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Z przeglądu imprez kulturalnych w Zabrzu wyłania się obraz miasta festiwali i nie-

zwykłych wydarzeń artystycznych. Tworzenie warunków do pomnażania kulturalne-

go dorobku naszego miasta stawia przed samorządem ambitne wyzwania. Umacnia-

jąc konsekwentnie jego wizerunek jako znaczącego ośrodka na kulturalnej mapie 

regionu i kraju wypromowaliśmy szereg wydarzeń wzbogacających i promujących 

twórczy dorobek artystów wielu dziedzin kultury i sztuki. Ogólnopolski Konkurs 

Fotograficzny „KREATYWNE ZABRZE” jest jednym z tych wydarzeń, z których jeste-

śmy szczególnie dumni. 

O wartości przedsięwzięcia świadczy jego cel: rozwijanie pasji związanych z dzie-

dzictwem kulturowym i historycznym oraz wzbudzenie zainteresowania przestrzenią 

społeczną Zabrza, Polski i świata. „KREATYWNE ZABRZE” daje uczestnikom możliwość 

zaprezentowania swoich talentów fotograficznych. Każdą edycję charakteryzuje cie-

kawy dobór tematów zdjęć i niebanalny sposób ich ujęcia. Co roku szczególnie cieszy 

udział młodzieży, która ma okazję w Zabrzu realizować swoje wizje, rozwijać talenty 

i prezentować twórczość na szerokim forum.

Pokłosiem zabrzańskiego Konkursu Fotograficznego jest bogaty zbiór fotografii, 

dokumentujących wyjątkowe miejsca i chwile, co oddaje temat XII edycji: „MOMENT”. 

Jestem przekonana, że w tym roku, tak szczególnym z powodu pandemii, inspiracji 

nie zabraknie, a efektem będą fotografie równie unikatowe, jak czas, w którym przy-

szło nam żyć. 

Już teraz zapraszam serdecznie na wernisaż pokonkursowy w Galerii Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zabrzu, w czasie którego wyłonieni i uhonorowani zostaną laure-

aci. Pani Dyrektor Katarzynie Flak i pracownikom MOK-u dziękuję za inspirowanie 

i odkrywanie talentów. Uczestnikom życzę wielu sukcesów artystycznych, satysfakcji 

z podejmowanych działań oraz uznania publiczności.

Małgorzata 
Mańka-Szulik 
Prezydent Miasta Zabrze

SŁOWO WSTĘPNE



Katarzyna Flak 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Zabrzu, menadżer 

sztuki i animator kultury.

Od OrgaNizaTOra

Podsumowaliśmy dwunastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Foto-

graficznego „KREATYWNE ZABRZE”. W tym roku tematem przewodnim 

był „Moment”, prowokujący do artystycznych poszukiwań w otaczają-

cej nas przestrzeni miasta i nie tylko. Bo jak twierdzi francuski fotograf 

Henri Cartier-Bresson „Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uru-

chamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości”. 

Dzięki niezastąpionej sztuce fotografii, nadesłane na konkurs zdjęcia 

stworzyły ciekawą opowieść, składającą się z niesamowitych momentów.

Zdjęcia wykonane przez uczestników stanowią zapis otaczającej 

nas rzeczywistości, pokazanej z wyjątkowej perspektywy – osobistego 

doznania twórcy. Nadesłane prace przedstawiają wiele sposobów foto-

grafowania, aby oddać – jak mówił Henri Cartier-Bresson – „decydującą 

chwilę”. Oglądający mogą doświadczać chwil między chwilami i uczestni-

czyć w tańcu, śmiechu, płaczu czy zadumie. Bo wasze prace przełamują 

dystans i ujawniają całe spektrum ludzkich emocji, jak również ukazują 

bogactwo zasobów natury i architektury. 

Na tegorocznej wystawie pokonkursowej w GALERII MOK prezen-

tujemy trzysta piętnaście niezwykłych fotografii, które zostały nade-

słane z całej Polski. Podsumowaniem projektu jest niniejsza publikacja. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tegorocznym 

konkursie, w tym niełatwym czasie izolacji. Gratuluję laureatom zwy-

cięskich kadrów i życzę wszystkim sukcesów artystycznych oraz wielu 

twórczych „momentów”.

Składam szczególne podziękowania jurorom, sponsorom oraz insty-

tucjom wspierającym, dzięki którym konkurs ma wyjątkowy charakter. 
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Od JUrY

Jolanta Bernais
Dziekan Wydziału Nowej 

Ekonomii i Gospodarki 

Kreatywnej Górnośląskiej 

Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości

im. K. Goduli w Chorzowie.

Różnorodność spojrzeń na „moment”, którą zaprezentowali Uczestnicy 

tegorocznej edycji konkursu jest niezwykle bogata. To zarówno szybko 

ulatująca banalność odkładana w niepamięć, jak i przełomowe wyda-

rzenie kształtujące przyszłość.

Moment to czas, który wypełniamy pięknem lub przeciętnością, rado-

ścią lub smutkiem, łagodnością lub okrucieństwem. Na konkursowych 

fotografiach widzimy rejestrację niepowtarzalnej kombinacji elemen-

tów upływającego czasu.

Przyjmując rolę członka Jury nie spodziewałam się, że stanę przed 

tak trudnym wyborem. Wyzwaniem była ogromna różnorodność przesła-

nych fotografii, a co za tym idzie potencjalna mnogość kryteriów oceny.

To, co najważniejsze często pojawia się i przemija cicho, dyskretnie, 

niemal niezauważalnie. Uczestnicy Konkursu podjęli wysiłek zarejestro-

wania chwili. We współczesnym Świecie wypełnionym krzykiem buntu, 

nienawiści, niezrozumienia szukamy momentu Piękna, Dobra i Miłości. 

Uczestnikom konkursu z powodzeniem udało się zauważyć, zarejestro-

wać i przekazać indywidualne rozumienie Momentu.

Gratuluję wszystkim Autorom zdjęć. Dziękuję, że zechcieliście podzie-

lić się swoją wrażliwością.



Czasem trudno w życiu podejmować decyzje, gdy nie potrafimy rozróż-

nić która droga jest dobra. Podejmujemy decyzje, które często są podyk-

towane intuicją albo „kopią” decyzji, które zwyczajowo się podejmuje 

w jakiejś ważnej dla nas sytuacji. Ponieważ w codziennych rytuałach 

życia, staramy się kierować rozsądkiem i roztropnością, to jednak nie 

jesteśmy jeszcze „metaludźmi” – robotami, bo u podstaw naszych decy-

zji kryją się emocje. To nimi zazwyczaj się kierujemy, dlatego, że są one 

częścią mechanizmu naszej podświadomości.

Od zawsze Sztuka ze względu na swój irracjonalny wymiar, pomaga 

nam przeżyć koszty złych decyzji, albo „utulić” nas w przeżywaniu ich 

konsekwencji. Pomaga nam w zrozumieniu świata i samych siebie. 

Gdyby nie było Sztuki, nie bylibyśmy tu i teraz… Niby można bez niej 

żyć – ALE… ?

To, co miałem przyjemność zobaczyć jako członek Jury konkursu, prze-

konało mnie, że imperatyw za jakim kryje się chęć przekazania „iskry 

naszego bytu” w przestrzeń „między ludzi”, jest nadal na szczęście bar-

dzo ważna. Dalej chęć zostawienia śladu i komunikatu, dla dobra wszyst-

kich, jest tym imperatywem, który być może podświadomie jest naszym 

wołaniem w puszczy. Ale nie rezygnujemy mimo przeszkód, idziemy dalej 

i wołamy w tej puszczy. Ponieważ podzielenie się naszymi emocjami jest 

zawsze naszym pragnieniem.

Wszystkie zdjęcia, które tu widziałem były pełne tej energii „wołania”, 

o której pisałem, a niektóre z nich tchnęły nasze wyobrażenie o świecie 

w jeszcze szersze granice. Wyróżniliśmy te, które okazały się nietknięte 

przez ich już istniejące w sferze wizualnej sobowtóry. Wybraliśmy te, 

które naszym zdaniem nie miały nigdy swoich pierwowzorów i są „ory-

ginałami”, a nie „kopiami” czegoś, co już jest znane.

Żyjąc w świecie, gdzie nakłaniani jesteśmy do powielania zachowań 

i poskramiania emocji, bycie fotografem, poetą czy malarzem, nawet 

Piotr Muschalik 
Artysta fotografik, kierownik 

w Pracowni Fotografii  

i profesor nadzwyczajny na 

Akademii Sztuk Pięknych 

w Katowicach.

w wymiarze amatorskim, daje możliwość poznania innych, a przede 

wszystkim samego siebie. Dlatego konkurs, w którego nazwie jest słowo: 

moment (a to bardzo pojemne i metaforyczne pojęcie), daje możliwość 

przekazania swojej energii w eter ikonosfery. Przekazania swojej „iskry” 

do świadomości innych – bo o to właśnie chodzi w Sztuce. Tym wszyst-

kim, którzy zdecydowali się wysłać zdjęcia na konkurs i podzielić się 

nimi z innymi – gratuluję i trzymam kciuki za kontynuację swoich pasji.
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Każda fotografia to zapis pewnego zatrzymanego w czasie momentu, 

sekundy, chwili. Kiedy tak spojrzymy na fotografowanie to wchodzimy 

w filozoficzne rozważania o zatrzymaniu czasu, doczesności, unieśmier-

telnieniu oraz poszukiwaniu cielesności. Fotografia to również opisywa-

nie i odnajdywanie stanu emocji. Od końca lat 50. XX wieku pojawiła 

się w świecie fotografii za sprawą wybitnego fotografa, malarza i filo-

zofa Henri Cartier-Bressona (1908–2004), autora książki „The Decisive 

Moment” – koncepcja „decydującego momentu”, czyli pewnego rodzaju 

zamknięcia ulotnej chwili, zdarzenia w malarskim przemyślanym kadrze. 

To wszystko malowane światłem. Pojęcie decydującego momentu nawią-

zywało do natychmiastowej reakcji fotografującego, który zobaczył to, 

co chciał uwiecznić w kadrze. Prawie od razu ta koncepcja stała się 

punktem zwrotnym w historii fotografii. Sam autor Bresson o fotogra-

fii pisał: „Dla mnie fotografia jest jednoczesnym rozpoznaniem, w ułam-

ku sekundy, zarówno znaczenia wydarzenia, jak i precyzyjnej organiza-

cji form, które nadają wydarzeniu właściwą ekspresję”. Również według 

mistrza Bressona to każdy fotografujący może być autorem i twórcą 

świetnego mistrzowskiego zdjęcia, a aparat fotograficzny jest tylko dla 

niego „rozszerzeniem oka”. Opisywana wyżej książka to jedna z tych 

pozycji, która w XX wieku zmieniła spojrzenie na fotografię, nazywana 

przez znawców Biblią fotografujących, warta swej lektury. Jak wyglą-

da „moment” uchwycony przez uczestników kolejnej edycji konkursu 

Kreatywne Zabrze pokazuje ta publikacja. Jak mawiał XIX w. filozof 

i pisarz Henry David Thoreau: „Podobno nie można opowiedzieć wię-

cej, niż się widzi”, ale czy tak jest naprawdę? Odpowiedź pozostawiam 

oglądającym ten katalog. 

dariusz Walerjański
Historyk, muzealnik, członek 

Wojewódzkiej Rady ds. Ochrony 

Zabytków, Przewodniczący 

Komisji Kultury i Dziedzictwa 

w Zabrzu.



Tegoroczna, dwunasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficz-

nego „Kreatywne Zabrze” zbiegła się z wybuchem epidemii koronawi-

rusa, dlatego z tym większym niepokojem, ale i ciekawością czekaliśmy 

na Waszą reakcję. Konkurs na przekór wszystkim trudnościom wystar-

tował i przyniósł nam (jurorom) sporo satysfakcji z oglądania nadesła-

nych prac. Tak jak w latach ubiegłych, na jednych fotografiach domino-

wała forma, na innych treść. Naszym zadaniem było znaleźć takie prace, 

gdzie te dwie wartości łączą się, albo jeszcze lepiej, wspierają. Do ści-

słego finału wybraliśmy właśnie takie zdjęcia, gdzie forma wspomaga 

treść. Zdjęcia które nagrodziliśmy, w sposób ciekawy, piękny, subtelny 

opowiadają nam o dzisiejszych czasach, a bardziej szczegółowo... mówią 

o współczesnym człowieku.

Zdjęcie starszej Pani czeszącej włosy na nas wszystkich zrobiło duże 

wrażenie. Prosta czynność, oszczędny kadr, subtelne światło wydobyły 

z tej sceny niezwykłą szlachetność i godność starego człowieka. W powo-

dzi współczesnego efekciarstwa promowanego w mediach społeczno-

ściowych, taka fotografia jest rzadkością, bo pozwala na siebie nie tylko 

patrzeć, ale i odczuwać.

Druga nagrodzona fotografia opowiada o wewnętrznym świecie 

nastolatek – zdjęcie zrobione przed lustrem, gdzie za chwilę dziew-

czyny wyjdą z pomieszczenia i „pokażą się”. To jak się zaprezentują, jest 

szczególnie ważne dla dziewcząt w wieku dorastania. Opowiada nam to 

wiele o współczesnej młodzieży, ale też pokazuje jak dla różnych poko-

leń stałe są niektóre modele zachowań. Zmienia się kanon piękna (nasze 

babki preferowały inne fryzury i typ urody), ale uwaga, jaką dziewczyny 

poświęcają na poprawienie urody, jest na przestrzeni lat niezmienna.

Skupiłem się na dwóch nagrodzonych zdjęciach, jednak chcę pogra-

tulować wszystkim finalistom i uczestnikom konkursu. Wasze prace są 

wspaniałym świadkiem naszych czasów, a ich dokumentalna wartość dla 

arkadiusz gola 
Fotoreporter Dziennika 

Zachodniego,  

pedagog i doktorant 

opawskiego Instytutu 

Kreatywnej Fotografii.

przyszłych pokoleń jest niezaprzeczalna. Proszę, dobrze zarchiwizujcie 

te zdjęcia. Na razie nie ma instytucji, która troszczyłaby się w tak szero-

kim wymiarze o zdjęcia dokumentalne, ale czynimy starania o powoła-

nie takowej. Śląskie Archiwum Dokumentu (ŚLAD) mogłoby gromadzić 

powstające w regionie fotografie dokumentalne i tym samym stać się 

niezwykłą „kapsułą czasu”. Jeszcze chwila cierpliwości, na pewno znaj-

dzie się tam miejsce i dla Was.
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arkadiusz 
Ławrywianiec 
Prezes Zarządu Związku 

Polskich Artystów 

Fotografików Okręg Śląski, 

artysta fotograf i fotoreporter.

„Jeden moment potrafi zmienić życie”. To zdanie dotyczy każdej dzie-

dziny życia i myślę, że każdy człowiek się z nim zgodzi. Moment potrafi 

odmienić również życie fotografa. Czasem wystarczy znaleźć się w odpo-

wiednim miejscu, a jeśli dodamy do tego talent i pomysł, to efektem 

może być tylko wspaniała fotografia. Odnoszę wrażenie, że podobnie 

było z wieloma pracami zgłoszonymi do tegorocznej, XII edycji Ogól-

nopolskiego Konkursu Fotograficznego Kreatywne Zabrze. Jako przy-

kład chciałbym wskazać niezwykłe zdjęcie wykonane z długą ekspozycją, 

pokazujące przelot ptaków z nieruchomymi drzewami na pierwszym pla-

nie. Dla mnie to świetny przykład wykorzystania właściwego momentu. 

Harmonia krzywych linii tworzonych przez skrzydła przyciągnęła mój 

wzrok na dłużej. Wspomniałem tu jedno zdjęcie, ale odczucia wyżej 

opisane towarzyszyły mi przy oglądaniu wielu prac.

Przeglądając konkursowe fotografie odniosłem wrażenie, że dla 

wielu osób radość fotografowania przerodziła się w pasję, a jeśli tak 

jest, to od tych autorów możemy się spodziewać kolejnych, wspania-

łych obrazów. Taką mam nadzieję i przekonanie.



Michał Szalast
Fotograf dokumentalista.  

Urodzony i nierozerwalnie 

związany z Górnym Śląskiem.

Podstawową funkcją fotografii wydaje się być przekazywanie doznań 

estetycznych, czyli pokazywanie piękna. Na tym jednak nie kończy się 

tak zwana użyteczność języka fotografii. Obraz utrwalony aparatem 

fotograficznym, nie tylko może być piękny, może także być przekaźni-

kiem myśli, idei, po prostu służyć komunikacji. Jak bardzo istotny jest 

ten język obrazu, możemy przekonać się, będąc na przykład za granicą, 

w kraju którego języka nie znamy. Okazuje się wtedy, że wcześniej igno-

rowane przez nas obrazy stają się przedmiotami naszego zainteresowa-

nia, interpretacji. Mimika twarzy, ludzkie gesty, przypadkowo napotka-

ne obrazy zaczynają być naszymi przewodnikami po świecie. Nagle zda-

jemy sobie sprawę, że obraz nie jest jedynie nośnikiem formy, ale zawie-

ra w sobie głęboko zakodowane treści. 

Konkurs fotograficzny to próba odczytania tych treści przez członków 

jury. Formalna atrakcyjność fotografii ma tu oczywiście swoje znaczenie, 

lecz jest tylko pretekstem do spotkania z ciekawymi spostrzeżeniami 

oraz myślami, jakimi z odbiorcami dzieli się autor zdjęcia. Fotografia, 

która otrzymała główną nagrodę w kategorii przeznaczonej dla pełno-

letnich twórców jest niezwykle interesującą lekturą, w której odczytuję 

nie tylko piękną kompozycję, ale także bogatą i istotną treść. Intymne 

oświetlenie wraz z prostotą tła powodują, że uwaga widza ukierunko-

wana jest na gest i twarz osoby portretowanej. Widz w łatwy sposób 

odczytuje cel, dla którego w ręce staruszki znalazł się grzebień. Widzimy 

tu przygotowania do czegoś, co dla tej osoby musi mieć znaczenie i war-

tość. Być może jest to spotkanie z innym człowiekiem lub z kolejnym 

dniem swojego życia. Bez wątpienia jednak ta niepozorna chwila stała 

się dla autora zdjęcia istotna, wybrał ją dla nas nie bez powodu. W ten 

sposób może fotografować człowiek, który potrafi patrzeć na innego 

człowieka z szacunkiem. To dla mnie w fotografii, ale także i w życiu 

istotna wartość. 
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Jury Konkursu w składzie: 
PiOTr MUSchaliK – przewodniczący jury
JOlaNTa BErNaiS
KaTarzYNa FlaK
arKadiUSz gOla
arKadiUSz ŁaWrYWiaNiEc
MichaŁ SzalaST
dariUSz WalErJańSKi

na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r. oceniło nadesłane na konkurs prace i postanowiło 
przyznać następujące nagrody: 

KaTEgOria i – dla OSÓB PEŁNOlETNich:
NagrOda gŁÓWNa: 

izaBEla OlczYK za pracę „Piękno 2”

WYrÓŻNiENiE SPEcJalNE:
arKadiUSz raTaJ za pracę „Cat’s Eyes”

WYrÓŻNiENia:
ariEl SMOlaK za pracę „Bliskie spotkanie”
alEKSaNdra POMOrSKa za pracę „Pocałunek”
daWid SzczĘch za pracę „Moment pożegnania”
PaTrYcJa zarEMBa za pracę „Pies ogrodnika”

KaTEgOria ii – dla OSÓB NiEPEŁNOlETNich:
NagrOda gŁÓWNa: 

MarcEla KOzaKiEWicz za pracę „Kanon”

WYrÓŻNiENia:
KlaUdia BiaŁa za pracę „Cichy zakątek”
JUlia JaSTrzĘBSKa za pracę „Gimnastyka życiem”
MagdalENa BŁaŻEWicz za pracę „Trzej muszkieterowie”
MaJa KOTarSKa za pracę „Jak ptak”
MaJa gÓrSKa za pracę „Kuriozalne szaleństwo”

PrOTOKÓŁ z POSiEdzENia 
JUrY KONKUrSU





laUrEaci
KaTEgOria i 

OSOBY 
PEŁNOlETNiE
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izaBEla OlczYK 
Piękno 2

NagrOda 
gŁÓWNa  



WYrÓŻNiENiE 
SPEcJalNE

ARKADIUSZ RATAJ 
Cat’s Eyes
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WYrÓŻNiENiE

ARIEL SMOLAK
Bliskie spotkanie



WYrÓŻNiENiE

ALEKSANDRA POMORSKA
Pocałunek
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WYrÓŻNiENiE

DAWID SZCZĘCH
Moment pożegnania



WYrÓŻNiENiE

PATRYCJA ZAREMBA
Pies ogrodnika



laUrEaci
KaTEgOria ii  

OSOBY 
NiEPEŁNOlETNiE
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MichalSKi SzYMON
Zebra

MarcEla KOzaKiEWicz
Kanon

NagrOda 
gŁÓWNa  



WYrÓŻNiENiE

KLAUDIA BIAŁA
Cichy zakątek
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WYrÓŻNiENiE

JULIA JASTRZĘBSKA
Gimnastyka życiem



WYrÓŻNiENiE

MAGDALENA BŁAŻEWICZ
Trzej muszkieterowie
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WYrÓŻNiENiE

MAJA KOTARSKA
Jak ptak



MAJA GÓRSKA
Kuriozalne szaleństwo

WYrÓŻNiENiE



UczESTNicY
KaTEgOria i  

OSOBY 
PEŁNOlETNiE



GRAŻYNA BIALIK
Wędkarze we mgle

ROKSANA BRODACZ
Stirring Eyes

WITOLD BŁACHOWICZ
W którą stronę

DAGMARA BURNUS-SZYMCZYK
Ulotna beztroska
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PRZEMYSŁAW CZUBA
Ciężki poranek

MARCIN DENISIUK
Człowiek na spacerze z psem

MAGDALENA DARMOń
Moment 2

ELŻBIETA DUDZIńSKA
Spacer III



DOMINIKA FIRLA
Semestr letni

GRZEGORZ FLOREK 
Momenty

JUSTYNA FLOHR
Baloniada

SZYMON FLOREK
Moment spotkania koni
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JUSTYNA FRYS
Płynie

EMILIA GARBIEń
Nad miastem

MICHAŁ GALECKA
Srebro na niebie

BARBARA GARUS
Moment drugi



KORNELIA GAWRON
Dwa światy

MIROSŁAW GNIOZDORZ
W czasie deszczu

IWONA GNIOZDORZ
Orszak Trzech Króli

EMILIA GRABOWY
Świat w kolorze
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AGATA GROMADA
Żagiel

TOMASZ HENS
W dobrą stronę

KAROLINA HANUSZEWICZ
Tęsknota

YELYZAvETA HLUSHCHENKO
Lustro nieba



MAGDALENA JABŁOńSKA-ČIČIć
Oddech historii

MAGDA JURASZEWSKA 
Łzy

JUSTYNA JEŻAK
Relaks

MICHAŁ JURECZEK
Wiosna
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ILZA KOWOL
Przerwa

PATRYCJA KOźNIEWSKA
Pod lodem, na lodzie - interpretacja

EWA KOZERA
Moment, poczekaj… 2

MAGDALENA SARA KRAWCZYK
Wydarzenie



SEWER KRUCZKOWSKI
Plac

MARIUSZ KUBERCZYK 
Droga do pracy

MARCIN KRUSZCZYńSKI
Nowy image

vIOLA KUNIEJ
Chwila zabawy
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BARTOSZ KUROPIEJSKI
Ptasi balet

JULIA LEOńCZYK
Harmonia

JAN LEOńCZYK
Bye, bye

PAWEŁ LIPKA
Granica



DARIA LIUSHNEvSKA
Upadek

ANETA ŁAPSKA-SOBOTA
Bez tytułu 1

PAULINA LUBERA
Chwile ulotne
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ANNA ŁEPAK
Zaraz wracam

KAMIL ŁUCZAK 
Płonące niebo

DOMINIKA MASŁOWIEC
Szczyt

MARTYNA MAJEWICZ
Czar prysł



ŁUKASZ MISALA
Oblicza depresji – Strach

KRZYSZTOF PIŁA
Rezonans

MONIKA MICHALSKA
Bańkę łap
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EWELINA PORADA
Portret z księżycem

HENRYK PUZIO 
Ładny piesek

ALICJA PRZYSTAJKO
Stróż

SANDRA RANGOL
Kolorowy dzień



JAROSŁAW RYBICKI
Tak więc zszedł

MAŁGORZATA SMOLEC
What’s up
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ZYGMUNT SMOLEC
Do szkoły

IDA STAREK
Gdzieś daleko w Polsce

RAFAŁ SMOLEń
Chodzenie po koniu

MICHAŁ STEPNIAK
Momenty



ALICJA SZCZERBA
Moment z życia górala

MAŁGORZATA SZKLARCZYK
Rozmowa

JUSTYNA ŚLEDZIńSKA
Pomidory nie przejdą
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BEATA TARCZAŁOWICZ-LEOńCZYK
Cząsteczki materii oceanicznej

SEBASTIAN WąTOR
Szlak kolejowy

JOANNA WąTOR
Selfie

ANNA ŻYGAŁO
Valletta w świetle zachodzącego słońca



UczESTNicY
KaTEgOria ii  

OSOBY 
NiEPEŁNOlETNiE



UczESTNicY AMELIA BIEL
Most momentów

WIKTORIA BADACZEWSKA
Bez tytułu 2

JAN BUREK
Gra miejska

NIKOLA CHAMERA
Błysk



JAGODA DUDEK
Jaszczurka Zwinka

ZUZANNA DUDEK
Ulotne piękno
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PIOTR GOLIK
Dotyk motyla

JUDYTA GNIOZDORZ
Powitanie Nowego Roku

MAGNUS KACZMARCZYK
Bez tytułu

BARBARA KASPRZYK
Ulotne chwile



FRANCISZEK KĘPKA
Sześć ocząt

FRANCISZEK KOŁODZIEJCZYK
Bójka

GABRIELA KIKOŁA
Wakacje

IGOR KOSZNY
Wieża ciśnień
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AMELIA KULASEK
Ruda na drzewie

MATEUSZ MAKOWSKI
Oczekiwanie

ZOFIA LESIAK
Jedno z wielu

PAULINA KRUPKA
Na Placu Litewskim w Lublinie



DOROTA MIECHÓWKA
Stabilny chaber

SZYMON PAńKOWSKI
Bez tytułu

PATRYCJA PARUZEL
Żywy piasek

JAKUB MIANOWSKI
Skok
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ŁUCJA RYBAKOWSKA
Promień

PAWEŁ SEMERAK
Pomnik Ofiar II Wojny Światowej

IvANNA SHEvELYUKHINA
Morze

SŁAWOMIR SIKORSKI
Daj orzeszka



EMILIA SOBOTA
Bez tytułu 3

ANNA STAREK
Sherlock Holmes w przestworzach
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KORNELIA STOPA
Zaraz wracam

MARIA SZCZEPANKIEWICZ 
Miasto, w którym żyję 3

PATRYK SZOPA
Jak kwiatek do kożucha

WIKTORIA ŚMIGIELSKA
Moment



JULIA WŁODARCZYK
W drodze I

DOMINIK TELEC
Autobus

OSKAR WIATER
Ptak
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MATYLDA WOLFF
Radość

ANNA WOJNO
Chwilo, trwaj

MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA
Bez tytułu 3
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