienitym. 
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ARKADIUSZ GOLA
fotoreporter Dziennika Zachodniego – przewodniczący jury

Jakie cechy ma mieć człowiek dążący do zdobywania wcześniej postawionych sobie celów? 
Jaka fotografia zainteresuje widza? Jak wygląda miasto które się zmienia i rozwija? Odpowiedzi 
na te wszystkie pytania można znaleźć oglądając wystawę fotografii które wpłynęły na konkurs 
„Kreatywne Zabrze”. To już siódma edycja tego konkursu i kiedy przypominam sobie zdjęcia z lat 
poprzednich nasuwają mi się optymistyczne wnioski. Między innymi widać przywiązanie ludzi 
do swojego skrawka ziemi. Każdy zanim wyciągnął aparat odpowiedział sobie na pytanie, dlacze-
go robię to zdjęcie tu i teraz. O czym chcę opowiedzieć. Kształtowanie tożsamości regionalnej, 
poprzez uwiecznianie dla nas miejsc ważnych prowadzi do większego poczucia, że to miasto jest 
nasze. Zabrze, a w sumie jego potencjał nie kryje się tylko w murach, na co dobitnie i wręcz do-
słownie zwrócili uwagę niektórzy nastoletni uczestnicy konkursu. Brawo za fantazję i nieszablono-
we myślenie o przekazie jaki niesie medium fotografii. Ze zdjęcia mówicie, że kreatywność i przy-
szłość Zabrza to Wy. Macie rację i kropka.

DARIUSZ WALERIAŃSKI
historyk, muzealnik, członek Wojewódzkiej Rady ds. Ochrony Zabytków, Przewodniczący Komisji Kultury 
i Dziedzictwa w Zabrzu 

Fotografia to jeden z wynalazków XIX wiecznej cywilizacji techniki. W tamtym czasie w zasadni-
czy sposób wpływała ona na otaczającą ludzi rzeczywistość. Bez tego wynalazku trudno by było 
sobie dziś wyobrazić nasze życie. Również dziś w XXI wieku w epoce III rewolucji przemysłowej, 
epoce fotografii cyfrowej ludzie wciąż fotografują malując świadomie światłem to co ich zadziwi-
ło i zafascynowało, aby „zatrzymać czas” lub „złapać czas” w którym żyjemy. Kolejna edycja kon-
kursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze” oraz nagrodzone zdjęcia tylko mnie w tej fascynacji ma-
lowaniem światłem utwierdzają i potwierdzają zdanie wypowiedziane przez znanego angielskie-
go fotoreportera Donalda McCullina, że fotografia nie polega na patrzeniu lecz odczuwaniu.

IRENEUSZ BOROWSKI 
wykładowca na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie

Siódma edycja konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze” sięga w swym podtytule do naj-
czystszych źródeł fotografii. Phōtós to światło, graphein znaczy tyle co „rysować”, „pisać”. Robiąc 
zdjęcie pozwalamy zatem światłu na malowanie. Choć od czasu pierwszej fotografii, którą wyko-
nał francuski fizyk i wynalazca Joseph Nicéphore Niépce minęło niemal 190 lat zmieniło się pra-
wie wszystko – techniki, sprzęt, sposób prezentacji, jakość – jedno pozostaje niezmienne. Zawsze 
jest ktoś, kto dostrzega w otaczającym nas świecie tą chwilę, którą zamienia w kadr robiąc przy-
słowiowy „pstryk”. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom i oso-
bom wyróżnionym. Prezentowane prace potwierdzają, że sztukę malowania światłem autorzy po-
siedli w stopniu wyśmienitym.



PROTOKÓŁ  
Z POSIE-
DZENIA 

JURY  
KONKURSU

Jury Konkursu w składzie: 
ARKADIUSZ GOLA – przewodniczący, 
KATARZYNA FLAK, 
MARCIN BUDZIŃSKI,
DARIUSZ WALERIAŃSKI, 
IRENEUSZ BOROWSKI
na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 r. oceniło nadesłane na konkurs prace 
i postanowiło przyznać następujące nagrody: 

KATEGORIA: DO 18 LAT

NAGRODA GŁÓWNA 
MARTA CURYŁO za pracę „Słoneczna noc”

WYRÓŻNIENIE
JADWIGA WIEJAK za pracę „Zwycięstwo”
KAMIL OLESZKIEWICZ za pracę „Zamierzchła iluminacja”
ANNA KOWOL za pracę „Ukryty talent”
MAŁGORZATA SKOLIMOWSKA za pracę „Zabrze w moich oczach”

KATEGORIA: DO 18 LAT

NAGRODA GŁÓWNA 
JADWIGA OPOŁCZYŃSKA za pracę „Spotkanie z przeszłością”

WYRÓŻNIENIE
ADAM NYCZ za pracę „Dom iskier”
MILENA WOJTEK za pracę „Światło Macieja”
MICHAŁ WIEJAK za pracę „Radość poranka”
RYSZARD PALUCH za pracę „Koło foto 43”



GALERIA / 
LAUREACI



MARTA CURYŁO
Słoneczna noc

KATEGORIA:  
DO 18 LAT 

GŁÓWNA  
NAGRODA
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JADWIGA WIEJAK
Zwycięstwo

KAMIL OLESZKIEWICZ
Zamierzchła iluminacja

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE



ANNA KOWOL
Ukryty talent

MAŁGORZATA SKOLIMOWSKA
Zabrze w moich oczach

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE
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KATEGORIA:  
OD 18 LAT 

GŁÓWNA  
NAGRODA

JADWIGA OPOŁCZYŃSKA
Spotkanie z przeszłością



MILENA WOJTEK
Światło Macieja

ADAM NYCZ
Dom iskier

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE
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RYSZARD PALUCH
Koło foto 43

MICHAŁ WIEJAK
Radość poranka

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE



GALERIA / 
UCZESTNICY
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AGATA CZYBA
Wieża kościoła św. Wawrzyńca

NATALIA PAPCIAK
W siatce oparów

MAGDALENA ROZUM
Kwietniowy plac Pstrowskiego

VIKTORIA KOSEK
Symbole Zabrza

SZYMON FLOREK
Droga słoneczna nad Zaborzem

MAGDALENA GABOR
Szkice Zabrza

KATEGORIA:  
DO 18 LAT 



MAREK MATYNIA
StaLOVE Zabrze

PAULINA JARZĘBOWSKA
Słodki początek

KOWOL ANNA
Piękne Zabrze

MATEUSZ KRUPA
Plac Krakowski widziany oczami urzędu

JOWITA PIENIĄŻKOWSKA
Kościół św. Wawrzyńca

ALEKSANDRA DERWIŃSKA
Światłem malowane



GALERIA / UCZESTNICY 17

MARTYNA CZAMPEL
Samotny myśliciel

KAROLINA JAWORSKA
Pocałunek w słońcu

JACEK CIĘŻKI

PATRYCJA BLAJ
1

BARTŁOMIEJ GUZA
Przedwiośnie na de Gaulle’a

MARTA BULIK
Mikulczyce



ALEKSANDRA PIOTROWICZ
Świat przez okular

KAMIL OLESZKIEWICZ
Nocne życie

ZUZANNA MICHALSKA
Pokolenia

KAMIL PRZYBYŁA
Romet 4

NATALIA TOMASZEWSKA

KAMIL SAFADER



SZYMON SIEKLUCKI
Familok

MAŁGORZATA PREISNER
Jednorożec

MAGDALENA SOŁTYSIK
Magia pajęczyny

KATARZYNA GUZA
Zabrze w świątecznym nastroju

MARTA CURYŁO
Iluzja dawnego wieku

KATEGORIA:  
DO 18 LAT 
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PAULINA JĘCZMYK
Po prostej

KAROLINA ORLIK
Iluminacja 3

MAGDALENA KARAŚ
Moja oma tyż mnie tu prowadziła

PIOTR KURZEC
Z ukosa

MICHAŁ KAZATEL
Światło czasu iskierką nadziei

ADAM NYCZ
Wirujące światło



JADWIGA WIEJAK
Oczarowanie

PATRYCJA BARESKA
List

SEBASTIAN WATOR
U Macieja

JOLANTA LIPA
Świetlna fontanna

KLAUDIA BAER
Symbole Zabrza

SONIA ŻEBRAK
Między wierszami
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GRZEGORZ FLOREK
Spacer

AGATA PULAWSKA
Nocne życie

MAŁGORZATA ULLMANN
Światło zamknięte w figurze

MONIKA NYCZ
Autostrada Światła

MONIKA SMETANIUK
Mordor

GRZEGORZ WNĘK
2

BOGUSŁAW HRABY
Czas przeszły

GRZEGORZ KRÓL
Duch
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KAROLINA SZCZEPANIAK
Kopalnia kolorów

JADWIGA OPOŁCZYŃSKA
Ułamek sekundy

JOANNA WĄTOR
Cisza przed burzą

PAWEŁ PREISNER
Po burzy

MACIEJ SMUDA
Rdzeń

MICHAŁ WIEJAK
W obłokach



Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze

tel./fax: 32/278 08 02
tel. kom.: 531 614 667

kontakt@mok.art.pl
www.mok.art.pl






