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Szanowni Państwo!  

Konkurs fotograficzny MAZOVIA ART 2022 pod hasłem „Sport w mojej Gminie” 
to kolejna edycja zapoczątkowanego w ubiegłym roku przedsięwzięcia, dzięki 
któremu nasze Stowarzyszenie chce promować artystów pochodzących 
z gmin zachodniego Mazowsza. Pragnę zaznaczyć, że Stowarzyszenie od 18 lat  
koncentruje się przede wszystkim na organizacji zawodów sportowych dla 
dzieci i młodzieży, stąd szczególnie bliska jest nam tematyka tegorocznego 
konkursu. Mam nadzieję, że MAZOVIA ART 2022 będzie ciekawym wydarzeniem 
z pogranicza kultury i sportu.

Serdecznie dziękuję Panu Zenonowi Reszce, burmistrzowi Błonia, i Panu  
Włodzimierzowi Leduchowskiemu, dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji  
w Błoniu, za współorganizację konkursu i przygotowanie wystawy 
pokonkursowej, Włodarzom Gmin Członkowskich za objęcie jej honorowym 
patronatem, a Dyrektorom Ośrodków Kultury za rekomendowanie artystów 
do udziału w wystawie.

Podziękowania za zaangażowanie w realizację pomysłu kieruję również do 
Pana Mariusza Koszuty, koordynatora konkursu z ramienia Stowarzyszenia  
i kuratora wystawy.

Jerzy Wysocki
       

Prezes Stowarzyszenia Gmin  
Zachodniego Mazowsza MAZOVIA

Zenon Reszka 

Burmistrz Gminy Błonie

Słowem wstępu    

Wystawa prac w ramach konkursu fotograficznego „Sport w mojej gminie” 
jest drugim artystycznym przedsięwzięciem w ramach działania MAZOVIA ART. 
Kontakt z kulturą to jeden z podstawowych elementów wychowania, edukacji 
i dydaktyki. Prezentacja fotografii to sposób, by poprzez ich wystawę spotkać 
pasjonatów, a może artystów, którzy jeszcze wczoraj nie mieli zbyt wiele 
wspólnego ze sztuką, a dzisiaj odnajdą w tym swoje powołanie.

Gminy zrzeszone w ramach Stowarzyszenia MAZOVIA już wiele lat temu zgodnie 
postawiły na wszechstronność wspólnie podejmowanych inicjatyw i działań. 
Dlatego też ta wystawa stwarza właściwy moment, by połączyć piękno ze 
sportowym duchem, a także propagowaniem naszych małych ojczyzn. 

Nieprzypadkowo miejscem wystawy jest Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu 
– miejsce styku sportu i kultury. Ich wzajemne przenikanie i oddziaływanie  
na siebie sprawia, że właśnie tu organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, 
jak imprezy sportowe, wystawy, spotkania, konkursy i wernisaże, których 
motywem przewodnim jest aktywność i piękno. 
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Błonie

Iwona Kępka Małgorzata Zambrzycka

Gmina Błonie Gmina Błonie

Od zawsze z aparatem w ręku utrwala sportowe, 
i nie tylko, emocje towarzyszące jej, rodzinie 
i znajomym oraz dzieciom, z którymi prowadzi 
zajęcia.
Lubi moment zatrzymania w kadrze tego,  
co jest tu i teraz.
Urodzona błonianka. Wychowana w domu 
przepełnionym sportem i sportowymi emocjami.
Koszykarka, tenisistka i warcabistka amatorka. 
Magister ekonomii. Społecznik. Jako rodzic 
zaangażowana w tematy oświatowe i sportowe.

Fotografią zajmuje się amatorsko od roku.  
Swoją pasję odkryła podczas wakacyjnej podróży 
do Grecji. Najbardziej lubi uwieczniać swoich 
najbliższych oraz przyrodę. Inspiracje czerpie 
również na siłowni. Zachwyca ją przemiana 
ludzkiego ciała, co stara się pokazywać na swoich 
zdjęciach. W wolnych chwilach oddaje się czytaniu 
książek – to jej druga pasja. Ulubiony gatunek  
to thriller psychologiczny.

Kulturystyka – podążając za perfekcją

Kulturystyka – podążając za perfekcją

Jak ty zbiłeś tę damkę

II MIEJSCE 
Sięgaj, gdzie wzrok  

nie sięga
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Piotr Krajewski

Lubi pokazywać nietuzinkowe ujęcia miejsc, które 
znamy i mijamy codziennie. Cały czas poszukuje 
inspiracji, aby przedstawiać swoje zdjęcia 
w ciekawy i interesujący sposób. Od urodzenia 
jest mieszkańcem Błonia. To miasto ciągle go 
zaskakuje.

Gmina Błonie Gmina Brwinów

Sport na zewnątrz czy wewnątrz

Andrzej Gontarczyk 
Pracuje od dwunastu lat w Ośrodku Kultury 
w Brwinowie. Od zawsze fotografuje amatorsko 
wydarzenia kulturalne, sportowe, ciekawostki 
przyrodnicze, ciekawe zjawiska pogodowe, ludzi 
i zwierzęta. Nie rozstaje się ze swoim aparatem 
ani w dni wolne od pracy, ani w czasie świąt  
czy uroczystości.

Turniej Sołectw – Orlik

Trening na hali sportowej
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Katarzyna Potocka
Zajmuje się fotografią sportową z pasji 
i zamiłowania. Najczęściej robi zdjęcia drużynie 
Klubu Sportowego Partyzant Leszno, ponieważ 
tam trenują jej dwie córki: Natalia i Lilianna.

Gmina Leszno Gmina Michałowice

Sport uczy pokonywania przeszkód

Od skrzata do mistrza świata

Anna Mujta

Akrobatki

I MIEJSCE 
Akrobatki 2

Mieszkanka Pęcic. Fotografia towarzyszy jej przez 
większość życia, jest dla niej przyjemnością  
i wielką pasją. Podczas fotografowania najbardziej 
zależy jej na uwiecznieniu naturalności  
i chwil szczęścia.
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Robert Marczak

Sport, Michałowice

Sport, Michałowice

Maciej Świeciński

Student 2

Student

Gmina MichałowiceGmina Michałowice

Mieszkaniec Reguł. Członek Klubu Fotograficznego 
„Reguły Fotografii”, który łączy pasjonatów 
fotografii z gminy Michałowice. Fascynują go  
ludzie, przyroda i architektura. Lubi fotografię 
czarno-białą. Miłośnik motocykli.

Mieszkaniec gminy Michałowice od urodzenia. 
Świeżo upieczony student budownictwa.  
Miłośnik sportu, a w szczególności piłki nożnej,  
w którą gra.
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Maria Samborska Piotr Hałas

Gmina MilanówekGmina Milanówek

Fotografią interesuje się od wczesnych  
lat młodzieńczych. Uczestniczyła w kursach  
i obozach fotograficznych. Największą 
przyjemność sprawia jej fotografia zwierząt. 
Od niedawna robi również zdjęcia z wysokości 
kilkudziesięciu metrów przy użyciu drona.

Odkąd pamięta, interesował się 
produkcją filmową, jednak w tej 
dziedzinie osiągnął już swój limit. 
Teraz odnalazł nową pasję – 
w fotografii sportowej. Przygodę  
z tą konkretną dziedziną rozpoczął 
przypadkiem. Uprawiał kolarstwo 
grawitacyjne na jednym z torów 
znajdujących się w Milanówku. 
Okazało się, że jeszcze większą 
frajdę sprawia mu fotografowanie 
parających się tą dyscypliną 
sportu kolegów. Potem już 
poszło z nurtem, a finał tej 
historii prezentują przedstawione 
fotografie.

Podniebne akrobacje

III MIEJSCE 
Look mom no foot!

Disaster
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Gmina Nadarzyn Gmina Nadarzyn

Marek Klinowski

Mieszka w Nadarzynie, gdzie 
uczęszcza do VIII klasy Szkoły 
Podstawowej im. W. Doro-
szewskiego. Ma trzynaście lat.  
Od przedszkola trenuje tenis 
stołowy. Jest zawodnikiem 
tej sekcji w Klubie Sportowym 
Nadarzyn w kategorii kadet.

Jego hobby, oprócz tenisa 
stołowego, jest snowboard oraz 
jazda na hulajnodze wyczynowej 
lub rowerze górskim. Bardzo 
często trenuje te sporty na 
pumptracku w Starej Wsi  
(w gminie Nadarzyn 
i ten obiekt wybrał do konkursu 
fotograficznego.

Fotografią zajmuje się  
od dwóch lat.

Przed startem Szybki łuk

Jak w niebie Na fali

Paweł Klinowski

Uczęszcza do VIII klasy Szkoły 
Podstawowej im. W. Doroszewskiego 
w Nadarzynie. Ma czternaście lat.  
Od najmłodszych lat uprawia czynnie 
sport.

Jest zawodnikiem tenisa stołowego 
w Klubie Sportowym Nadarzyn.  
Jego hobby to sporty ekstremalne: jazda 
na nartach – freestyle, oraz na rowerze 
– enduro i dirt. Zbudowany w Starej Wsi 
(w gminie Nadarzyn) pumptrack jest  
dla niego doskonałym miejscem  
do treningu i spędzania wolnego czasu, 
dlatego ten obiekt wybrał do konkursu 
fotograficznego.

Fotografią zajmuje się amatorsko od 
sześciu lat. Fotografuje przede wszystkim  
przyrodę i naturę.
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Gmina Nadarzyn Gmina Nadarzyn

Marek Zdrzyłowski

Fotografią zajmuje się od bardzo dawna, odnosi 
niekiedy wrażenie, że urodził się z aparatem 
w dłoniach. Fotografia to nie tylko jego pasja,  
to również styl życia – sposób postrzegania 
świata, rozumienia przyrody, wyrażania emocji, 
jego relacji z innymi ludźmi.

Richard Avedon powiedział: „Jeżeli w ciągu dnia 
nie zrobię czegoś związanego z fotografią,  
to czuję, jakbym zaniechał czegoś niezbędnego 
dla mojej egzystencji, na przykład zapomniał 
się obudzić. Jestem przekonany, że przypadek, 
który spowodował, że zostałem fotografem, 
uczynił moje życie w ogóle możliwym”. 

Jak twierdzi, odczuwa tak samo. Fotografii 
zawdzięcza bardzo wiele. To ona sprawiła, 
że stał się bardzo uważnym obserwatorem 
wszystkiego, co go otacza. Obudziła w nim 
ciekawość świata, zaczął dostrzegać to, 
czego nie widzą inni. Dzięki fotografii stał się 
człowiekiem światłoczułym, dostrzega potęgę 
światła i jest głęboko przekonany, że bez niego 
nie byłoby niczego.

Swoją radością fotografowania dzieli się 
z innymi, wystawiając swoje prace w galeriach. 
Ma za sobą już dwadzieścia pięć wystaw 
indywidualnych i kilka zbiorowych.  
Jest przekonany, że to nie koniec.

To jest uderzenie

Czym skorupka za młodu

Jarosław Wiśniewski

Absolwent Zespołu Szkół 
Fototechnicznych w Warszawie, 
zawodowy fotoreporter od dwudziestu 
pięciu lat. Przez wiele lat związany 
z redakcją tygodnika „Polska Zbrojna” 
i Domem Wydawniczym „Bellona”. 
Później, po zmianach, w strukturze 
z Redakcją Wojskową, a następnie 
z Wojskowym Instytutem Wydawniczym. 
W międzyczasie współpracował jako 
fotograf z „Przeglądem Sportowym” 
i Czesławem Langiem przy organizacji 
wyścigów kolarskich. Od 2018 roku 
związany z gminą Nadarzyn, Gminnym 
Ośrodkiem Sportu i klubami sportowymi 
działającymi na tym terenie, głównie 
z GLKS Nadarzyn. W wolnych chwilach 
od zawodów sportowych fotografuje 
przyrodę.

1

2
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Gmina Podkowa Leśna Gmina Podkowa Leśna

Natalia Ostaszewska

Fotografią zajmuje się od dawna.  
Na początku traktowała to jako 
zabawę. Robiła wtedy zdjęcia 
koleżankom. Dopiero po pewnym 
czasie zaczęło ją to bardziej 
interesować. Dzięki dziadkom, 
którzy prowadzą firmę graficzną, 
nauczyła się obróbki zdjęć 
w profesjonalnych programach, 
a dzięki wujkowi – samego 
fotografowania. Jej marzeniem 
jest rozwijanie się w tej dziedzinie.

Olaf Warowicki
Olaf ma siedemnaście lat. Na co dzień pasjonuje się 
fotografią i nagrywaniem filmów. 

Uwielbia uprawiać wiele sportów, które zawsze 
rejestruje kamerą.

Teqballove

Teqballove
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