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Inwestując w zrównoważony rozwój Zabrza inwestujemy w mieszkańców. Rozwój pasji i zaintere-
sowań Zabrzan przekłada się na wiele cennych przedsięwzięć w zakresie medycyny, nauki, innowa-
cyjnej gospodarki, sportu czy kultury. Satysfakcją napawa fakt, że Miejski Ośrodek Kultury wypełnia 
przestrzeń aktywności twórczej mieszkańców na poziomie całego miasta oraz w poszczególnych 
dzielnicach. Stąd podejmujemy działania, aby modernizować obiekty MOK-u oraz wspierać wiele 
cennych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. 
Kreatywne Zabrze jest przykładem inicjatywy od wielu lat wspierającej rozwój miłośników foto-
grafii. Konkurs fotograficzny – organizowany już po raz ósmy – jest przedsięwzięciem adresowanym 
zarówno do fotografów stawiających pierwsze kroki, jak i doświadczonych osób dorosłych, które 
już od wielu lat rozwijają umiejętności fotograficzne. Jestem przekonana, że uczestnicy wyeks-
ponowali walory naszego miasta, będącego perełką na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego. Naszym atutem są modernistyczne obiekty, unikatowa architektura oraz duża ilość tere-
nów zielonych, które służą miłośnikom aktywnego spędzania wolnego czasu.
Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję za Wasze zaangażowanie i kreatywne spojrzenie. 
Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie poznamy miasto z zupełnie innej strony. Do tego przy-
czyni się z pewnością wystawa prac laureatów, którą będzie można podziwiać w Galerii Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze



Wyłoniliśmy zwycięzców ósmej edycji konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze, choć wybór 
nie był łatwy. Wasze prace wyrażają się dużą różnorodnością twórczą, od dosłowności do abs-
trakcyjnego spojrzenia na temat przewodni „Muzyka Miasta” – temat niebanalny. Wasze poszu-
kiwanie kadrów nazwałabym swoistym preludium do autorskiego spojrzenia zza obiektywu, 
na otaczające nas miasto – pełne emocji i muzyki. Tegoroczne fotografie konkursowe wzbudzają 
zachwyt i ciekawość, z niektórych wypływają pojedyncze dźwięki, z innych całe melodie. W kon-
tekście tegorocznego tematu można powiedzieć, że fotografia jest esencją muzyki otaczającego 
nas świata, zarówno tego zewnętrznego jak i wewnętrznego. Spoglądając w obiektyw, wsłuchu-
jemy się w tę muzykę próbując ją ująć w jednym kadrze. 
Dziękuję wszystkim tegorocznym uczestnikom, którzy zadali sobie trud, by usłyszeć tę muzykę 
i podzielić się z nami swoją opowieścią. Gratuluję laureatom zwycięskich kadrów, które będziemy 
mogli oglądać w GALERII MOK. Życzę nieustającej pasji w odkrywaniu świata zza obiektywu. 

Ósma edycja konkursu fotograficznego „Kreatywne Zabrze” już na wstępie stawia uczestnikom 
poprzeczkę bardzo wysoko. Przedstawienie muzyki poprzez obraz, z jednej strony jest nieba-
nalnym wyzwaniem, a z drugiej strony daje ogromne możliwości interpretacji. I to w dodatku 
muzyki, której grajkiem jest… miasto. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu przeskocze-
nia tej poprzeczki, a szczególnie laureatom i osobom wyróżnionym, którzy uczynili to z dużym 
zapasem, bez żadnej zrzutki.

katarzyna Flak 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu,  
menadżer i animator kultury

Marcin budzińSki 
dziekan Wydziału Nowej Ekonomii i Gospodarki 
Kreatywnej GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie 
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Czy muzykę można usłyszeć na fotografii? 
Oglądając tegoroczne zdjęcia, które napłynęły do konkursu „Kreatywne Zabrze”, byłem mile zasko-
czony niebanalnym podejściem do tematu wielu autorów. Z ciekawością zagłębiałem się w różnego 
rodzaju analizy i sposoby na przedstawienie zadanego tematu. Mimo że, świat odbieramy wszyst-
kimi naszymi zmysłami, to słuch należy do tych, nad którymi chyba nie zastanawiamy się specjalnie. 
Codziennie miasto słyszymy niemal „z automatu”. Tym bardziej ciekawa jest interpretacja fotogra-
fii na temat „Muzyka miasta”. Muzyka oczywiście najpierw kojarzy nam się z melodią, orkiestrą, ale 
cieszy mnie bardzo, że autorzy dostrzegli też codzienną „muzykę miasta”, gwar ludzi, śmiech dzieci, 
czy szum przejeżdżającego tramwaju. Takie czasami zdumiewające i zaskakujące fotograficzne inter-
pretacje pokazują, jak chętnie ludzie za pomocą aparatu fotograficznego „opowiadają swój świat”. 
W tym roku postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić zdjęcia, co do których nie mieliśmy wątpliwo-
ści, że patrząc na nie, jednocześnie je słyszymy. Dzięki galopującej technologii fotografia jeszcze 
nigdy nie była tak dostępna i powszechna jak teraz to obserwujemy. Dzisiaj każdy nosi z sobą apa-
rat fotograficzny, bo każdy ma telefon. Opowiadając swoje wspomnienia często posiłkujemy się 
zatrzymanym w kadrze obrazem, dlatego jestem spokojny o kolejne odsłony ciekawego konkursu 

„Kreatywne Zabrze”, życząc wszystkim pasjonatom fotografii „Dobrego Zabrzańskiego Światła”.

W I połowie XIX wieku podczas posiedzenia Francuskiej Akademii Nauk ceniony wówczas francuski 
matematyk, fizyk i astronom Francesco Dominic Arago zaprezentował wynalazek w postaci foto-
grafii Louisa Daguerra, którą opisał jako pewnego rodzaju matematyczną zależność wobec realnego 
świata w przedstawieniu tego co widzimy co stanowi pewnego rodzaju fizyczne „zatrzymanie czasu”. 
Wiele lat po opisanym wydarzeniu, w XX wieku znana amerykańska pisarka, eseistka Susan Sontag 
pisząc o fotografii określi ją jako sztukę upowszechnienia nostalgii. Każdy stykając się z fotografią 
styka się z kruchością osoby i rzeczy (…) Wszystkie zdjęcia zawsze stanowią świadectwo nieubła-
ganego przemijania. Od ponad 177 lat od narodzin fotografii wciąż nie zmieniło się w niej jedno, że 
fotograf wędruje, przemieszcza się z aparatem fotograficznym z miasta do miasta w poszukiwaniu 
tematu lub inspiracji dla stworzenia tego jedynego, wyjątkowego zdjęcia. Tak się podobnie dzieje 
od ośmiu lat kiedy miłośnicy „malowania światłem” przesyłają swoje wyjątkowe fotografie na kon-
kurs pt. „Kreatywne Zabrze”. Mądrzy ludzie mawiają, że fotografia to lustrzane odbicie pewnego 
wycinka fotografowanej przestrzeni lub rzeczywistości w tym roku związanej z „muzyką miasta”.

arkadiuSz gola
fotoreporter Dziennika Zachodniego,  
przewodniczący jury

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



Jury Konkursu w składzie: 
ArkAdiusz GolA – przewodniczący, 
kAtArzynA FlAk, 
Marcin Budziński,
dariusz WaLErJański, 
na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r. oceniło nadesłane na konkurs prace 
i postanowiło przyznać następujące nagrody: 

Kategoria: do 18 lat
nagroda główna 
JuliA lipiec za pracę „Po deszczu”

wyróżnienie
AdAm szubA za pracę „Harmonia przejazdu”
szymon Florek za pracę „Fruwający fortepian”
AleksAndrA kolAnek za pracę „Śpiewające mury”
AleksAndrA roczniok za pracę „Rytmiczne schody”

Kategoria: od 18 lat
nagroda główna 
bArbArA GArus za pracę „Nutki mojego miasta”

wyróżnienie
JAGodA GrzelAchowskA za pracę „Powtórzenie na raz”
GrzEGorz Wnęk za pracę „Oberschlesien”
szymon nowicki za pracę „Cisza nocna”
aGata PułaWska za pracę „Drżenie miasta”



LAUREACI



KATEGORIA



L AU R E AC I 11

JuliA lipiec
Po deszczu

główna  
nagroda



wyróżnienie

wyróżnienie

AdAm SzubA
Harmonia przejazdu

AlekSAndrA roczniok
Rytmiczne schody



L AU R E AC I 13

wyróżnienie

wyróżnienie

Szymon Florek
Fruwający fortepian

AlekSAndrA kolAnek
Śpiewające mury



KATEGORIA



L AU R E AC I 15

GŁÓWNA  
NAGRODA

bArbArA GArus
Nutki mojego miasta



JAgodA grzelAchowSkA
Powtórzenie na raz

Szymon nowicki
Cisza nocna

wyróżnienie

wyróżnienie



L AU R E AC I 17

GrzeGorz Wnęk
Oberschlesien

AGAtA PułAWskA
Drżenie miasta

wyróżnienie

wyróżnienie



GALERIA – UCZESTNICY DO 18 LAT



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  D O  1 8  L AT 19

dominikA bAl
Szum po drugiej stronie szyby

PAtrycJA blAJ
Poranek

DAriA BiAłAs
Konstrukcja

mAJA cimcioch
Podróż w czasie



weronikA gAwron
Pejzażowy refren

Szymon Florek
Malarstwo i muzyka

lAurA derA
Rytm

Piotr jóźWiAk
Pauza przed burzą



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  D O  1 8  L AT 21

mArtA gAJewSkA
Chorągwie na wietrze

mAgdAlenA górkA
Przemijanie

PAtrycJA JAnoSzkA
Diabeł tkwi w szczegółach

ADriAnA kęDzierskA
Spojrzenie



AlekSAndrA kolAnek
Pustka

AdAm kilkA
Muzyk

JAkub mArek
Codzienność

inez kredowSkA
Odbicia stadionu



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  D O  1 8  L AT 23

szymon otręBA
Ściana

wiktoriA krzykAwSkA
Płonące miasto

mAgdAlenA moJ
Harmonia

JuliA liPiec
Światła za mgłą



izAbelA PiwowArczyk
Centrum

krzysztoF PułAWski
Zielona wyspa

AlekSAndrA Piotrowicz
Dynamizm bytu

BArBArA PoDoBińskA
Ostatnie brzmienia



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  D O  1 8  L AT 25

AndrzeJ rudnicki
Szum

tAtiAnA ruSek
Odbicia

AlekSAndrA roczniok
Muzyczne rozmycie

kAmil Pytel
Targ



wiwiAnnA SzeligA
Bez tematu

mAJA wAlkowiAk
Świat zza krat

AdAm SzubA
Fast food



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  D O  1 8  L AT 27

JAkub rymASzewSki
Zabrze calling train

kAtArzynA Skowron
Brak tytułu

mArtA wAwrzAk
Skazany na bluesa



GALERIA – UCZESTNICY OD 18 LAT



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  O D  1 8  L AT 29

DominikA GAłązeWskA
Deszczowa nuta

mArtA curyło
Rytm istnienia

BArBArA DąBroWskA
Belkowanie

bArbArA gAruS
Bez muzyki ani RUSZ



JuliA kAweckA
Paralelizm

grzegorz Florek
Emocje

milenA nowAk
Osiedle kontrastów



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  O D  1 8  L AT 31

mArtA kęsoń
Utwór pierwszy

JAgodA grzelAchowSkA
Pauza częścią rytmu

AnnA kowol
Ecik



kAmil PlAchA
Symfonia

AGAtA PułAWskA
Miasto

Szymon nowicki
Cisza nocna



G A L E R I A  –  U C Z E S T N I C Y  O D  1 8  L AT 33

michAł WiejAk
Trojak

GrzeGorz Wnęk
Romska orkiestra kameralna

JAdwigA wieJAk
Gra na nosie

joAnnA Wątor
Śląsk na Śląsku



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
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