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Jeszcze kilkanaście lat temu Zabrze nierozerwalnie kojarzone było z przemysłem ciężkim. Największymi 
atutami miasta, które zapewniało jego rozpoznawalność w regionie i kraju była słynąca ze sportowych osią-
gnięć drużyna piłkarska Górnika Zabrze oraz pionierskie działania w zakresie kardiochirurgii dokonywane 
przez profesora Zbigniewa Religę. Dziś stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii medycznych i nauko-
wych, które stymulują wzrost gospodarczy miasta, ale także pielęgnujemy nasze dziedzictwo dla kolejnych 
pokoleń, rewitalizując ważne dla naszej tożsamości obiekty poprzemysłowe – zabytkową Kopalnię Guido 
i kompleks Sztolnia Królowa Luiza. Starania te zostały zauważone i docenione przez Komisję Europejską, 
która w tym roku przyznała sztolni nagrodę Europa Nostra – najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzi-
nie ochrony dziedzictwa kulturowego starego kontynentu.
Zabrze to także miasto kreatywne, dla którego jednym z priorytetów jest rozwój kultury. Tutaj prężnie funkcjo-
nują instytucje takie jak Dom Muzyki i Tańca, Filharmonia Zabrzańska czy Teatr Nowy. O imponującym zakresie 
ich działań świadczyć może m.in. fakt, że tylko w ubiegłym roku miejski teatr wystawił ponad 300 spektakli 
dla ok. 55 tysięcy widzów. Do kalendarza imprez kulturalnych na stałe już wpisały się wydarzenia, które 
ściągają do Zabrza miłośników z całej Polski i z zagranicy. Nie sposób nie wspomnieć o Międzynarodowym 
Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego, Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” 
czy Jazz Festiwalu. To tylko niektóre z wielu wyjątkowych przedsięwzięć artystycznych zainicjowanych i orga-
nizowanych przez samorząd.
W licznych działaniach kulturalnych miasta swój istotny udział od blisko ćwierć wieku ma Miejski Ośrodek 
Kultury. Pośród wielu inicjatyw i działań, odpowiada on za szczególny projekt, jakim jest Konkurs Fotograficzny 
KREATYWNE ZABRZE. W tym roku już po raz jedenasty miłośnicy fotografii będą mieli szansę zaprezentować 
owoce swojej artystycznej pasji. Niezależnie od tego, czy są to doświadczeni fotografowie, czy stawiający 
swoje pierwsze kroki amatorzy – wszystkim uczestnikom życzę wspaniałego czasu spędzonego w Zabrzu. 
Mam nadzieję, że pobyt w naszym mieście przyniesie im wiele cennych doświadczeń i dobrych wspomnień.

Małgorzata 
Mańka-Szulik 
Prezydent Miasta Zabrze

SŁOWO  
WSTĘPNE



Katarzyna Flak 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zabrzu, menadżer 
sztuki i animator kultury

OD ORGANIZATORA

„Fotografia jest czymś więcej niż tylko sposobem komunikacji. 
Jest sztuką.” 
        Ansel Adams – mistrz fotografii czarno-białej.

Fotografia czarno-biała zajmuje wyjątkowe miejsce wśród sztuk wizual-
nych, ponieważ w ciągu ponad stu ostatnich lat utrwaliła się jako najstar-
sza metoda fotograficzna. Kiedyś była koniecznością, obecnie przy nie-
ograniczonych możliwościach obróbki zdjęć cyfrowych, jest wyborem arty-
stycznym. Dziś coraz częściej jest wyrazem sztuki współczesnej, gdzie 
punktem wyjścia jest zawsze indywidualne spojrzenie fotografa i jego 
ekspresja bazująca na odcieniach szarości. Takie podejście wyzwala cały 
proces twórczy – nową wizję artystyczną przyszłego dzieła. Elementem, 
który umiejscawia je w przestrzeni sztuki jest intencja i założenia autora.
W  tegorocznej, jedenastej odsłonie Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego „KREATYWNE ZABRZE”, sięgamy tematyką do korzeni 
fotografii, prowokując jego uczestników do spojrzenia na świat przez 
czarno-białe okulary. Na przestrzeni tych jedenastu lat, prowadzimy 
z uczestnikami konkursu kreatywny dialog, dostosowując jego cele 
i założenia do ich oczekiwań. W tym roku, obok kategorii Miasto Zabrze, 
otworzyliśmy się na propozycje fotograficzne ze świata. Różnorodność 
kadrów w kategorii Open nie tylko pozytywnie nas zaskoczyła, ale pokazała 
również ogromny potencjał twórczy uczestników konkursu. Prezentowane 
fotografie stworzyły swoistą czarno-białą opowieść autorów o otacza-
jącym ich świecie, pełnym emocji i wrażeń. Nadesłane prace oddają oso-
bowość twórcy, jego sposób interpretacji rzeczywistości zza obiektywu. 
Album i wystawa przedstawiają dwieście trzydzieści dziewięć niezwy-
kłych czarno-białych fotografii z całej Polski, które z dumą prezentujemy 
w Galerii MOK.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznym konkursie, 
składając gratulacje laureatom. Wszystkim życzę nieustającej pasji two-
rzenia i sukcesów artystycznych.
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Marcin Budziński
Dziekan Wydziału Nowej 
Ekonomii i Gospodarki 
Kreatywnej GWSP im. Karola 
Goduli w Chorzowie

Dwa słowa na temat jedenastej już edycji konkursu fotograficzne-
go „Kreatywne Zabrze”. 
Bogactwo obfitości. Tak można podsumować efekty prac nade-
słanych na tegoroczny konkurs. Bogactwo obfitości, łączące ze 
sobą znaczącą ilość zdjęć z ich wysoką jakością, co zdarza się 
nieczęsto. Bogactwo obfitości to także mariaż prac, w których aż 
kipi od emocji oraz kadrów dostojnych, pełnych spokojnego piękna.
Zabrzański „opener”. Tegorocznemu konkursowi poza odsłoną 
tradycyjnie zabrzańską, towarzyszyła także kategoria otwarta. 
Zabrzański „opener” to zdjęcia wykonane zarówno kilkaset metrów, 
jak i kilka tysięcy kilometrów od MOKowego centrum. To autorzy 
prac mieszkający niemal za winklem, jak również pasjonaci fotogra-
fii z całej Polski, od fal Bałtyku po południowe rubieże naszego kraju.
Czarny-biały. Przestrzeń między czernią i bielą to różne odcienie 
szarości. Jednakże w przypadku naszego konkursu jest to prze-
strzeń wypełniona szarością szlachetną, a nie pospolitą. Tak, jak 
z bloku skalnego wystarczy „tylko” oderwać niepotrzebne części, 
aby powstała zachwycająca rzeźba, tak w otaczającym nas świe-
cie wystarczy „tylko” wybrać moment i kadr odrzucając inne chwile 
i miejsca. Sztukę tę, oglądaną przez czarno-białe okulary, tego-
roczni uczestnicy konkursu posiedli w stopniu wyśmienitym.
Dwa lata temu pisałem, że obrady jury były wyjątkowe także dlatego, 
że bardzo długie i intensywne w swej argumentacji podczas poszu-
kiwania laureatów i osób wyróżnionych. Nie wiedziałem wtedy jesz-
cze z jakim czarno-białym bogactwem obfitości będzie dane się 
mierzyć w zabrzańskim „openerze” 2019.

OD JURY



Jaki może być świat bez koloru? Czy przez to staje się uboższy, gor-
szy, wizualnie słabszy? Na pewno nie. Taka bezbarwna rzeczywistość, 
jaką zaproponowaliśmy w temacie przewodnim tej edycji konkursu skło-
niła fotografów do większego skupienia się na formie i treści. To dwa fila-
ry, na których stoi świat fotografii. Nie ukrywam, że „uproszczenie” obra-
zu spowodowane wyzbyciem się barwy, nie wszystkim wyszło na dobre. 
Nie każde zdjęcie czarno-białe może się obronić równie dobrze, co barw-
ne. Ta zasada działa też w odwrotną stronę. 
Jednak patrząc całościowo, to dzięki dużej rozpiętości sposobów narracji 
i interpretacji, zaproponowanej przez uczestniczących w konkursie foto-
grafów, możemy w tym roku oglądać bardzo ciekawą wystawę. 
Nagrodzone i wyróżnione prace wykraczają poza typowe obrazowanie 
otaczającego świata. 
W przypadku głównej nagrody w kategorii „Open”, autor zdecydował się 
podnieść kontrast odbitki na tyle mocno, że przypomina grafikę i w pew-
nym sensie „odrealnia” odbicia bloków w szybie i na masce samochodu. 
W rzeczywistości trzyma nas jedynie lusterko, dzięki któremu rozpozna-
jemy pewną przyziemność motywu. Nagroda została przyznana za poka-
zanie siły fotografii, która odważnie zinterpretowana, może w swojej este-
tyce zaprowadzić odbiorcę znacznie dalej, niż początkowo wskazuje na 
to banalny motyw.
Podobnie można wytłumaczyć zasadność głównej nagrody w kategorii 

„Miasto Zabrze”. Zdjęcie dziewczynki siedzącej na cmentarzu z dmuchaw-
cem, jest pełne alegorii, przenośni i treści. Jednak gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom konkursu, bowiem sens i siła robienia fotografii 
bierze się nie tylko z pasji i chęci opowiadania obrazem. Do tego trzeba 
jeszcze dołożyć umiejętność wyboru i prezentacji swojej pracy. Na tym eta-
pie trzeba się zmierzyć z upublicznieniem i krytyką. Nie wszyscy to potrafią. 
Dlatego gratuluję tym, który zdobyli się na wysiłek kompleksowego opra-
cowania i przygotowania swoich prac, oraz nadesłania ich na ten konkurs. 
Zapewniam, to dobra i właściwa droga, żeby stawać się coraz lepszym.

Arkadiusz Gola 
Fotoreporter Dziennika 
Zachodniego, absolwent 
i doktorant opawskiego 
Instytutu Kreatywnej 
Fotografii
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Realiści powiadają, że nie istnieją pociągi, którymi możemy podró-
żować w czasie. A jednak takim „pociągiem” może być i jest foto-
grafia. Szczególnie fotografia pokazująca codzienne życie mia-
sta, które tworzą ludzie i to, co po sobie pozostawili nam w spad-
ku, zwane dziedzictwem. Wielu stwierdzi, że fotografia to jedynie 
mechaniczne odzwierciedlanie rzeczywistości, ale czy tak jest na 
pewno? W sztuce fotografowania częstym tematem jest pewien 

„wizualny cytat” z dziejów danego miejsca. Sfotografowany „obraz” 
zawsze pokazuje nam czas teraźniejszy. Zdjęcia z różnych czasów 
zapisują zawsze jedną z warstw wybranego miejsca, tę na którą 
skierował swoje spojrzenie fotograf. To jest jak praca archeolo-
ga dokumentalisty odkrywającego większe lub mniejsze warstwy, 
fragmenty materialnej kultury. Każda warstwa to opowieść o miej-
scu, mieście, o przemijaniu. To magiczna podróż, która oglądające-
go wciąga w odkrywanie zamkniętej w warstwach historii miejsc 
i ludzi. To podróż pomiędzy dziś i wczoraj. Często taka podróż 
może być zaskoczeniem, bo przecież kiedyś było inaczej. Tylko 
zdjęcia mają moc zatrzymywania i pokonywania czasu, są zawsze 
po latach niezwykłymi kapsułami pamięci. Fotografia jest zawsze 
dokumentem na którym przetrwał obraz dawno minionego czasu. 
To „magiczne” spojrzenie na bliższą lub dalszą przeszłość. Gdyby 
nie „stare” fotografie pokazujące jak wyglądało miasto Zabrze, 
wiele cennych informacji stracilibyśmy bezpowrotnie, lub tylko 
byłyby opisane w formie liter, słów, zdań w gazetowych kronikach. 
Fotografia uczy nas otwierać oczy i widzieć nie tylko przedmioty, 
rzeczy, miejsca, ludzi, ale piękno zmienności świata. Patrząc przez 
oko kamery dokumentujemy rzeczy świata tego. Lászlo Bódi pisał, 
że fotografia „(…) musi umieć w jakiś sposób zakonserwować coś 
z wymiaru ludzkiej przestrzeni i czasu, z obrazu świata”.

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

Ponad 180 lat temu, 7 stycznia 1839 roku, Louis-Jacques-Mandé Daguerre 
zaprezentował wynalazek fotografii na uroczystym posiedzeniu francu-
skiej Akademii Nauk (Académie des sciences) i Akademii Sztuk Pięknych 
(Académie des Beaux Arts). Dagerotypia, bo tak od imienia swego twórcy 
nazwano jedną z pierwszych technik fotograficznych, oczarowała swą pre-
cyzją w oddaniu rzeczywistości, nie tylko naukowców i artystów, ale także 
większość burżuazyjnego społeczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych. 
O jej popularności niech świadczy fakt, iż w latach pięćdziesiątych (jedynie 
w Stanach Zjednoczonych) każdego roku powstawało ponad trzy miliony 
dagerotypów. Świat ogarnęło szaleństwo fotografowania, które trwa do 
dnia dzisiejszego. Język obrazu fotograficznego stał się tak powszechny, 
iż można uznać, że racje miał László Moholy-Nagy mówiąc, że w przy-
szłości „Nie ten, który ignoruje alfabet, ale ten, który ignoruje fotografię, 
będzie analfabetą”. 
Chcąc lepiej rozumieć współczesny świat musimy wyszkolić się w umie-
jętności „czytania” tego niezwykle szybkiego, ale także podatnego na 
interpretacje języka fotografii. Nie ma lepszego miejsca aby taką naukę 
odbyć, niż konkurs fotograficzny. To tutaj, z dużej ilości fotografii, podob-
nie jak to ma miejsce w życiu codziennym, musimy wybrać tych kilka naj-
lepszych, które zasługują na wyróżnienie. Co zatem ma być głównym kry-
terium naszego wyboru? Czy wystarczy, że zdjęcie zachwyci nas swoją 
techniczną doskonałością lub będzie zwracać naszą uwagę swoją eks-
presyjną krzykliwością? Tak właśnie dzieje się podczas naszej codziennej 
konsumpcji fotografii z witryn sklepowych i z nachalnych reklam w cza-
sopismach oraz Internecie. 
Otóż – Nie. To nie wystarczy. Nasza uwaga oraz czas poświęcony na 
przypatrywanie się jednemu zdjęciu zasługuje na coś więcej. Zasługuje 
na treść, która zmieni, może tylko w niewielkim stopniu, ale jednak, nasz 
sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość. Uczyni nas bogatszymi 
o nowy punkt widzenia, a co za tym idzie przyniesie nam nowe myśli, które 
rozszerzą nasze horyzonty. 
Jeśli drogi widzu dosięgnie cię myśl, w której zapytasz sam siebie dlaczego 
wybraliśmy właśnie to zdjęcie, spośród tak wielu innych? Zamyśl się, pro-
szę nad tym dłuższą chwilę i niech ona będzie dla Ciebie dobrym czasem, 
który wzbogaca o trochę lepsze zrozumienie otaczającego nas świata. 
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Jury Konkursu w składzie: 
ARKADIUSZ GOLA – przewodniczący jury, 
MARCIN BUDZIŃSKI
KATARZYNA FLAK
MICHAŁ SZALAST
DARIUSZ WALERJAŃSKI
na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 r. oceniło nadesłane na konkurs prace  
i postanowiło przyznać następujące nagrody: 

KATEGORIA I – MIASTO ZABRZE
NAGRODA GŁÓWNA: 
MAGDALENA DARMOŃ za pracę „Zabrze. Zandka 2”

WYRÓŻNIENIA:
VIOLA KUNIEJ za pracę „Ronja biega, choć jeszcze nie umie chodzić”
ŁUKASZ MISALA za pracę „Zabrze – Miejsca nieznane”
GRZEGORZ FLOREK za pracę „Pod pomnikiem”
WITOLD BŁACHOWICZ za pracę „Dworzec”
BARBARA GARUS za pracę „Dzieci mojego miasta”

KATEGORIA II – OPEN
NAGRODA GŁÓWNA 
SZYMON MICHALSKI za pracę „Zebra”

WYRÓŻNIENIE
KAROLINA HANUSZEWICZ za pracę „Niedziela handlowa”
MAŁGORZATA SZKLARCZYK za pracę „Peron”
KRZYSZTOF PIŁA za pracę „Kiełkowanie”
SZYMON FLOREK za pracę „Relaks”
ZUZANNA GAWLAK za pracę „Owce nocą”

PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA JURY 
KONKURSU





LAUREACI
LAUREACI

KATEGORIA I   

MIASTO ZABRZE
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MAGDALENA DARMOŃ
Zandka, Zandka 2

MAGDALENA DARMOŃ
Zabrze, Zandka 2

NAGRODA 
GŁÓWNA  



WYRÓŻNIENIE

WITOLD BŁACHOWICZ 
Dworzec



L A U R E A C I 15

WYRÓŻNIENIE

GRZEGORZ FLOREK
Pod pomnikiem



WYRÓŻNIENIE

BARBARA GARUS
Dzieci mojego miasta
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WYRÓŻNIENIE

VIOLA KUNIEJ
Ronja biega, choć jeszcze nie umie chodzić



WYRÓŻNIENIE

ŁUKASZ MISALA
Zabrze – Miejsca nieznane



LAUREACI

KATEGORIA II  

 OPEN
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SZYMON MICHALSKI
Zebra

SZYMON MICHALSKI
Zebra

NAGRODA 
GŁÓWNA  



WYRÓŻNIENIE

SZYMON FLOREK
Relaks
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WYRÓŻNIENIE

ZUZANNA GAWLAK
Owce nocą



WYRÓŻNIENIE

KAROLINA HANUSZEWICZ
Niedziela handlowa
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WYRÓŻNIENIE

KRZYSZTOF PIŁA 
Kiełkowanie



MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Peron

WYRÓŻNIENIE



UCZESTNICY
LAUREACI

KATEGORIA I   

MIASTO ZABRZE



JAROSŁAW BRONIEWSKI 
Pomiędzy światłem, a cieniem

ANTONI ANTCZAK
Bez wsadu
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ADRIAN DZIERGAS 
Bez tytułu

PATRYCJA BORYCKA
Dom na osiedlu Ballestrema



MAJA GROCHOWSKA
Panienka w okienku

SZYMON FLOREK
Ludwig
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KATARZYNA KRUK
Cmentarz Żydowski

SEWER KRUCZKOWSKI
Gdzieś nad Bytomką

DOMINIK KSIĘŻYK
Dzieciństwo



SZYMON LEWANDOWSKI
Pamiątka z czerwca 1999r. - krzyż papieski

KONSTANCJA LASOTA
TUBYłam
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ANDRZEJ MACHNIK
Już jadę do ciebie

SEBASTIAN MALIK 
Przemijająca codzienność

KAMILA MIGDAŁ 
Wodnym szlakiem kopalni w Zabrzu



HENRYK PUZIO 
W szczękach kombajnu

SZYMON PIANKA
Niebo nad ZG Siltech

BARTOSZ MILKA 
W górę, czy w dół
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BARTŁOMIEJ RUSNAK 
Świątynia żelaza

MIKOŁAJ RUSNAK 
Odbicie - Zabrze

KATARZYNA RYCHŁY 
Powroty



DAWID SZCZĘCH 
Tunel

ŁUKASZ SZYNAL
Kosciół 3

GRZEGORZ SZAFRAŃSKI
Na szkle
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KLAUDIA TUCHOLSKA
Szyb

ANDRZEJ URBANIAK 
Światło i cień

ALEKSANDRA TURCZYŃSKA 
Garnitur



MICHAŁ WIEJAK
Ostatni skok

MAŁGORZATA WIATROWSKA
Nasz Patron

SEBASTIAN WĄTOR
Nocny spacer II
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JULIA WRĘCZYCKA 
Wieża ciśnień

PAULINA WOJCIECHOWSKA
Szczęść Boże

JOANNA WODZISZ-SZAFRAŃSKA
Pod Powierzchnią





UCZESTNICY
LAUREACI

KATEGORIA II  

 OPEN



PIOTR DZIUBA 
Sztorm

MAGDALENA DARMOŃ 
Będzin, Klasyczna niedziela – wystawa zabytkowych pojazdów

MATEUSZ BIALIC
Bez tytułu
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ALICJA FURMAŃSKA
Którą żaglówkę wybrać...

ROKSANA BRODACZ 
Oczami gołębia

EWA FURMAŃSKA
W drodze do babci do Pinczyna



EWA GŁOWACZ 
Plac

OLIWIA GARBACZ
Długa droga

PAWEŁ GOŁASZEWSKI 
Walka
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ADAM GRODECKI 
Boże, mój Boże

SYLWIA GÓRAL
Kamienica

KATARZYNA JANTOSZAK 
Lustro



ŁUKASZ KNOP 
Domki

MACIEJ KNAP 
Spiętrzenie. Katowice – widok od strony ul. Kochanowskiego

ANNA KLIMAS 
Jasna Góra
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KAROLINA KORCZYK 
Most

MAGDALENA SARA KRAWCZYK
Vajdahunyad Vàra

DARIUSZ KRAWCZYK
Gliwicki Drapacz Chmur



WERONIKA KUCIA 
Ukryty świat

ANNA KOWOL 
Jezu, ufam Tobie

ZOFIA KUCZYNSKA 
Odpoczynek
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JULIA ŁUCZAK
Oko za oko

SEWER KRUCZKOWSKI 
Na granicy trzech miast

MARTYNA MAJEWICZ 
Oko w oko z Krystyną



ZOFIA MAROSZEK 
Krakowski stukot o zmroku

ANDRZEJ MACHNIK
Wysokie loty

AMELIA MASZKOWSKA 
Zabytki Gdańska
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PAULINA KATARZYNA MOL
Codzienność z historią 

ŁUKASZ MISALA
Kaufhaus

WERONIKA OLESIAK 
Noc



ZOFIA OMELIANIUK 
Trybunał Koronny w Lublinie

MAJA OLESZCZUK 
Brama Krakowska w Lublinie

BARTOSZ ORLITA 
Bydgoszcz – Przechodzący nad rzeką
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MILENA PASZULA 
Czas

SZYMON PIANKA
KWK Wujek nad Katowicami

KAMILA PACIOREK
Nad Motławą

STANISŁAW PODRECKI
Odra



KINGA PIERZCHAŁA 
Miasto Jana Zamoyskiego 2

DAWID PIENIAWSKI 
Pejzaż górski 3

ALEKSANDRA POMORSKA
Akwarela
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RYSZARD RYCHWALSKI
Pijalnia wód – Szczawnica

GABRIELA RYŚ 
You’re welcome

JANUSZ STARZYŃSKI 
W godzinie szczytu



SZYMON SEKULA
Pałac

BARTOSZ ŚWIT 
Dimitrij

BOŻENA SAS
Impreza – Ster na Bydgoszcz
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MARIA SZAFRAŃSKA 
Atomium

GRZEGORZ SZAFRAŃSKI
W rytmie

KRZYSZTOF WITEK 
Gorzowska przystań

JOANNA WĄTOR
Za burtą



PATRYCJA WÓJCIK
Energia nocy

JULIA WOJNAROWSKA 
Wspomnienia z wakacji

JOANNA WODZISZ-SZAFRAŃSKA
Wyjście
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EMILIA WRZOSOK 
Rosnąć w górę

AGATA WRZOSOK 
Oliwkowe lampiony

ADAM ZBOROWSKI 
Superjednostka

JULIA WRZOSEK
Inny kąt widzenia
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