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Ponad 1,5 roku temu nasza Biblioteka rozszerzyła swą działalność 
o galerię fotografii. Nazwaliśmy ją „Galerią Przy Schodach”, a to z racji 
jej usytuowania. Początkowo miała to być mała, kameralna galeria 
promująca i propagująca sport i znakomitych sportowców, których na 
naszej Uczelni nie brakuje. Z czasem jednak okazało się, że efekt jaki 
uzyskaliśmy, przerósł nasze oczekiwania. A proszę zauważyć, że to 
dopiero początek, bo nadal się rozwijamy. Obecnie współpracujemy 
z wieloma galeriami w całej Polsce. Chętnie wystawiają u nas swe pra-
ce liczni podróżnicy i zapaleni fotograficy-amatorzy. Ich zdjęcia są cie-
kawe nie tylko ze względu na treść, ale przede wszystkim dlatego, że 
mają swoją duszę, duszę autora. Oddają umiłowanie, fascynację i ra-
dość życia, jaką się cieszą. Ogromnym zdziwieniem był dla nas fakt, że 
w pewnym momencie wielu chętnych musiało „czekać w kolejce”, by 
się u nas zaprezentować. Na razie pracujemy w bardzo skromnych 
warunkach, jednak nawet największe galerie nie powstawały ot tak. 
Wszak od czegoś trzeba zacząć. Nie oznacza to jednak, że nie mamy 
planów, marzeń czy nowych pomysłów związanych z rozwojem naszego 
„najmłodszego dziecka". Chcielibyśmy nie tylko pokazywać coraz wię-
cej, ale w ogóle poszerzyć działalność o spotkania, odczyty czy wręcz 
duże akcje promocyjne. Mówiąc o planach, pamiętajmy więc, że te są 
po to, by je realizować. I tak, w tej chwili planujemy stworzenie nowej 
instalacji, która pozwoli nam profesjonalnie prezentować prace na-
szych artystów-fotografików. Jednak takie przedsięwzięcie jest niezwy-
kle kosztowne. Władze uczelni i przyjaciele pomagają nam jak mogą, 
niestety nie wystarczy to na zrealizowanie całego przedsięwzięcia. Dla-
tego zwracamy się z prośbą i apelem do wszystkich Państwa, któ-
rzy mogliby wesprzeć naszą „Galerię”, a przez to promować mło-
dych pasjonatów, o pomoc. Będziemy wdzięczni za każde okazane 
zainteresowanie i wsparcie. Pamiętajmy, że szczególnie dziś, kie-



Wydarzenia 31 
 

dy życie toczy się w zawrotnym tempie, kiedy często zanikają 
cenne wartości, warto się zatrzymać i spojrzeć życzliwie na dru-
giego człowieka. Już z góry serdecznie wszystkim dziękujemy. 
 
 
Mgr Agnieszka Stachura jest pracownikiem Sekcji Udostępniania Zbiorów 
Biblioteki Głównej AWF w Katowicach. Zajmuje się również organizacją 
wystaw w Bibliotece. 
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Zwróć uwagę na nowe tytuły  

czasopism zagranicznych nabytych przez Bibliotekę: 
 

„Australian Journal of Physiotherapy” 
„Adapted Physical Activity” 

„Gait & Posture” 
„Journal of Aging and Physical Activity” 
„Journal of Human Movement Studies” 

„Journal of Science and Medicine in Sport” 
„Pediatric Exercise Science” 

 


