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SŁOWO
WSTĘPNE
Historia naszego miasta to dzieje przemysłu ciężkiego i ludzi, którzy tworzyli podwaliny pod rozwój Zabrza.
Realizując ambitne zadania w zakresie infrastruktury, medycyny, nauki, kultury, sportu czy spraw społecznych,
koncentrujemy się jednocześnie na pielęgnowaniu naszego dziedzictwa. Zabrzański szlak turystyki industrialnej jest marką wyróżniającą nasze miasto nie tylko na mapie tworzącej się metropolii, ale także kraju
i Europy. Od ponad dekady rewitalizujemy obiekty mieszczące się na powierzchni oraz chodniki podziemne, aby mieszkańcy i goście mogli tu odpoczywać, brać udział w ciekawych wydarzeniach czy uczestniczyć
w lekcji o historii regionu. Dzieje się tak, kiedy odwiedzamy podziemia kopalni Guido czy kopalni Królowa
Luiza. Park 12C z Bajtel Grubą to kolejne poprzemysłowe perełki, które przyciągają turystów z całego świata.
Jestem przekonana, że uczestnicy dziewiątej już edycji konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze” znaleźli w naszym mieście sporo inspiracji. Szczególnie, że w tym roku tematem przewodnim była industrialność. Na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Zabrze wypracowało mocną pozycję prezentując
zagospodarowane przestrzenie. Wielokrotnie otrzymywaliśmy wyróżnienia za budynki i podziemne komory.
Gratuluję wszystkim uczestnikom pasji oraz poszukiwania twórczej inspiracji do wykonywania zdjęć, które
nie tylko opisują nasz region i jego mieszkańców, ale także wyrażają emocje zawarte w obiektach, będących
świadkami historii. Naszym atutem są modernistyczne obiekty, unikatowa architektura oraz duża ilość terenów zielonych, które służą miłośnikom aktywnego spędzania wolnego czasu.
Raz jeszcze gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i kreatywne spojrzenie. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie poznamy miasto z zupełnie innej strony. Do tego przyczyni się
z pewnością wystawa prac laureatów, którą będzie można podziwiać w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury.
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Od
organizatorów
i jury
Katarzyna Flak
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu,
menadżer sztuki i animator kultury

Marcin Budziński
Dziekan Wydziału Nowej Ekonomii i Gospodarki
Kreatywnej GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie

Za nami dziewiąta edycja konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze”, tym razem pod hasłem „Industrialnie”.
Miasto Zabrze jest skarbnicą dziedzictwa poprzemysłowego, co otwiera wiele możliwości interpretacji konkursowego
tematu. Zabrze leżące w sercu regionu śląskiego jest doskonałym plenerem fotograficznym, tak ze względu na unikalne
krajobrazy poprzemysłowe, jak i na rosnącą potrzebę dokumentowania zachodzących zmian. Proponując tegoroczną
industrialną tematykę, chcieliśmy zaprosić uczestników do refleksji fotograficznej na temat przemian, jakie dokonały
się w zabrzańskim krajobrazie w ostatnich latach. Przedstawienie tematu w sposób kreatywny obejmuje różne formy
przekazu zawarte w nadesłanych obrazach fotograficznych. Wystawa, którą z dumą prezentujemy w Galerii MOK,
przedstawia różnorodne spojrzenie na tematykę przemysłu – dlatego też w tegorocznej edycji możemy zobaczyć:
fotografię architektury, krajobrazu, jak również ujęcie reportażowe opisujące swoiste spotkania człowieka z industrią.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, za wspólną, ciekawą podróż po mieście, na które możemy
spojrzeć z Waszej perspektywy. Gratuluję laureatom zwycięskich kadrów. Wszystkim życzę nieustającej pasji tworzenia i sukcesów artystycznych.
Składam szczególne podziękowania jurorom, za obecność i zaangażowanie w obradach jury. Wasza wiedza,
umiejętności i doświadczenie, są wartościami, które nadają konkursowi wyjątkowy charakter. Jury, jak zwykle stanęło przed wielkim wyzwaniem, aby spośród wszystkich prac wyłonić zwycięzców. Wynik tego procesu przełożył się
na niniejszą publikację.
Tak jak miasto Zabrze jest międzynarodową marką na szlaku turystyki poprzemysłowej, tak konkurs fotograficzny
„Kreatywne Zabrze” z roku na rok w coraz większym stopniu jest jednym z markowych, kreatywnych wydarzeń na mapie
miasta i całego regionu. Tak jak rośnie zainteresowanie eksploracją dziedzictwa postindustrialnego, tak również
poszerza się co roku społeczność zabrzańskiego konkursu fotograficznego. Jeśli do tego dodać fakt, że w ostatnich
edycjach miasto odkrywane było z pomocą poszczególnych zmysłów – muzyka miasta (2016), światłem malowane (2015) wniosek wydaje się naturalny. To była kwestia czasu, kiedy musiało dojść do spotkania konkursu i miasta
w słowie „Industrialnie”. Zatem dziewiąta edycja łączy ze sobą fotograficzną eksplorację Zabrza wszystkimi zmysłami wyróżniając Jego piękne, industrialne oblicze. Do tego przedstawione w profesjonalny, często nieoczywisty sposób przez uczestników, a szczególnie laureatów konkursu.
Muszę też zdradzić, że mam zaszczyt brać udział w pracach kapituły we wszystkich edycjach konkursu i tegoroczne obrady były pod wieloma względami wyjątkowe. Zarówno najdłuższe, ale przede wszystkim ze szczególnym
bogactwem argumentów i wielowątkowymi dyskusjami, wręcz opowieściami, roztaczanymi nad poszczególnymi
zdjęciami. Gratulując laureatom, osobom wyróżnionym i wszystkim uczestnikom pragnę stwierdzić, że tegoroczny
wybór był szczególnie trudny. Ponadto część zdjęć, choć nie znalazła się w finałowej dziesiątce również zyskała
słowa uznania podczas obrad jury.

Arkadiusz Gola
Fotoreporter Dziennika Zachodniego,
przewodniczący jury

Dariusz WalerJański
Historyk, muzealnik, członek Wojewódzkiej Rady
ds. Ochrony Zabytków, Przewodniczący Komisji
Kultury i Dziedzictwa w Zabrzu

Michał Szalast
Fotograf dokumentalista. Urodzony
i nierozerwalnie związany z Górnym Śląskiem

Odczuwanie fotografii.
Tematem tegorocznego konkursu „Kreatywne Zabrze” była szeroko rozumiana „Industria”. Mogło się wydawać,
że to będzie łatwy temat, bo przecież jesteśmy w Zabrzu, industrialnej perełce Śląska, ale nic bardziej mylnego. Często
bywa tak, że miejsca niezwykłe, które codziennie oglądamy, czy mijamy w drodze do pracy z czasem nam powszednieją
i dopiero ktoś z zewnątrz, swoim zachwytem uświadamia nam niezwykłość naszego miasta, czy regionu. Oglądając
konkursowe zdjęcia miałem właśnie takie przemyślenia. Szukałem bowiem zdjęć, które pobudzą moje emocje. Było
to dla mnie kluczowe, szczególnie w mieście, które znam dość dobrze. Pierwsze miejsca w obu kategoriach to właśnie zdjęcia, które przyprawiły mnie o szybsze bicie serca. W kategorii dzieci i młodzieży fotografia przedstawiająca
sylwetkę pomnika Pstrowskiego sama w sobie nie była by niczym nadzwyczajnym, gdyby nie „konstrukcja” otaczająca tą postać. Zdjęcie złożone, albo jeszcze dobitniej „skonstruowane” w stu procentach z elementów stalowo betonowych w swoim wyrazie jest aż do szpiku kości przemysłowe. W swej prostocie i symbolice nawiązuje do klasyka
konstruktywizmu z okresu międzywojennego Aleksandra Rodczenki.
O pierwszej nagrodzie w kategorii osób dorosłych można powiedzieć, że ma podobny charakter do swojej odpowiedniczki w kategorii dziecięcej, ale główną siłą tej czystej w formie i zgrafizowanej fotografii jest postać człowieka.
Niespotykane, wręcz kosmiczne połączenie postaci z „maszyną” w którą wcielił się szyb Maciej tworzy piękną symboliczną kompozycję. Poetyka a zarazem subtelność tej fotografii polega na jasnym przekazie, który można odczytywać
na wiele sposobów. Gratuluję wszystkim, których zdjęcia miałem przyjemność oglądać podczas obrad jury. Te prace
są dowodem na Wasze serce i zaangażowanie włożone w pasję jaką niewątpliwie jest dla Was fotografia.
Od czasu wynalezienia fotografii jako pewnej formy zapisu promieniowania światła tego, co oko kamery widzi dawniej
dosłownie „namalowania” na metalowej płytce, upłynęło ponad 185 lat. Wynalazek przenośnego aparatu fotograficznego sprawia, że sztuka fotografowania wciąż fascynuje i jest nieodłącznym elementem naszej obrazkowej cywilizacji
XXI wieku. Kolejna IX edycja konkursu fotograficznego poświęconego tematyce industrialnej bardzo dobrze wpisuje
się w przemysłową historię miasta Zabrza. Miasta, w którym tworzył i posiadał w latach 30. XX wieku swoją pracownię
wybitny artysta, mistrz fotografii Karl Ludwig Max Steckel (1870–1947) uważany za prekursora fotografii industrialnej.
W 1936 r. w Zabrzu, w jednej z zabrzańskich restauracji odbyła się premiera filmu pt. „Schwarze Diamenten” na który
składały się zdjęcia Steckla o przemysłowej tematyce. Po ponad osiemdziesięciu latach ponownie w publicznej przestrzeni możemy zobaczyć fotografie o tej tematyce w ramach cyklu „Kreatywne Zabrze”.
Słowa Zabrze oraz industrialnie wśród wielu mogłyby uchodzić niemal za synonimy. Miasto, które wyrosło na przemyśle odnajduje w swej industrialnej przeszłości źródło swojej tożsamości. Gdyby popatrzeć na nie z góry, z lotu ptaka
lub współczesnego drona, zobaczymy żywą istotę, w której tętniło do niedawna potężne przemysłowe życie. Tutaj
kopalnia, zupełnie jak serce człowieka, cyklicznie i miarowo przyciągała strumień ludzi, aby po kilku godzinach wypuścić go z powrotem do tkanek familokowych osiedli. Ludzie tworzyli tu przemysł sami się z niego składając. Rytm ich
życia zsynchronizowany był z oddechem kopalń, hut, elektrowni...
Opowiedzieć o tak wielkim organizmie, o tej symbiozie człowieka i przemysłu to zadanie niezwykle ambitne.
Z pomocą przychodzi nam język fotografii, ona bowiem utrwala, ukazuje, ujawnia – niewysłowione treści. Spójrzmy
na nagrodzone zdjęcie, przedstawia ono wieże nadszybia, którą łączą z zawieszonym w powietrzu człowiekiem liny.
Domyślamy się, że jest to ilustracja jednego ze sportowo-kulturalnych wydarzeń jakie goszczą przemysłowe zabytki
Zabrza. Fotografia nie byłaby jednak tak cudownym medium gdyby przenosiła tylko i wyłącznie te trywialne dla nas
informacje. Gdy pozbędziemy się tej informacyjnej realności i pozwolimy naszej wyobraźni na chwile zwątpić w grawitację, ujrzymy lewitującego człowieka, którego łączą z olbrzymią stalową wieżą cienkie nitki. Być może to one nie
pozwalają mu odlecieć i zniknąć. Wieża oraz człowiek stanowią jedną istotę, która bez wątpienia żyje ruchem ludzkiej
sylwetki, unoszącej się nad ziemią. Lewituje nierealnie, nadrealnie, surrealistycznie i jest to możliwe tylko na fotografii.
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PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
KONKURSU
Jury Konkursu w składzie:
Arkadiusz Gola – przewodniczący,
Katarzyna Flak,
Marcin Budziński,
DARIUSZ WALERJAŃSKI,
MICHAŁ SZALAST,
na posiedzeniu w dniu 19 maja 2017 r. oceniło nadesłane na konkurs prace
i postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria: do 18 lat
Nagroda główna
Mirosława Mickiewicz za pracę Górnicza codzienność

WyróżnieniE
Adriana Kędzierska za pracę Prosto
Nicole Zapała za pracę Wyjęte „spod prawa”
Aleksandra Bujalska za pracę Kosmiczny przemysł
Patrycja Janoszka za pracę Nieziemski krajobraz

Kategoria: OD 18 lat
Nagroda główna
Barbara Garus za pracę Maciej z lotu „ptoka”

WyróżnieniE
Mariusz Mielczarek za pracę Jadwiga
Tomasz Mende za pracę Oczy
Damian Ganszczyk za pracę Hałda Makoszowy
Grzegorz Florek za pracę Szyb Tadeusz

LAUREACI
LAUREACI

KATEGORIA

do 18 lat

NAGRODA
GŁÓWNA

Mirosława Mickiewicz
Górnicza codzienność
LAUREACI
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WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Bujalska
Kosmiczny przemysł

WYRÓŻNIENIE

Adriana Kędzierska
Prosto

LAUREACI
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WYRÓŻNIENIE

Patrycja Janoszka
Nieziemski krajobraz

WYRÓŻNIENIE

Nicole Zapała
Wyjęte „spod prawa”

LAUREACI
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KATEGORIA

od 18 lat

NAGRODA
GŁÓWNA

Barbara Garus
Maciej z lotu „ptoka”

LAUREACI
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WYRÓŻNIENIE

Grzegorz Florek
Szyb Tadeusz

WYRÓŻNIENIE

Damian Ganszczyk
Hałda Makoszowy

LAUREACI
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WYRÓŻNIENIE

Tomasz Mende
Oczy

WYRÓŻNIENIE

Mariusz Mielczarek
Jadwiga

LAUREACI
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GALERIA
UCZESTNIKÓW
KATEGORIA
DO 18 lat

Wiktoria Drymlak
Miasto kamienic
Ceglana stacja
Widok zza firanki

Kamil Ciućka

Patrycja Janoszka

Teatr marzeń
Łańcuszkowy dzień
Stalowy szyb

Schody do …
Nieziemski krajobraz

GALERIA UCZESTNIKÓW
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Maria Chowaniec

Agnieszka Kuligowska

Trudne początki
Schenkuś
Zabrze nocą

Zabrzańska rzeczywistość

Marcelina Krogul

Adriana Kędzierska

Hala Pogoń Zabrze
Sztolnia Królowa Luiza
Park przy Sztolni Wilhelma

Początek
Prosto
Pomnik

Mirosława Mickiewicz

Aleksandra Roczniok

Ceglane wnętrze
Górnicza codzienność
Wyżej ponad dach

Słoneczny wirnik
Do nieba
Historia za kratami

ADAM SKRZYPIEC

Jacek Wróbel

Luiza
Zwiedzając ruiny

Zatrzymane w kadrze

GALERIA UCZESTNIKÓW
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Karolina Maksym
Kolejka
Industrialne centrum miasta
Widok elektrowni zza liści

Tymoteusz Lesiak

Nicole Zapała

Utlenianie
Smog

„Dym” z komina
Wyjęte „spod prawa”
Ku pamięci

GALERIA
UCZESTNIKÓW
KATEGORIA
OD 18 lat
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Antoni Antczak

Grzegorz Florek

Prądostrada
Kopalniany zmierzch

Przez dach
Szyb Tadeusz
Para

Andrzej Chowaniec

Szymon Florek

Kopalnia Makoszowy
Powrót do domu
Pomnik przodownika pracy

Tramwaj
Elektrownia
Droga do

Grzegorz Fojcik

Damian Ganszczyk

Piękno natury
Na szlaku
Spacer po Zabrzu

Hagera
Jadwiga
Hałda Makoszowy

Barbara Garus

Marta Gąsior

Wspomnienia …
Luiza tak blisko … tak daleko
Maciej z góry „ptoka”

Słoneczny cień industrializacji

GALERIA UCZESTNIKÓW
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Agata Kasprzak

Andrzej Malczewski

Windą do nieba

Bez tytułu 2
Bez tytułu 1
Bez tytułu 3

Szymon Nowicki
Andrzej Machnik
Upływ czasu
I życie się kręci
Natura zawsze wygra

Kargo
Świt nad zmierzchem
Ostatni zamyka drzwi

Bolesław Hruby
Bezruch

Adam Nycz
Na grubie
Koksownia Jadwiga
Idzie nowe

Tomasz Mende
Czarna strefa
Oczy
Jadzia
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Brygida Przywara-Chowaniec
Kopalnia Guido

Joanna Opołczyńska
Gdy zabraknie powietrza

Michał Skrzypiec
Nowe horyzonty

Danuta Warjan
Elektrownia w kropli
Elektrownia w zachodzie słońca
Do światła w Kończycach

Joanna Wątor
Szyb nad szybą
Szpulki
Hartowane światło

Sebastian Wątor
Po szychcie
W drodze do…
Miejska dżungla

GALERIA UCZESTNIKÓW
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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
facebook.com/mokzabrze

GALERIA UCZESTNIKÓW

35

