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Pamiętając o naszych tradycjach, o dorobku wielu pokoleń 
mieszkańców, konsekwentnie zmieniamy wizerunek Zabrza. 
Stworzyliśmy ośrodek, w którym nowoczesnej gospodarce, 
medycynie, nauce i innowacyjnym technologiom towarzy-
szy turystyka industrialna, kultura i sport. Realizując duże 
projekty wzmacniające potencjał miasta, pamiętamy także 
o działaniach społecznych i podejmujemy inicjatywy kultu-
ralne. W naszym mieście rozbrzmiewa wspaniała muzyka 
podczas licznych koncertów z Międzynarodowym Festiwalem 
im. Krzysztofa Pendereckiego na czele. Bogaty repertuar 
Filharmonii Zabrzańskiej i Teatru Nowego uzupełnia oferta 
Domu Muzyki i Tańca. Jesteśmy gospodarzem wielu konfe-
rencji, sympozjów i festiwali o randze międzynarodowej. 
Miejski Ośrodek Kultury funkcjonując w Zabrzu od dwudzie-
stu lat wypracował markę instytucji integrującej mieszkańców, 
rozwijającej talenty artystyczne czy taneczne kolejnych poko-
leń zabrzan oraz oferującej wiele twórczych zajęć ukierun-
kowanych dla wszystkich grup społecznych. Kulturotwórcza 

działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu opiera się 
na podejmowaniu różnorodnych inicjatyw. Dzięki temu każdy 
ma możliwość zaprezentować swoje umiejętności taneczne, 
artystyczne, wokalne czy instrumentalne.
Jubileuszowa edycja Kreatywnego Zabrza jest przykładem 
projektu kulturalnego rozwijającego pasję fotograficzną 
mieszkańców. To bardzo cenne działanie. Dzięki tej inicja-
tywie od dziesięciu lat miłośnicy fotografii mogą dzielić się 
swoimi pracami inspirowanymi Zabrzem. Co najważniejsze, 
konkurs jest adresowany zarówno do fotografów stawiają-
cych pierwsze kroki, jak i doświadczonych osób dorosłych, 
które już od wielu lat rozwijają umiejętności fotograficzne.
Gratuluję wszystkim uczestnikom. Dziękuję za Wasze zaanga-
żowanie 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.

Małgorzata Mańka-szulik

Prezydent Miasta Zabrze

słoWo WstępnE 
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Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu od 20. lat tworzy kreatywną prze-
strzeń w mieście, stanowiąc ważne centrum edukacji kulturalnej, ale 
nade wszystko działalności animującej życie społeczności lokalnej. 
MOK to instytucja wspierająca nie tylko sprawdzone formy współ-
pracy ale również projekty alternatywne oraz inicjatywy mieszkań-
ców wynikające z ich pasji i zainteresowań. Dzięki temu dotychcza-
sowa dwudziestoletnia działalność owocuje bogatym wachlarzem 
doświadczeń oraz współpracą z wieloma środowiskami kulturotwór-
czymi. Niezwykłą przestrzeń w MOK stanowi GALERIA, która jest 
miejscem otwartym i przyjaznym na różne inicjatywy artystyczne, 
sprzyjające wymianie myśli artystycznej. Jednym z jej założeń jest 
promocja twórczości zabrzańskich artystów oraz wspieranie mło-
dych twórców, w tym wymiana doświadczeń uczniów z mistrzami.
Konkurs fotograficzny Kreatywne Zabrze, wpisuje się w działania 
artystyczne proponowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu 
i jest owocem wieloletniej współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą 
Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz zabrzańskim środowiskiem 
artystycznym.
Konkurs został stworzony z myślą o pasjonatach fotografii w róż-
nym wieku, którzy opisują Zabrze oryginalnymi kadrami i chcą się 
nimi podzielić. Zadaniem konkursu jest propagowanie, szczególnie 
wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form arty-
stycznego wyrazu. Poprzez aktywne współtworzenie kultury lokal-
nej pragniemy inspirować uczniów do podjęcia edukacji w artystycz-
nych szkołach wyższych oraz stworzyć wszystkim mieszkańcom 

możliwość prezentacji własnej twórczości. Dotychczas zaprezen-
towaliśmy w Galerii MOK 924 niepowtarzalnych prac związanych 
z miastem Zabrze, jego dziedzictwem historycznym, walorami archi-
tektonicznymi, krajobrazowymi oraz przestrzenią społeczną. Zabrze 
leżące w sercu regionu śląskiego jest doskonałym plenerem foto-
graficznym, tak ze względu na unikalne krajobrazy poprzemysłowe, 
jak i na rosnącą potrzebę dokumentowania zachodzących zmian.
W tym roku wystawa jest szczególna, gdyż jest to 10. jubileuszowa 
odsłona konkursu fotograficznego Kreatywne Zabrze. Wpisuje się 
ona doskonale w obchody 20. lecia działalności Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zabrzu. Z dumą prezentujemy na niej wybrane prace, 
które powstały na przestrzeni tych lat. Wystawa skłania do reflek-
sji na temat przemian, jakie dokonały się w zabrzańskim krajobra-
zie w ostatnich latach – prezentowane prace przedstawiają pozy-
tywną energię miasta i niedostrzegalne piękno codziennego życia 
oraz swoiste spotkania człowieka z zabrzańską kulturą.
Składam serdeczne podziękowania uczestnikom, jurorom, spon-
sorom i przyjaciołom konkursu oraz wszystkim instytucjom, które 
przyczyniły się do realizacji i rozwoju tego projektu: Górnośląskiej 
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie, a także Urzędowi 
Miejskiemu w Zabrzu. Szczególne podziękowania kieruję do Prezy-
dent Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik za objęcie patro-
natem honorowym konkursu.

Katarzyna flak 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Zabrzu, menadżer 

sztuki i animator kultury

od organizatoróW
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Marcin Budziński

Dziekan Wydziału Nowej 

Ekonomii i Gospodarki 

Kreatywnej GWSP im. Karola 

Goduli w Chorzowie

Zapomniane początki – Zabrze, 29 stycznia 2009 roku. Spotka-
nie robocze przedstawicieli miasta, zabrzańskiego MOK-u oraz 
uczelni – chorzowskiej GWSP. Planowana jest wspólna organiza-
cja cyklu wydarzeń pod nazwą „Festiwal Kultury Młodzieży Szkol-
nej”. W ramach imprez towarzyszących pojawiają się propozycje 
trzech konkursów dla uczniów zabrzańskich szkół ponadgimnazjal-
nych: konkursu na wizję mojego miasta „Mój pomysł na kreatywne 
Zabrze – mariaż kultury i biznesu”, konkursu na logo „Kreatywne 
Zabrze” oraz konkursu fotograficznego „Niedostrzegalne piękno 
mojego miasta”. Nikt wtedy nie przypuszczał, że tworzy się nowa, 
fotograficzna tradycja. Większość wydarzeń sprzed dziesięciu lat 
zastąpiły naturalnie setki kolejnych, ostał się jedynie nasz konkurs 
fotograficzny.
Długie drogi – od małej, lokalnej imprezy towarzyszącej po ogólno-
polski konkurs fotograficzny; od uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
po wszystkich pasjonatów fotografii w dwóch kategoriach wieko-
wych; od mało licznej reprezentacji w pierwszej edycji po kilkuset 
uczestników i tysiące zdjęć; od skromnych dyplomów i kilkuna-
stu fotografii w gablotkach po profesjonalne wernisaże, wystawy 
i albumy; od trzech instytucji po kilkadziesiąt podmiotów współ-
pracujących i patronujących; od uczestników i organizatorów po 
społeczność i przyjaciół.
Realizowane cele – regulamin pierwszego konkursu określał jego 
cele, którymi między innymi było wyeksponowanie ukrytych 

walorów miasta Zabrze, rozwijanie zainteresowań związanych 
z dziedzictwem historycznym miasta i regionu oraz kształtowa-
nie postaw społecznych mających na celu silniejszą identyfika-
cję i poczucie więzi z własnym miastem. Odnajdując w myślach 
kolejne wspomnienia konkursowe i przeglądając prace uczestni-
ków utwierdzam się w przekonaniu, że choć nie powinniśmy usta-
wać w eksponowaniu walorów, rozwijaniu zainteresowań czy kształ-
towaniu pozytywnych postaw to dzięki konkursowi dokonuje się 
realna zmiana w naszej rzeczywistości. Jest to zmiana zdecydo-
wanie na lepsze.
Tradycja i nowe wyzwania – jubileusze mają zwykle swoje zasady, 
iż spojrzeniu wstecz towarzyszy refleksja ku przyszłości. Jedno-
znacznym skojarzeniem, tylko w innej skali czasowej, jest dla mnie 
rozwój konkursu na tle przemian miasta. Tak jak Zabrze czerpie 
w rozwoju ze swoich tradycji łącząc je z nowoczesnością tak i sam 
konkurs umiejętnie łączy otwartość na nowości z poszanowaniem 
już wypracowanych wartości. Mając zaszczyt obserwować profesjo-
nalizm i zapał społeczności konkursowej jestem spokojny o nowe 
poszukiwania artystyczne, techniczne i organizacyjne w kolejnych 
edycjach konkursu. Nieco trudniej jest mówić o tradycji, której nie 
da się zadekretować, stworzyć z dnia na dzień. Na tradycję należy 
zapracować, należy do niej dojrzeć. Jednakże doświadczenia kon-
kursowe minionej dekady uprawniają w mojej opinii do używania 
tego słowa bez obawy o nadużycie.



8

Fotografowanie to piękne i tajemnicze malowanie światłem... albo 
„mechaniczne rejestrowanie rzeczywistości”, jako członek Jury wybie-

ram to pierwsze określenie, i tak się dzieje od I połowy XIX wieku 
czyli od momentu wynalezienia fotografii przez francuskiego mala-
rza Louisa Jacques Mandé Daguerre oraz angielskiego archeologa, 
chemika Williama Henry Fox Talbota. Historia konkursu „Kreatywne 
Zabrze” narodziła się dziesięć lat temu w XXI wieku w epoce foto-
grafii cyfrowej za sprawą Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Od 
dziesięciu lat miłośnicy tej sztuki malują światłem na różne tematy 
wzbogacając konkursowe archiwum o cenne prace w których wystę-
puje miasto Zabrze – miasto wciąż dla odkrywców tych młodych 
i tych dojrzałych. Każde przesłane na konkurs zdjęcie ma w sobie 
pewną cząstkę fotografującego, posiada swój życiorys, swoją opo-
wieść, pokazuje miasto z zupełnie innej strony. Każde konkursowe 
zdjęcie odsłania wrażliwość fotografującego na estetyczne piękno 
świata, które dostrzegają często w miejscach z pozoru zwykłych 
czy pospolitych na pierwszy „rzut oka”. Słynny paryski artysta, pla-
styk, Gaspar Felix Tournachon bardziej znany jako Nadar nazwał 
fotografowanie „cudowną sztuką”. Bez tego wynalazku trudno by 
było sobie dziś wyobrazić nasze życie. Fotografia uczy nas otwie-
rać oczy i widzieć nie tylko przedmioty, rzeczy, miejsca, ludzi, ale 
piękno zmienności świata. Patrząc przez oko kamery dokumen-
tujemy rzeczy świata i zamieniamy je w magiczne obrazy zatrzy-
mane w swoim czasie.

dariusz 

Walerjański

Historyk, muzealnik, 

członek Wojewódzkiej Rady 

ds. Ochrony Zabytków, 

Przewodniczący Komisji 

Kultury i Dziedzictwa w Zabrzu

od Jury
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Poznać swoje miasto albo raczej poznawać, bo czy można powie-
dzieć, że swoje miasto się zna? 
Najbardziej fascynuje mnie w mieście jego puls, specyficzne tętno, 
które uspokaja się nocą, by od rana bić coraz mocniej. To żywy orga-
nizm i zmienia się jak wszystko co żyje. Obserwacja tych zmian, 
a raczej świadomość zachodzących w mieście procesów sprawia, 
że sami potrafimy łatwiej znaleźć w nim swoje miejsce. Jeste-
śmy jego częścią, motorem tych zmian. Odpowiedzialny człowiek 
nie dostosowuje swego otoczenia tylko do siebie, musi pamiętać 
też o przyszłych pokoleniach. Takie myślenie „do przodu” nie jest 
możliwe bez refleksji, o tym co już za nami. Kiedy oglądam archi-
walne katalogi z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami konkursu 

„Kreatywne Zabrze”, to nie mogę się oprzeć szczególnym emocjom. 
Z jednej strony czuję radość i dumę z tego co się w Zabrzu zmieniło, 
a jednocześnie wzruszam się, bo dzięki tym fotografiom przypo-
minam sobie miejsca z lat naszej beztroskiej młodości. Podobnie 
czują mieszkańcy innych regionów patrząc z perspektywy czasu na 
zdjęcia swoich ulic, czy domów. Jednak, nie w każdym mieście ktoś 
pomyślał zawczasu, żeby dokumentować w dłuższej perspektywie 
czasu to co nas otacza. W Zabrzu mamy to szczęście, że możemy cie-
szyć się już z dziesiątej edycji tego konkursu. Nazbierało się sporo 
dobrych zdjęć. To duża wartość dla nas i przyszłych pokoleń. Dla 
człowieka angażującego się w miejscu zamieszkania i urodzenia, 
fundamentem jest poczucie tożsamości. Ten konkurs właśnie taki 
fundament buduje. Dziękuję.

arkadiusz gola 

Fotoreporter Dziennika 

Zachodniego, , absolwent 

i doktorant opawskiego 

Instytutu Kreatywnej 

Fotografii
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System wczesnego ostrzegania
Parafrazując Susan Sontag z eseju O fotografii w którym pisze: 

„Większość sfotografowanych przedmiotów istnieje tylko dlatego, 
że została sfotografowana” dochodzę do wniosku, że fotografia 
posiada niesamowitą zdolność mumifikowania rzeczy i zdarzeń. 
Każdy z nas tego doświadcza, ale jeśli fotografia jest jego pasją, 
albo wiąże z nią dalsze plany życiowe, to staje on się kronikarzem 
życia i mimowolnym arbitrem rzeczywistości. 
Właściwie Sontag pisze o fenomenie jakim jest fotografia, o tym, 
że gdyby przedmioty nie zostały sfotografowane, nie egzystowa-
łyby wtedy w naszej pamięci. Otoczenie czy przedmioty, na które 
nie zwrócilibyśmy uwagi, ponieważ są banalne czy po prostu brzyd-
kie, na fotografiach uzyskują nowy kontekst, narrację lub stają się 
symbolem. W ten sposób fotografia definiuje na nowo to, co kano-
niczne i to, co zmarginalizowane – nie tyle przez tworzenie domi-
nującego przekazu zagłuszającego inne treści, co poprzez funkcjo-
nowanie jako siła pozwalająca wydobyć znaczenia, które mogą być 
rozkodowane przez widza. Najdobitniej doświadczam tego zjawiska 
gdy przeglądam albumy i katalogi fotograficzne uczniów Liceum 
Plastycznego w Zabrzu z lat 90. Jako ówczesny nauczyciel foto-
grafii, byłem kierownikiem artystycznym tych wydawnictw. Zdję-
cia zamieszczone w tych publikacjach, po niemal 20 latach, mają 
zupełnie nowy i inny wymiar. Jakby mijający czas nadał im nowy 
kontekst, nowe, bardziej emocjonalne i metafizyczne znaczenie. 
Podobne wrażenia mam przeglądając prace laureatów konkursu 
Kreatywne Zabrze. W przeciągu dziewięciu edycji, zobaczyliśmy 
wiele ciekawych i różnorodnych zdjęć. Część z nich posiada już to 
znamię historyczności, inne opisują aktualne aspekty naszej rze-
czywistości, ale przede wszystkim są świadectwem wrażliwości 

ich autorów na przemiany cywilizacyjne. Przemiany, które obja-
wiają się zanikiem legend, etosu miejsca, czy dawnej infrastruk-
tury przemysłowej, w rytm dynamicznych procesów społecznych, 
które czasem bezpowrotnie dematerializują otoczenie w cynicz-
nym procesie ekonomicznym.
Fotografia została wynaleziona, aby bezduszny aparat w każdym 
detalu i z jednakową atencją, odwzorowywał rzeczywistość. Jednak, 
gdy oswojono się z tą jej właściwością, przyszedł czas na refleksję, 
że oto materia zapisana na kliszy jest jednocześnie żywa i martwa. 
Posiada swój fizyczny ślad, choć właściwie może jej już w tej chwili 
nie być. Ten fenomen, który wielu stara się rozwikłać, stanowi o sile 
fotografii i jej niemal magicznej tajemniczości.
Jest też inny aspekt imperatywu, który towarzyszy potrzebie two-
rzenia fotograficznej dokumentacji, jest to zjawisko, które Roland 
Barthes nazwał „przygodą”, a to w jego mniemaniu znaczy impuls, 
który powoduje, że niektóre zdjęcia przyciągają jego uwagę. Ta 

„przygoda” generowana przez „dotknięcie obiektywem” wycinka 
znalezionej, bądź wykreowanej rzeczywistości, staje się dla widza 
kodem lub formą zbliżenia do emocjonalnych stanów towarzyszą-
cych autorowi. 
Artyści często postrzegani są jako „system wczesnego ostrzegania” 
przed problemami i zmianami, które nas dopiero czekają. Mają tę 
intuicyjną zdolność, by antycypować przemiany. W zakątkach ich 
obrazów czają się symbole przemian, które my, jako odbiorcy tych 
obrazów, powinniśmy wychwycić. Bez twórczości bylibyśmy pozba-
wieni refleksji nad życiem i światem. Dlatego gratuluję inicjatorom 
tego konkursu, tak długotrwałej determinacji w cyklicznym organi-
zowaniu tego wydarzenia. Tworzą oni żywe, emocjonalne i co naj-
ważniejsze – autentyczne, archiwum naszego miasta.

piotr Muschalik

Artysta fotografik , kierownik 

w Pracowni Fotografii 

i profesor nadzwyczajny na 

Akademii Sztuk Pięknych 

w Katowicach
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O tym, że fotografia może być sztuką wie każdy, kto choć przez 
chwilę był w jakimkolwiek muzeum sztuki współczesnej. We frank-
furckim Städel Museum w sąsiednich salach wiszą obok siebie obrazy 
Rembrandta i fotografie Eugène Atget. Okazało się, że medium, 
które w doskonały sposób udaje rzeczywistość może także służyć 
do pokazania wykreowanego świata. Świata przedstawiającego 
wewnętrzne impresje i zaglądającego w zakamarki ludzkiej duszy. 
Fotografia stała się dla wielu ludzi sposobem wyrażenia własnych, 
często nieopisywalnych słowem wyobrażeń. Jak prawdziwa sztuka 
wciąga ona swoich wyznawców w swoje ramiona i nie pozwala 
wypuścić. Fotografowanie przestaje już być kwestią wyboru – zaczy-
namy myśleć obrazami.
Ta fascynacja nowym językiem często sprawia, że zaczynamy mieć 
więcej do powiedzenia, a ściślej do pokazania. Szukamy widzów dla 
tego co zobaczyło nasze oko, a co zarejestrowaliśmy aparatem foto-
graficznym. Konkurs fotograficzny jest forum, na którym możemy 
pokazać naszą twórczą pracę. Jeśli się nam poszczęści i inni zobaczą 
to co zachwyciło nas, znajdziemy się w gronie zwycięzców. Poko-
namy naszą konkurencję. Czy aby na pewno?
Czy jeden świat wyobraźni może pokonać inne światy? Czy coś 
tak abstrakcyjnego, jak sztuka fotografii może dać się zamknąć 
w wymierne ramy precyzyjnych kryteriów? Te pytania nie wymagają 
odpowiedzi, obnażają jedynie naszą ludzką skłonność do rywalizacji. 
Fotografia rywalizacją nie jest. Wręcz przeciwnie – to język, który 
pozwala ludziom komunikować się ze sobą, przedstawiać sobie wła-
sne, odrębne wizje tego, co nas otacza. Konkurs jest miejscem, w któ-
rym te wizje mogą się spotkać, jedna z nich zostanie szczególnie doce-
niona, ale nie znaczy to, że pozostałe nie mają wartości. Ta możliwość 
przedstawienia jest największa wartością fotograficznego konkursu.

Myślę, że fotografie powinny prowokować i nie pokazywać tego, co 
jest już znane. Nie wymaga ani wielkiej siły ani magii odtworzenia 
czyjejś twarzy na zdjęciu. Magią jest postrzeganie ludzi w zupeł-
nie nowy sposób.

Duane Michals

Michał szalast

Fotograf dokumentalista. 

Urodzony i nierozerwalnie 

związany z Górnym Śląskiem
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KonKurs fotograficzny KrEatyWnE zaBrzE

tematyka konkursowa:

 2009 niedostrzegalne piękno miasta

 2010 Śląskość zabrza i jego mieszkańców

 2011 Pozytywna energia zabrza

 2012 Jubileusz

 2013 Życie miasta

 2014 Kulturalni w Europie

 2015 Światłem malowane

 2016 Muzyka miasta

 2017 industrialnie

skład jury konkursowego w latach 2009–2017:

 Witold Berus

tomasz Biderman

ireneusz Borowski

Marcin Budziński

tomasz cichowski

diana Diczew

Katarzyna flak

arkadiusz gola

dawid Korzekwa

grzegorz Kuciera

piotr Muschalik

Marian oslislo

Michał szalast

Kazimierz szołtysek

dariusz Walerjański
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Małgorzata MachańsKa (ŻołniErEK)
zaBrzE W MglistyM noWiu

EDycJa 2009
nagroDa głóWna
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MagdalEna irla (WilczEK)
PiEKiElnE zaBrzE

EDycJa 2009
WyróŻniEniE
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Joanna szyMańsKa (fąfara)
KoŚciół MaloWany ŚWiatłEM

EDycJa 2009
WyróŻniEniE



16

andrzEJ MalczEWsKi
BEz tytułu

EDycJa 2010
WyróŻniEniE



17X KonKurs fotogr aficzny KrE at y WnE zaBrzE 2018

zofia MalczEWsKa
 WiEŻa 2

EDycJa 2010
nagroDa głóWna



18

angEliKa Wilga
PoDział

EDycJa 2011
WyróŻniEniE

Klaudia Maśnica (KorniluK)
oDBiciE

EDycJa 2011
WyróŻniEniE
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przEMysłaW MatusiaK
BEz tytułu

EDycJa 2011
nagroDa głóWna
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szyMon florEK
u Pana Boga za PiEcEM

EDycJa 2011
nagroDa głóWna
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rafał stanisz
Plac WolnoŚci

EDycJa 2012
nagroDa głóWna
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JałoWiEcKi piotr
artystyczny BacKstagE 1

EDycJa 2012
WyróŻniEniE
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sEWEr KruczKoWsKi 
PoKolEniE

EDycJa 2012
WyróŻniEniE
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angEliKa Wilga
zaKuPy

EDycJa 2013
WyróŻniEniE sPEcJalnE
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hEla MalczEWsKa
traMWaJ DuchóW

EDycJa 2013
WyróŻniEniE
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Jagoda BarchańsKa
czEKaM

EDycJa 2013
WyróŻniEniE
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grzEgorz florEK 
WyŚcig

EDycJa 2013
WyróŻniEniE

Joanna Wątor
W KrzyWyM zWiErciaDlE

EDycJa 2013
nagroDa głóWna
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Małgorzata ullMann
10:18 W zaBrzu

EDycJa 2013
WyróŻniEniE
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Michał ludynia
KrEatyWna MłoDziEŻ

EDycJa 2013
nagroDa głóWna
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rafał stanisz 
KulturalnE ŻyciE Miasta

EDycJa 2013
WyróŻniEniE
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szyMon florEK
Do ŚluBu

EDycJa 2013
WyróŻniEniE



32

daMian ganszczyK
KoKsoWnia JaDWiga

EDycJa 2013
WyróŻniEniE
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alEKsandra Baran
MłoDE sErcE

EDycJa 2014
WyróŻniEniE



34

ŻanEta gula
sKoK z BalonEM

EDycJa 2014
WyróŻniEniE
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alEKsandra Baran
raDosna Wiosna

EDycJa 2014
nagroDa głóWna



36

lEch sołtysiaK
Mała WiElKa sPraWa – ParK W zaBrzu

EDycJa 2014
WyróŻniEniE
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grzEgorz florEK
filharMonia – Kultura na WysoKiM PozioMiE 

EDycJa 2014
WyróŻniEniE

szyMon florEK
na KoPalni

EDycJa 2014
nagroDa głóWna
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Małgorzata ullMann
EuroPEJsKiE PuzzlE

EDycJa 2014
WyróŻniEniE
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grzEgorz WnęK
BallaDa

EDycJa 2014
WyróŻniEniE



40

anna KoWol
uKryty talEnt

EDycJa 2015
WyróŻniEniE



41X KonKurs fotogr aficzny KrE at y WnE zaBrzE 2018

Joanna opołczyńsKa
sPotKaniE z PrzEszłoŚcią

EDycJa 2015
nagroDa głóWna



42

adaM nycz
DoM isKiEr

EDycJa 2015
WyróŻniEniE
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KaMil olEszKiEWicz
zaMiErzchła iluMinacJa

EDycJa 2015
WyróŻniEniE



44

Michał WiEJaK 
raDoŚć PoranKa

EDycJa 2015
WyróŻniEniE
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JadWiga WiEJaK
zWycięstWo

EDycJa 2015
WyróŻniEniE



46

MilEna WoJtEK
ŚWiatło MaciEJa

EDycJa 2015
WyróŻniEniE
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Marta curyło
słonEczna noc

EDycJa 2015
nagroDa głóWna



48

alEKsandra KolanEK
ŚPiEWaJącE Mury

EDycJa 2016
WyróŻniEniE
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BarBara garus
nutKi MoJEgo Miasta

EDycJa 2016
 nagroDa głóWna
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grzEgorz WnęK
oBErschlEsiEn 

EDycJa 2016
WyróŻniEniE
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Julia lipiEc
Po DEszczu

EDycJa 2016
 nagroDa głóWna
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daMian ganszyK
hałDa MaKoszoWy

EDycJa 2017
WyróŻniEniE
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BarBara garus
MaciEJ z lotu „PtoKa”

EDycJa 2017
nagroDa głóWna
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grzEgorz florEK
szyB taDEusz

EDycJa 2017
WyróŻniEniE
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szyMon florEK 
fruWaJący fortEPian

EDycJa 2016
WyróŻniEniE
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adriana KędziErsKa
Prosto

EDycJa 2017
WyróŻniEniE
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patrycJa JanoszKa
niEziEMsKi KraJoBraz

EDycJa 2017
WyróŻniEniE
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MirosłaWa MicKiEWicz
górnicza coDziEnnoŚć

EDycJa 2017
nagroDa głóWna
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toMasz MEndE
oczy

EDycJa 2017
WyróŻniEniE



60

alEKsandra BuJalsKa
KosMiczny PEJzaŻ

EDycJa 2017
WyróŻniEniE
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Mariusz MiElczarEK
JaDWiga

EDycJa 2017
WyróŻniEniE



konkurs pod patronatem honorowym: 

Prezydenta Miasta zabrze Małgorzaty Mańki-szulik

patron konkursu:

związek Polskich artystów fotografików okręg Śląski

organizatorzy:

Miejski ośrodek Kultury w zabrzu
górnośląska Wyższa szkoła Przedsiębiorczości im. Karola goduli w chorzowie

partnerzy konkursu:

patronat medialny:

projekt graficzny, skład i łamanie:

ireneusz Borowski

wydawca:

Miejski ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a, 41-800 zabrze
w w w.mok.ar t .p l

 






