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W niedługim czasie zostanie oddana do użytku nowa Biblioteka AWF 

w Katowicach. Chcielibyśmy, aby skupiała ona również życie kulturalne 
naszej społeczności akademickiej, by odbywały się w niej ciekawe odczy-
ty, spotkania, wystawy, a może nawet koncerty. By była naszą wizytówką. 
Biblioteka powinna być miejscem, w którym poszerzają się nie tylko hory-
zonty wiedzy, ale również wrażliwości artystycznej. Aby zainteresować 
studentów, pracowników, a nawet osoby spoza Uczelni naszą ideą, po-
stanowiliśmy nie czekać na otwarcie nowego gmachu biblioteki, lecz już 
teraz, choć w skromnych warunkach, zaprezentować cykl wystaw fotogra-
ficznych. Od czegoś trzeba zacząć. W ten sposób chcielibyśmy nie tylko 
przybliżyć Wam różnorodne dziedziny sportu i kultury, ale też zachęcić do 
pokazania na szerszym forum swoich pasji. Na pewno wielu ma ciekawe 
zainteresowania. Nie można ich zatrzymywać tylko dla siebie. Trzeba 
dzielić się z innymi, do czego serdecznie zapraszamy.  

 

 
„Galeria Przy Schodach” 
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„Galeria Przy Schodach iałalność w październiku 
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Czytelnia Ogólna jako drugie miejsce ekspozycji 

 
olejna prezentacja pt. „Forma i Kształt” to fotografie czarno-białe. 

Pre

cyplinie 
spo

i oglądać: 
 – zdjęcia wykonane 

przez amatora fotografika, członka Jastrzębskiego 
Klubu Fotograficznego NIEZALEŻNI; 

” rozpoczęła swą dz
5 roku, wystawą poświęconą Ojcu Świętemu. Okazją do wspomnień 

o Papieżu - Polaku, który szczególnie umiłował sport i góry, był Dzień 
Papieski. Podczas tej wystawy, jak i wszystkich kolejnych, oprócz fotogra-
fii i katalogów staraliśmy  się zaprezentować zbiory naszej biblioteki, 
związane  tematycznie z ekspozycją. Tu - osobą Jana Pawła II. 

 

K
zentowaliśmy je w styczniu i lutym tego roku, a ich autorami byli stu-

denci AWF-u w Warszawie, zrzeszeni w kółku fotograficznym „Fotomor-
gana”. W przyszłości mamy zamiar pokazać inne prace tego koła. 

Miesiąc marzec poświęciliśmy po raz pierwszy wybranej dys
rtowej. Było nią Karate Kyokushin. W galerii w holu, ale i też w Czy-

telni Ogólnej, mogliśmy oglądać fotografie poświęcone poszczególnym 
technikom karate i osobom sensei Eugeniusza i Małgorzaty Dadzibugów, 
propagatorów tego sportu na Śląsku i w Zagłębiu, członkom kadry naro-
dowej, trenerom i wielokrotnym medalistom aren międzynarodowych. 
Zdjęcia, albumy oraz obszerne informatory pochodzą z ich prywatnych 
zbiorów. Za ich udostępnienie bardzo dziękujemy. Wystawie towarzyszył 
też okolicznościowy katalog, przy tworzeniu którego pomagał nam nasz 
kolega i współpracownik Sławomir Baran. 

W kolejnych miesiącach będziemy mogl
Kwiecień -  Piotr Polok „Podwodny Świat”
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Maj - Grzegorz Siba „3x4000” – zdjęcia poświęcone 
wspinaczce górskiej; 
Krzysztof Sas–Nowosielski – wspinaczka skałkowa. 

W późniejszym y wystawy przedstawiające 
m.in. taniec niepełno -
nia wszystkich!!!, no może prawie wszystkich) oraz mistrza Strong Man 
Ma

ej strony. To dla takich 
mo

aniza-
cją wystaw w Bibliotece. 
 

 
okresie zaprezentujem
sprawnych na wózkach, piłkę nożną (Mundial ogar

riusza Pudzianowskiego i jego dyscyplinę. Zobaczymy również wielce 
widowiskowy trial motocyklowy i sporty zimowe. 

Wszystkie wystawy pokazane do tej pory cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Bardzo dziękujemy za dobre przyjęcie naszego pomysłu. Przy-
jemnie jest nam słyszeć głosy pochwały z Wasz

mentów warto poświęcać czas i umiejętności. Mamy nadzieję, że nie 
zawiedziemy Waszych oczekiwań i że będziecie nas inspirować do dalszej 
pracy. Przypominamy, że wystawy można oglądać nie tylko w galerii 
w holu, ale także w Czytelni Ogólnej. Zaś wszelkich informacji o minio-
nych, bieżących i przyszłych wystawach szukajcie na naszej stronie in-
ternetowej www.biblioteka.awf.katowice.pl/wydarzenia. Postaramy się 
też, by każdej prezentacji towarzyszył okolicznościowy katalog, jak na 
prawdziwą galerię przystało. Miło jest nam poinformować wszystkich, że 
„Galeria Przy Schodach” jest już znana w środowisku. Informacje o orga-
nizowanych przez nas wystawach umieszczane są w „Kurierze Fotogra-
ficznym” wydawanym przez towarzystwo fotograficzne w Rybniku. 

 
Mgr Agnieszka Stachura jest pracownikiem Sekcji Udostępniania Zbio-

rów Biblioteki Głównej AWF w  Katowicach. Zajmuje się również org

 


