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W 1868 roku Maksymilian Fajans postawił na Krakowskim 
Przedmieściu czteropiętrową kamienicę. Oprócz mieszkań 
na wynajem i popularnych w tamtym czasie łaźni, na par-
terze umieścił Zakład Artystyczno-Litograficzny i Fotogra-
ficzny z wyeksponowaną od frontu witryną do prezentacji 
najnowszych zdjęć 1. „Grupę pięknych fotografii wystawił 
zakład p. Sebalda w witrynie przy ul. Floriańskiej (róg 
Rynku)” 2, pisał „Czas” w 1896 roku o pracach krakowskie-
go fotografa, Józefa Sebalda.

Od początku witryny pośredniczą między ulicą a ate-
lier fotograficznym. Przyciągają uwagę przechodniów wy-
stawionymi portretami, sprawiają, że odbite w szybach 
twarze przenikają się z tymi uwiecznionymi na zdjęciach. 
Nie chodziło jednak wyłącznie o reklamę, wzbudzenie chę-
ci posiadania własnego wizerunku.
W 1874 roku Fajans wykonał zdjęcie araba ze stajni 
Ludwika Krasińskiego, zaprezentowanego podczas Wysta-
wy Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie. Na grzbiet konia, 
nazwanego „Polakiem”, założono siodło należące podobno 
do króla Stefana Batorego. Fotografia szybko znalazła się 
we wszystkich witrynach na Krakowskim Przedmieściu 
jako akt solidarności z ideami wygłoszonymi przez Krasiń-
skiego podczas wystawy, będącej pretekstem do demon-
stracji politycznej 3.

Witryny pozwalały więc także na ciche komunikowanie 
się przy pomocy obrazu.

Ich obecność cechowała nie tylko duże miasta. Można było 
znaleźć je także w mniejszych miejscowościach. Ponadto, 
wraz z upowszechnieniem się fotografii, wystawianie zdjęć 
w witrynach przestało wiązać się już wyłącznie z prowadze-
niem zakładu fotograficznego. 

Założone w 1921 roku Polskie Towarzystwo Tatrzań-
skie „Beskid Śląski” w Cieszynie wynajmowało witrynę 
w jednej z kamienic przy Rynku, w której prezentowało 
fotografie oddające charakter okolicy: krajobraz, architek-
turę, przyrodę, portrety mieszkańców 4. Działające na tym 
terenie od 1930 roku Cieszyńskie Towarzystwo Fotogra-
ficzne wystawiało swoje zdjęcia w gablocie obok popular-
nej drogerii – także przy Rynku. „Prócz reklamy spełniała 
ona również funkcję dydaktyczną. Pokazywany był jeden 
fotogram, opisywano sposób wykonania, typ aparatu, czas 
przy którym wykonywano zdjęcie, wartość migawki oraz 
przesłony. Zdjęcia wymieniano co dwa tygodnie”5.

Tak pomyślane witryny i gabloty edukowały.
Inspiracje płynące z prezentacji fotografii w przestrzeni 

miasta znalazły odzwierciedlenie także w działaniach „Fun-
dacji Kultura Obrazu”. W 150-lecie Katowic zaprosiliśmy 
katowiczan do podzielenia się zdjęciami rodzinnymi, które 
powstały w wyjątkowych okolicznościach. Święto miasta 
powiązaliśmy ze świętami obchodzonymi przez jego miesz-
kańców: urodzinami, Dniem Kobiet, ślubem, pierwszym 
dniem szkoły, sylwestrem itp. Wybrane fotografie wraz 



z towarzyszącymi im historiami wystawiliśmy w specjalnie 
przygotowanej na ten cel szklanej gablocie, eksponowanej 
na fasadzie kamienicy przy ul. Stanisława 4 w centrum Ka-
towic, w okresie od lipca do listopada 2015 roku. Zestawy 
zdjęć zmieniane były średnio co dwa tygodnie. Niniejsza 
publikacja ujmuje poszczególne sekwencje w sposób chro-
nologiczny.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Katowic, którzy 
zaangażowali się w przedsięwzięcie „Fotografia od święta”. 
Patrzymy na przekazane pamiątki rodzinne jak na źró-
dła historyczne, pokazujące przemiany miasta, w których 
przejawiają się zmiany nas samych.
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Jest lato 1985 roku. Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
„Społem” obchodzi święto spółdzielczości. Zorganizowano 
autobus, kiełbasę na ognisko i butelkowaną oranżadę. 
Pracownikom towarzyszą ich rodziny. Nie brakuje po-
wodów do śmiechu – jak przy zabawie, w której panowie 
machają jabłkami na sznurkach, a panie – podchodząc 
na kolanach – mają złapać je w zęby. Niesie się biesiadna 
muzyka. Słowa piosenki „Szła dzieweczka do laseczka” 
nabierają nowego znaczenia. Ha! Ha! Ha!



Poznali się na odpuście. Kawaler musiał ustrzelić dla panny 
kwiatka. Ustrzelił. Elżbieta miała dziewiętnaście lat, Jan był 
o dwanaście lat starszy. Pobrali się w listopadzie 1954 roku. 
Widzimy pannę młodą w czerni. Rok wcześniej straciła ojca 
w wypadku motocyklowym, w roku ślubu odeszła jej matka. 
Kolor żałoby rozjaśniają zapiski sporządzone ręką foto-
grafa na rewersie zdjęcia (najprawdopodobniej na potrzeby 
monidła): „Pani włosy jasnoblond, oczy niebieskie”. Zdję-
cie, które wykonano małżonkom wiele lat później z okazji 
złotych godów, jest już w kolorze.



Jest 4 listopada 1951 roku, Katowice-Ligota. To ma być 
spotkanie druhen, ale Manek i Józek, bracia panny mło-
dej, z którymi małżonkowie jeszcze przez chwilę dzielą 
rodzinny dom Wandy, nie są w stanie przepuścić takiej 
okazji. Panie szybko wpadają w ich ramiona i już towarzy-
stwo wiruje po dwupokojowym mieszkaniu. Tym samym, 
w którym tydzień wcześniej odbyło się wesele Wandy 
i Karola. Goście tańczyli poloneza: wyszli z domu przez 
klatkę schodową aż do ogrodu. Teraz, gdy młodzi spotkali 
się we własnym gronie, tańce są mniej oficjalne. Podob-
nie jak strój Manka: każdy chce mieć zdjęcie z mumią czy 
św. Łazarzem. Po latach przypomni ono nie tylko radość 
tamtych dni, ale także realia, w których ludzie układali 
sobie życie. Papier toaletowy, którym owinął się Manek, 
został użyty. Był to produkt deficytowy, „wyszabrowany 
na wesele”, jak wspomina 88-letnia dziś pani Wanda.



Wakacje były chyba najważniejszym świętem w całym roku. 
Chodziło się na „Buglę”. Brało się kanapki, jajka na twardo, 
butelkę herbaty lub kompotu. „O bidony było trudno, na-
poje przelewaliśmy do butelek po wódce” – wspomina Ola, 
której wakacje na „Bugli” przypadły na lata 70. i 80. xx w. 
(to jej dziadków widzimy na zdjęciu). Do „Bugli” bliżej 
było z centrum, ci z Tysiąclecia wybierali „Falę”. Historia 
jednego z największych w tej części Europy zespołu obiek-
tów do uprawiania sportów pływackich, sięga 1933 roku. 
To wtedy powstał kompleks 10 basenów pływackich z tram-
polinami i wieżami (ostatnią zlikwidowano w 2001 roku). 
Katowicką „Buglę”, zajmującą 6 ha, wyprzedzał w tamtym 
czasie jedynie budapesztański „Palatinus”.



To było 41 lat temu. Sławek pamięta, że do sp nr 46 im. 
A. Mickiewicza na Burowcu odprowadziła go mama: szło się 
przez osiedle, a potem przez ulicę, na której zamontowano 
światła po tragicznej śmierci jego kolegi, który wpadł pod koła 
ciężarówki. Tyta z jedynką, oznaczającą pierwszy dzień szkoły, 
szybko została opróżniona. Zdjęcie wykonano w nieistniejącym 
warsztacie fotograficznym należącym do pani Cichoń, sąsiadki 
rodziny Sławka, który mieścił się na parterze jednego z bloków 
przy ul. Przedwiośnie. Nie zawsze jednak po inauguracji roku 
szkolnego uczniowie odwiedzali fotografów. Zdjęcia robiono 
także na miejscu. 

I tak widzimy Tomka, który przed drzwiami sp nr 66 im. 
J. Korczaka, położonej na osiedlu Tysiąclecia, stanął po raz 
pierwszy w 1978 roku, czy też ośmioletniego Sebastiana, który 
do fotografii z tytą ustawił się wraz z młodszym bratem Danie-
lem, aby jeszcze raz osłodzić sobie pierwszy dzień nowego roku 
szkolnego. A będzie to doznanie niezapomniane – po 1989 roku, 
w którym zrobiono zdjęcie, rzeczy zmienią swój smak.

Tyty, popularne nie tylko na Śląsku, ale także na Warmii 
i Mazurach, wywodzą się ze znanego już w xix wieku 
w Niemczech zwyczaju obdarowywania pierwszoklasistów 
rogami obfitości, odwołującego się do mitu o samo napełniają-
cym się rogu kozy Almetei, piastunki Zeusa.
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Poznali się w połowie lat 30. xx wieku Spoglądali na sie-
bie ukradkiem w oczekiwaniu na pociąg, którym jeździli 
na zajęcia w gimnazjum. Panny rumieniły się, panom 
wysypywał się pierwszy wąs. Wzajemne zaciekawienie sobą 
szybko przerodziło się w przyjaźnie i związki na całe życie. 
Stworzyli grupę, którą nazwali Kółkiem Miłośników Zabaw. 
Bo nawet w niepewnych czasach wojny nie można było 
dać się zwariować. Prezentowane zdjęcia powstały w 1945 
roku. Nie potrzebowali specjalnych okazji, aby się spotykać. 
Po prostu umawiali się „na wygib” – tańczyli, wygłupiali 
się. Żyli! Raz wpakowali się w osiem osób do żółtej ify, 
samochodu, którym jeden z kolegów woził ówczesnego pre-
zydenta Katowic. Dziewczyny na kolanach chłopaków, auto 
wypchane po sufit. Dojechali do Kamionki. Innym razem 
samochód popsuł się i trzeba było go pchać z Jamnej (dziś 
dzielnica Mikołowa) przez Panewniki, aż do Piotrowic. Do-
tarli nad ranem. Na jednym ze zdjęć widać Wandę i Karola, 
parę, która jest z sobą do dziś. Jest co świętować!



Goździk i lampka wina na Dzień Kobiet. W Technicznej 
Obsłudze Samochodów, firmie, z połączenia której 
z dwoma innymi przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi 
powstał w 1974 roku Polmozbyt, koledzy pamiętają 
o swoich koleżankach z Działu Ekonomicznego. Panie 
odwdzięczają się kawą i domowym ciastem. Obecna 
na zdjęciu Wiesia pamięta, jak pewnego razu obchody 
Dnia Kobiet przerodziły się w suto zakrapianą imprezę. 
Pracowała jeszcze wtedy w innym miejscu. Jej niezwykle 
rozweselona koleżanka wracała do domu z goździkiem 
we włosach, budząc ogólne zainteresowanie pasażerów 
autobusu. Trochę żałuje, że dziś w firmach huczniej ob-
chodzi się tłusty czwartek niż święto pań.



Tata Wiesi był milicjantem, w związku z czym nie mogła 
uczęszczać na lekcje religii. Dopiero po rozwodzie rodziców, 
już jako dwunastolatka, przystąpiła do sakramentu pierw-
szej komunii św. (1959 r.). Pamięta ten dzień także z innego 
powodu: na zdjęciu widzimy, jak zaciska usta, czując pierw-
sze w swoim życiu bóle miesiączkowe. Dwadzieścia cztery 
lata później w zakładzie fotograficznym Foto Holas przy 
dzisiejszej ul. Staromiejskiej powstało pamiątkowe zdjęcie 
komunijne jej córki. Ola wspomina, że fotograf krzyczał, 
kazał się uśmiechać. Nie chciała. Portret celowo został ska-
drowany tak, żeby nie było widać jej butów, zniszczonych 
w trakcie „białego tygodnia”. Widoczny na nim elektroniczny 
zegarek Casio, który otrzymała w prezencie komunijnym, 
był spełnieniem marzeń. Zdjęcia brata Oli – Tomka – zo-
stały wykonane na tle ściany kościoła w Dębie (do jednego 
z nich pozuje z tatą). To czas, gdy na pobliskim osiedlu 
Tysiąclecia, gdzie mieszkają, nie ma jeszcze kościoła. Garni-
tur komunijny zakupiono w D. H. „Junior”, mieszczącym się 
przy Superjednostce. W sklepie można było znaleźć wszelki 
asortyment dziecięcy. Ten okolicznościowy, jak świece ko-
munijne, w domu Tomka i Oli przechowuje się z największą 
pieczołowitością w szufladzie z firankami.
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Uroczystości państwowe wpisują się w szczególny typ świę-
towania. Uświadamiają siłę grupy, której nie odczuwamy 
na co dzień. Na zdjęciach widzimy dra Andrzeja Michnę 
podczas jednego z narodowych świąt. To wujek pani Janiny, 
która przysłała do nas fotografie z dopiskiem wyjaśniającym, 
jak indywidualne losy członków jej rodziny odzwierciedlają 
historię miasta i regionu.

Dr Andrzej Michna uczestniczył w powstaniach śląskich, 
w latach 1930–1937 sprawował funkcję naczelnika gminy 
Szopienice, a następnie był burmistrzem Mysłowic (1938–
1939). W czasie II wojny światowej trafił do sowieckiego 
obozu pracy, walczył w Armii Andersa. Jego brat, Franciszek, 
miał mniej szczęścia, nie przeżył zsyłki na wschód. Przyj-
rzyjmy się im obu – dystyngowanym, nie przeczuwającym 
najgorszego.
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Urodziny to czas, gdy odruchowo wyjmujemy aparat. 
Zdarza się jednak, że między zdjęciem bobasa przy torcie 
z pierwszą świeczką a fotografią uwieczniającą dostojnego 
jubilata tworzy się luka. A przecież coroczne spotkania 
z okazji urodzin warto zapamiętywać. Taką myśl wyczytać 
można z listu dołączonego przez Anię do prezentowanych 
tu zdjęć: „Na fotografii, które przesyłam, jestem ja z moim 
dziadkiem, Karolem. Zdjęcie zrobiłam 7 czerwca tego 
roku, telefonem męża, iPhonem. Obchodziliśmy tego dnia 
93 rocznicę urodzin dziadka. Wrzuciłam zdjęcie na mój 
profil FB, gdzie polubiły je 143 osoby. Niektórzy składali 
życzenia, inni wspominali swoich dziadków i pradziad-
ków. Tydzień później powiedziałam dziadkowi, jak wielu 
osobom spodobała się nasza fotografia. Dziadek odpowie-
dział: «Dlaczego wszyscy nie przyszli na moje urodziny?» 
To jedno z dwóch zdjęć, na którym jesteśmy razem. 
Na drugim obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia”.
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Na pierwszym zdjęciu widzimy sylwestra zorganizowa-
nego w garażu przez sąsiadów z ulicy Okoniowej – tu było 
najwięcej miejsca. Są drinki z oranżadą i śledzik. Kręcą się 
płyty z muzyką. Huk petard nie zakłóca życzeń składanych 
o północy – moda na fajerwerki przyjdzie dopiero za kilka 
lat. Póki co jest stan wojenny.

Czarno-biała rzeczywistość szybko zmieni się po 1989 
roku. Już na początku lat 90. na katowickim rynku zaczną 
odbywać się sylwestry dla mieszkańców miasta. Nadal 
jednak popularne będą domówki: w mieście niewiele jest 
klubów, do których można wyjść na imprezę („Pod rurą”, 

„Magiel”, „Mega”). Z czasem i to się zmieni. 
Na zdjęciu, wykonanym podczas plenerowego syl-

westra, widzimy pana Zdzisława z szampanem w ręku 
pośród rodziny i znajomych. Brakuje tu jednak jego żony – 
miesiąc wcześniej pani Wiesława pochowała swoją mamę. 
Czas świętowania zbiegł się z okresem żałoby. 
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