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Grudzień to czas podsumowań, oceny pracy i wydarzeń z per-
spektywy minionego roku. Rok 2009 dla Galerii Przy Schodach i Bib-
lioteki AWF jak zwykle był niezwykle ciekawy i pracowity. Zorganizo-
waliśmy szereg spotkań, festynów i turniejów, wszystkie obfitowały
w emocje i wnosiły wiele radości w nasze życie.

Ale po kolei, w marcu zakończyliśmy szereg spotkań – odczytów,
podczas których zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację Asi Zakolskiej.
Pewnie pamiętacie spotkanie z Tomkiem Kobielskim, inaugurujące
cały cykl wystąpień na rzecz młodej dziewczyny, która uległa wypad-
kowi w górach. Z naszą wystawą i pokazami slajdów odwiedziliśmy
m.in. Politechnikę Śląską, Uniwersytet Wrocławski, Telewizję TOYA
w Łodzi i wiele zaprzyjaźnionych galerii. Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, która zaopiekowała się Asią podsumowała tegoroczne
wpłaty. Okazuje się, że dzięki naszej pracy i waszej pomocy uzbiera-
liśmy kwotę, która pozwoli na półtoraroczny pobyt dziewczyny w bar-
dzo drogim, ale i profesjonalnym ośrodku rehabilitacyjnym.

We wrześniu już po raz drugi Biblioteka zorganizowała śląski
Sportowy Turniej Bibliotekarzy. Impreza chyba już na stałe wpisała
się w działalność nie tylko naszej Biblioteki, bo jest rekomendowana
na wszystkich wielkich konferencjach branżowych. Gdyby nie proble-
my finansowe, pewnie za rok byłby to turniej ogólnopolski.

W październiku nasi pracownicy wzięli czynny udział w przygoto-
waniach i organizacji Festiwalu Biegowego im. J. Kukuczki. W ra-
mach wspomnianego festiwalu, zorganizowaliśmy z okazji święta pod-
opiecznych Fundacji „Domu Aniołów Stróżów” i Fundacji „Ulica”
sportowy festyn dla dzieci. W zabawie udział wzięło 150 dzieciaków ze
świetlic środowiskowych województwa śląskiego. Była dobra zabawa,
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smaczne jedzenie i prezenty, bowiem w imieniu AWF i dzięki naszym
sponsorom, przekazaliśmy na ręce prezesa Fundacji „Ulica” kilkana-
ście par łyżew i ochraniaczy. Dzięki nam dla naszych małych podo-
piecznych powstała sekcja łyżwiarska. Teraz maluchy będą mogły
w atrakcyjny sposób spędzać wolne chwile.

Ale oprócz spotkań i turniejów nie zabrakło oczywiście cieka-
wych wystaw, o wszystkich możecie przeczytać na naszej stronie in-
ternetowej www.biblioteka.awf.katowice.pl w zakładce Galeria Przy
Schodach, serdecznie zapraszam.

Na koniec listopad i trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Fo-
tografii Otworkowej organizowanego przez Grupę Trzymającą OFFO.
Jest to impreza cykliczna (biennale), która nie ma odpowiednika
w polskim środowisku fotograficznym, znana także za granicami kra-
ju. Galeria Przy Schodach bierze udział w Festiwalu już po raz trzeci.
W listopadzie br. w ok. 50 galeriach w ramach OFFO zostały pokaza-
ne wystawy ponad 100 autorów z Polski i zagranicy. Można było zo-
baczyć prace pochodzące m.in. z Francji, Argentyny, Australii, USA
czy Rosji. Część galerii znajduje się poza obszarem Górnego Śląska
(Alwernia, Częstochowa, Jelenia Góra). Tak duża liczba wystaw po-
zwala ukazać nie tylko różnorodność efektów, jakie można uzyskać
przy wykorzystaniu camery obscury, lecz również wielość punktów
widzenia i poglądów na temat fotografii, sztuki czy, po prostu, rzeczy-
wistości. Wystawy festiwalowe eksponowane będą w styczniu/lutym
2010 roku w zielonogórskiej galerii BWA oraz innych na terenie mia-
sta, a następnie w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu. W połowie
2010 roku przewidziana jest duża wystawa OFFO w Niemczech.
Udział w Festiwalu biorą uznani artyści uprawiający ten gatunek fo-
tografii - członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Artyści
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski, wykładowcy uczelni artystycznych
oraz artyści Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej
F.I.A.P. Wystawom towarzyszą pokazy filmów otworkowych, multime-
diów, prelekcje, pokazy oraz wydawnictwo stanowiące po części kata-
log, ale też zbiór artykułów teoretyków i praktyków fotografii otworko-
wej. W naszej Galerii gościliśmy wystawę zbiorową pod tytułem Bro-
niszów – Warsztaty 2008 i 2009. Więcej o festiwalu, wystawie, którą
prezentujemy w ramach OFFO i jej autorach znajdziecie na stronie
Galerii. Serdecznie zapraszamy.
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