
Nawet jeśli całe życie myśleliśmy, 
że nic nie zastąpi wihajstra, tego 

genialnego urządzenia powszechnie 
używanego do wszystkiego oraz do 
czynności nieoczywistych, to w ramach 
tegorocznej Industriady, która sku-
piona jest na mówieniu o kobietach 
uznaliśmy, że warto poszukać  żeńskiej 
odmiany wihajstra. Po chwili zastano-
wienia nasza redakcja dostrzegła taką 
w zicherce, czyli inaczej agrafce. 

Uznajemy jednak uniwersalność wihajstra i przyznajemy, że bez spe-
cjalnego naciągactwa można byłoby i zicherkę nazwać wihajstrem, 
ale jednak nie we wszystkich wypadkach. Bo, gdyby ktoś chciał 
otworzyć kłódkę, aby dostać się do starego, tajemniczego ogrodu, 
taką starą i zardzewiałą, do której klucz zaginął tak dawno, że nikt 
nie wie, kiedy to było i kto go zgubił, to na pewno potrzebowałby wi-
hajstra. Lecz wtajemniczeni, a już na pewno wtajemniczone wiedzą, 
że nie ma lepszego myku na otwieranie takich kłódek niż zicherka. 

Zicherka może więc momentami stawać się wihajstrem. Kiedy? 
Choćby wtedy, gdy komuś odpadnie guziczek od spódnicy i na szyb-
ko trzeba ją zapiąć, aby spódnica nie spadła do kostek. Wtedy zi-
cherka jest po prostu najlepsza. 

Krętliki z zicherkami jak wiadomo służą wędkarzom; agrafka, zwa-
na również „motylkiem”, to wielofunkcyjny sprzęt fitness; agrafka-
-zicherka służy w krawiectwie, a także w dizajnie modowym. Ileż 
pokazów nie udałoby się, gdyby nie pęk agrafek i szpilek różnych 
rozmiarów będących stale na podorędziu! Zicherka pozostaje nie-
zastąpiona w biurze, w domu, w ogrodzie, a w większym rozmia-
rze może być zdobną klamrą-broszką. Kobiety, które przyjechały po 
drugiej wojnie światowej z Kresów i osiedliły się w miastach Gór-
nego Śląska, mówiły na zicherkę – przyjaciółka –  i wydaje się, że to 
określenie świetnie opisuje, że zicherka jest równie niezastąpiona 
jak wihajster. 

Jest nam niezmiernie miło, że dzięki hasłu tegorocznej Industriady – 
„Industria jest kobietą” – widzimy przemysłowe dziedzictwo nasze-
go regionu przez pryzmat kobiecości. Zicherka-agrafka-przyjaciółka 
– to daje nowe, ciekawe skojarzenia. Przyciąga niczym magnes, jak 
ten tajemniczy ogród, do którego starą kłódkę można otworzyć tyl-
ko zicherką.
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Sytuacja kobiet na ziemiach polskich w XIX wieku i w okresie międzywojennym.

Kobiety od samego początku miały wiel-
ki wpływ na życie ludzkich społeczności. 
Czasem nawet większy, niż wielu męż-
czyzn mogłoby przyznać. Niestety wpływ 
ten był stale ograniczany. Tymczasem od 
zarania dziejów kobiety dzieliły obowiąz-
ki z mężczyznami. Największe różnice za-
wsze wywoływane były przez obowiązki 
związane z macierzyństwem i wychowy-
waniem potomstwa. Posiadanie dzieci 
odsunęło kobiety od walki, spowodowa-
ło wytworzenie u nich innych od męskich 
umiejętności, na przykład przetwarzania 
żywności. Nauczyły się użytkować nieja-
dalne łupy, dostarczać pierwszych wygód 
i lekarstw. Niektórzy badacze twierdzą, 
że w  miejscach gdzie klimat był suro-
wy kobiety miały więcej obowiązków 
i wyższy status społeczny, natomiast tam 
gdzie klimat był łagodniejszy kobieta 
była mniej ceniona i godziła się na nowe 
ograniczenia. Z tego właśnie powodu 
kobiety północy wcześniej uzyskały rów-
nouprawnienie, aniżeli kobiety zamiesz-
kujące kraje leżące na południu. Jednak-
że kobiety prędzej czy później wszędzie 
walczyły w obronie swoich praw lub inte-
resów. Zazwyczaj działały pod wpływem 
dwóch czynników – oświaty, która bu-
dziła w nich aspiracje oraz postępu tech-
nicznego, który zawsze zmienia relacje 
społeczne i płciowe. Kobiety uwolnione 
od znacznej części prac, które dawniej 
więziły je w obrębie ogniska domowego, 
zyskały nowy status i własny zarobek. 
W każdym kraju ruchy emancypacyj-
ne były wywołane różnymi czynnikami 
i przybierały różne cechy.

Na przełomie XIX i XX wieku ruch kobiecy 
na ziemiach polskich rozwijał się w trud-
nych warunkach zaborów. Kiedy w kra-
jach zachodniej Europy skupiano się na 
sprawie praw kobiet, Polki wszystkie 
myśli kierowały ku odzyskaniu wolności 
a następnie utrzymaniu tożsamości na-
rodowej. Dodatkowo walka z zaborcami 
utrudniała walkę o prawa kobiet. Woj-
ny zbierające żniwo wśród mężczyzn, 
zmuszały kobiety do samodzielnej pracy 
i wychowywania dzieci. W naszej historii 
można wyróżnić kilka okresów ruchu ko-
biecego:

Po powstaniu listopadowym w 1830 
roku – kobiety zmuszone do zarobku idą 
w kierunku nauczycielstwa, handlu i rę-

kodzieła. Zaczęto głośniej mówić o ko-
nieczności przygotowania do tych za-
wodów, rozszerzenia zakresu pracy oraz 
o zniesieniu krzywdzących kobiety ogra-
niczeń prawnych

Okres od ostatniego dziesięciolecia XIX 
wieku do I wojny światowej wpłynął na 
walkę o równouprawnienie. Walka szła 
o uzyskanie dostępu do uniwersytetów 
(udało się to w 1894 r.) i praw wybor-
czych (1918). Spory procent kobiet znaj-
dował zajęcie w przemyśle, najczęściej 
włókienniczym lub odzieżowym, jednak 
nadal wiele kobiet pozostawało przy tra-
dycyjnych rolach macierzyńskich i opie-
kuńczych, bez pracy poza domem. 

3 x K – to popularny niemiecki slogan 
autorstwa cesarza Wilhelma II odnoszą-
cy się do tradycyjnej roli kobiety w spo-
łeczeństwie i rodzinie. Slogan „Trzy K” 
– Kinder, Küche, Kirche (dzieci, kuchnia, 
kościół) – trafnie oddawał położenie 
kobiet w XIX wieku, ich zadaniem było 
zajmowanie się potomstwem, domem, 
rodziną. Adolf Hitler przekonywał, że dla 
kobiety „Światem jest jej mąż, jej rodzi-
na, jej dzieci i jej dom”. Natomiast kobie-
tom, które urodziły przynajmniej czworo 
dzieci wręczano tzw. „Order Macierzyń-
stwa”. Taki stan rzeczy utrzymałby się, 
gdyby nie działania ruchów feministycz-
nych, które miały na celu zrównanie praw 
obu płci oraz rezygnację z stereotypu ko-
biety. Niektóre kobiety pozwoliły sobie 
na zmianę słynnego sloganu w „Kinder, 
Küche, Karriere” czyli dzieci, kuchnia, ka-
riera.

Warunki ekonomiczne i polityczne spo-
wodowane rozbiorami wywołały zmiany 
w sposobie życia i myślenia wielu Pola-
ków na długie lata.  Kryzys ekonomiczny 
w rolnictwie w latach 1800-1830 spowo-
dował wzrost zainteresowania przyszło-
ścią córek. Rosła potrzeba kształcenia 
dziewcząt ponieważ przez sytuację poli-
tyczną bardzo często to one zostawały je-
dynymi żywicielkami rodzin i aby dostać 
pracę musiały ukończyć przynajmniej 
kursy zawodowe. Doskonalenie się ko-
biet miało ściśle określane ramy i nie wy-
kraczało poza konserwatywne poglądy 
społeczne na temat zdolności i możliwo-
ści życiowych kobiet. Pokutowało wciąż 
mniemanie, że kobiety zostały stworzone 
wyłącznie do bycia dobrą córką, siostrą, 
krewną, żoną, matką i gospodynią – we-
dług zaleceń kościoła katolickiego. Wiele 
różnych autorek, jak i autorów z tamtego 
okresu notorycznie podkreślało zadania 
kobiety, czyli utrzymanie przyjemnego 
wyglądu, stroju, uprzyjemnianie tkliwą 
miłością życia mężowi, organizowanie 
mu spoczynku i posiłku po pracy oraz 
gospodarowanie, a także zarządzanie do-
mem. Dopiero 50 lat później pojawia się 
myśl, że kobieta przede wszystkim po-
winna być uważana za człowieka i kształ-
cona gruntowanie oraz wszechstronnie. 
Model kobiety nakreślony na początku 
XIX wieku, pod koniec tego stulecia nie 
wytrzymał próby czasu a dodatkowo 
był coraz częściej krytykowany. Zaczęto 
powszechnie uważać, że tylko gruntow-
ne i rzeczowe przygotowanie polskich 
kobiet pozwoli im zapracować na siebie 
i stać się użyteczną częścią społeczeń-
stwa. „Jeżeli wiedza jest potrzebna męż-

czyznom, to jeszcze bardziej przydaje się 
kobietom, gdyż one podejmują w swym 
życiu wszechstronniejszą działalność” 
– mówił A. Świętochowski. Jednak gru-
pa popierających tradycyjne wychowa-
nie ciągle była duża, jednym z nich był 
Bolesław Prus według, którego kobieta 
powinna wziąć „spomiędzy pracy tylko 
takie, które nie zaszkodzą rozwojowi jej 
ludzkiego dostojeństwa i nie zgaszą jej 
anielskich przymiotów”. Pod koniec XIX 
wieku wiele kobiet uświadomiło sobie, 
że ich szanse na pełniejsze życie są zwią-
zane z nowoczesnym systemem edukacji 
oraz z uzyskaniem pełnych praw obywa-
telskich. Uczestnictwo kobiet w życiu po-
litycznym stanowiło niewątpliwie kolejny 
element w pobudzeniu ich osobistych 
ambicji i ukazaniu kobietom możliwo-
ści godniejszego życia, a więc uzyska-
nia wyższej pozycji społecznej. Niestety 
ustawy i zarządzenia państw zaborczych 
wpływały na rozwijane kierunki kształce-
nia zawodowego dziewcząt i pracujących 
kobiet. Na przykład zarządzenie z 1 wrze-
śnia 1883 roku nakazywało łączenie klas. 
Konsekwencją tego było pozbawienie 
znacznej liczby polskich uczennic możli-
wości uczęszczania do szkoły wyższego 
stopnia. Tylko część dziewcząt, najczę-
ściej z warstw zamożnych, odbywała 
edukację w szkołach klasztornych, które 
w dalszym ciągu, aż do końca XIX wieku, 
utrwalały tradycyjny model wychowania 
żeńskiego, ograniczając przygotowanie 
kobiet do wypełniania funkcji żony, na-
uczycielki lub zakonnicy. Placówki edu-
kacji klasztornej traciły wiodącą rolę do-
piero na początkach XX wieku. Wówczas 
to dziewczęta i kobiety z rodzin drobno-
mieszczańskich oraz robotniczych zaczę-
ły interesować się, najczęściej z przyczyn 
ekonomicznych, kursami zawodowymi. 
Należy również wspomnieć, że kwestie 
żeńskiej edukacji sięgają okresu kształ-
towania się zaawansowanej gospodarki 
kapitalistycznej, a więc na ziemiach pol-
skich dotyczą dopiero drugiej połowy 
XIX wieku. Niestety, złożone stosunki 
społeczne i brak stabilności politycznej 
państw zaborczych uniemożliwiały wy-
tworzenie jednolitego systemu edukacji 
zawodowej dla kobiet i dziewcząt. Pra-
cującymi zarobkowo byli wciąż głównie 
mężczyźni. To oni głownie mieli prawo 
do zdobywania wykształcenia, chociaż 
także mocno zróżnicowanego ze względu 
na pochodzenie społeczne.

Za rządów Fryderyka Wilhelma IV (1840-
1861) do szkół w Królestwie Pruskim zo-
stał wprowadzony język polski. Niestety 
ten postępowy proces edukacji został 
przerwany w 1871 roku, kiedy kanc-
lerzem był Otton von Bismarck. Jego 
polityka spowodowała wprowadzenie 
do szkół języka niemieckiego jako obo-
wiązkowego w nauczaniu ogólnym, co 
oznaczało usunięcie języka polskiego ze 
szkolnictwa. Wówczas bardzo wiele ko-
biet włączyło się w walkę o polską szko-
łę i język. Wiele z nich współpracowało 
z Józefem Lompą czy z Karolem Miarką, 
dzięki nim polska szkoła zaczęła funk-
cjonować w domach rodzinnych. Należy 
również dodać, że w tym samym czasie 
wiele europejskich działaczek walczyło 
o dostęp dziewcząt do uniwersytetów. 
Najpopularniejszym kierunkiem edukacji 
kobiet w Europie stał się fakultet peda-

gogiczny. Niestety na skutek obowią-
zującego prawa pruskiego nauczycielka 
po wyjściu za mąż musiała zrezygnować 
z pracy, co świadczy o równie mocno za-
korzenionym tradycyjnym modelu wy-
chowania dziewcząt. Przytoczone wyżej 
fakty uświadamiają, iż kształcenie dziew-
cząt polskich było ściśle uzależnione od 
polityki państw zaborczych. 

Szczególne szanse na uzyskanie pra-
cy dawał kobietom dobrze rozwinięty 
w drugiej połowie XIX wieku przemysł 
hutniczy i górniczy. Znaczna śmiertelność 
mężczyzn powodowała ciężką egzysten-
cję wielu z nich. Z kolei głodowe wręcz 
zarobki niewykwalifikowanych robotnic 
mogły inspirować do podjęcia edukacji 
zawodowej w rozwijających się formach 
oświaty dla pracujących. 

Z przeprowadzonych badań źródłowych 
wynika, że decydującą rolę w rodzinie 
śląskiej miała matka. Nawet i ta, która na 
równi z mężem pracowała w gospodar-
stwie rolnym lub angażowała się w dzia-
łalność zarobkową. Matka zajmowała się 
wychowaniem dzieci, w szczególności 
córek, których bywało w wielu rodzinach 
śląskich nawet i dziesięć. Kobieta śląska 
miała zatem szczególną rolę w kształ-
towaniu rozwoju psychicznego i zacho-
wania własnych córek. Zajęcia domowe 
dominowały w jej harmonogramie dnia. 
Dlatego też to trudności życiowe rodzi-
ny, bezrobocie męża decydowały o przy-
padkowo podjętej pracy, a nie osobiste 
zdolności kobiet. Musiały one bowiem 
zapewnić, przynajmniej w minimalnym 
stopniu, byt rodzinie. Niewątpliwie przy-
czyny te opóźniały na ziemiach śląskich 
postęp w równouprawnieniu płci i w za-
kresie pracy i w edukacji.

Po zakończeniu I wojny światowej Polska 
na swoim terytorium miała trzy różne 
systemy szkolne, odziedziczone po zabo-
rach. Dekret z 7 lutego 1919 roku o obo-
wiązku szkolnym przyczynił się do po-
wstania nowych programów nauczania 
w placówkach, jednakowych w męskich 
i żeńskich. W ten sposób po raz pierwszy 
w dziejach polskiej edukacji średnia szko-
ła żeńska zyskała oficjalne równoupraw-
nienie. Równocześnie rosnąca rola kobiet 
w gospodarce śląskiej narzuciła potrzebę 
znacznego poszerzenia sieci instytucji 
kształcenia zawodowego, a tym samym 
przyczyniła się do zmniejszenia liczby 
dziewcząt w gimnazjach. Aż do 1937 roku 
w Polsce szkolnictwo dziewcząt utrzymy-
wało się jako odrębny tor kształcenia za-
wodowego. Dopiero dzięki ustawie z 11 
marca 1932 roku placówki te mogły stać 
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się integralną częścią systemu oświa-
ty zawodowej. W szkolnictwie zawo-
dowym nie była uznawana koedu-
kacja za wyjątkiem niektórych szkół 
rolniczych i handlowych. Kształcenie 
profesjonalne dziewcząt obejmowało 
przede wszystkim szkoły krawieckie, 
gospodarstwa domowego i wiejskie-
go. Warto nadmienić, że najbardziej 
popularne stawały się klasy gospodar-
stwa domowego. Oddziały te, oprócz 
nauki krawieczyzny i bieliźniarstwa, 
prowadziły zajęcia przygotowujące do 
pracy kucharza. Chociaż w pierwszym 
okresie działalności szkolnictwo zawo-
dowe żeńskie obejmowało przeważ-
nie tradycyjne specjalności kobiece, 
to dawało ono mimo wszystko szanse 
na samodzielne życie dziewczętom, 
szczególnie z ubogich warstw społecz-

nych. Z myślą o nich polskie władze samorządowe Śląska starały się też rozwijać 
formy oświatowe o specjalnościach charakterystycznych dla struktury gospodar-
czej regionu najbardziej uprzemysłowionego w Polsce. Szkolnictwo zawodowe dla 
kobiet prowadziło szkoły przemysłowo-rzemieślnicze oraz szkoły kupiecko-handlo-
we. Z uwagi jednak na ograniczony zakres wiadomości ogólnych nie można uznać, 
że ich uczennice miały w tych placówkach warunki sprzyjające do wszechstronnego 
rozwoju osobowości. Można uważać, że w województwie śląskim tradycyjny mo-
del wychowania dziewcząt chociaż stawał się już archaiczny, to jednak w praktyce 
ciągle funkcjonował. Równocześnie rozpoczęło się krystalizowanie nowego ideału 
kobiety – pracownicy posiadającej ukończony kurs, a najlepiej szkołę zawodową. 
Z ustaleń badaczy wynika, że życie zawodowe kobiet w istotny sposób wpływało na 
strukturę i funkcjonowanie rodziny. Naturalne środowisko wychowawcze stawało 
się zaburzone, gdyż czynności wykonywane przez matkę pracującą poza domem 
ograniczały jej czas i siły na wypełnianie funkcji wychowawczych we własnej ro-
dzinie. Dlatego też śląska prasa kobieca, która podlegała kościołowi katolickiemu, 
zaczęła nawoływać kobiety do powrotu do myślenia o ważności zajęć domowych 
i ich dobrej organizacji. Niestety, nie wspierała kobiet w decyzjach podejmowania 
pracy zawodowej. Ponadto mąż miał prawo zerwać każdą umowę żony o pracę, np. 
podając, że wpływa ona ujemnie na interes małżeństwa. Zaprzeczało to oczywi-
ście prawu do wolności kobiet, które zagwarantowała Konstytucja z 17 marca 1921 
roku. Szczególnie dokuczliwe stało się ograniczenie dostępu kobiet do pracy na Ślą-
sku wobec kobiet – mężatek będących nauczycielkami. Ustawa z 26 marca 1926 
roku, określana jako „ustawa celibatowa”, głosiła rozwiązanie stosunku służbowe-
go z nauczycielką po zawarciu przez nią związku małżeńskiego. Podobną ustawę 
przyjął Sejm Śląski 22 maja 1931 roku względem urzędniczek pracujących w woje-
wództwie śląskim. Dodatkowo matce można było powierzyć opiekę nad dzieckiem 
tylko za zgodą męża. Natomiast ojciec mógł wbrew woli matki oddać dziecko pod 
cudzą opiekę, a więc i ten czynnik – w niejednej rodzinie śląskiej – ograniczał szanse 
życiowe kobiet do podjęcia pracy poza domem. Hamowało to aktywność kobiet, 
które miały ukończone szkoły zawodowe, a tym bardziej kobiet nie mających przy-
gotowania profesjonalnego.

W śląskim środowisku robotniczo-chłopskim i robotniczym, a więc najliczniejszym 
na tym terenie, ciągle przeważało przekonanie o zbędności uczenia dziewcząt po-
wyżej szkoły powszechnej, a tym bardziej kształcenia w nowych zawodach, takich 
jak np.: pielęgniarka, handlowiec czy księgowa. Nie tylko akceptacja społeczna tra-
dycyjnego modelu wychowania dziewcząt utrudniała uzyskanie zgody rodziców na 
podjęcie nauki w szkole zawodowej, ale edukację profesjonalną dziewcząt skompli-
kowało też ubóstwo rodzin robotniczych i mała różnorodność „specjalności kobie-
cych”. Na Śląsku ciągle jeszcze tradycja wyznaczała zawody dla dziewcząt. Rodzice 
nie brali pod uwagę ani zdolności, ani zamiłowań córek dlatego często zdarzało, 
że dziewczęta kończyły szkoły zawodowe niezgodne z ich osobistymi zaintereso-
waniami i możliwościami psychicznymi oraz fizycznymi. Mimo wszystko edukacja 
dziewcząt w szkolnictwie zawodowym nie stawała się tak powszechna jak powinna, 
w konsekwencji wiele kobiet pracowało na stanowiskach robotnic niewykwalifiko-
wanych, a w związku z tym najniżej wynagradzanych. 

W okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego (1929-1935) nauka zawodu okazała 
się najbardziej popularna, wśród robotnic i kandydatek na pracownice w warszta-
tach rzemieślniczych oraz na kursach różnych specjalności. Niestety wachlarz kur-
sów zawodowych dla kobiet był zdecydowanie uboższy w porównaniu z kursami dla 
mężczyzn. Na dodatek zakładano je przeważnie w dużych miastach i ciągle w licz-
bie niewystarczającej do potrzeb, a to utrudniało uczestnictwo w nich kobietom 
z mniejszych miast i wsi. 

Na ograniczone możliwości życiowe kobiet zatem niekorzystny wpływ miały uwa-
runkowania polityczne, ekonomiczne, legislacyjne oraz nikłe możliwości edukacyjne 
kobiet. Jednak może się wydawać, że zasadniczym czynnikiem hamującym rozwój 
szans życiowych kobiet miał przede wszystkim ich tradycyjny model wychowania. 
Mimo wszystko okres 1922-1939 na terenie Górnego Śląska były czasem, w którym 
rodziły się nowe możliwości realizowania się aspiracji życiowych kobiet po długim 
okresie niewoli. Wiele z nich poprawiło swoją pozycję ekonomiczną i społeczną, 
gdyż podejmowało pracę zawodową oraz edukacyjną w instytucjach oświaty po-
zaszkolnej. Niewątpliwie inspiracją dla nich mogły być poglądy postępowych kobiet 
z całej Europy. 

Wiktoria Skinderowicz, X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

HOCHGLANCE - 
WĘGIEL CZARNY 

O POŁYSKU IDEALNYM

Potr z eb a  m at k ą  w y n a l a z ku
Warszawa ma figurkę syrenki, Toruń pierniki, Kraków breloczek z Krakowianką, 
a Zakopane maskotkę baranka... A jaką pamiątkę można przywieźć ze Śląska? Brak 
pomysłu na upominek związany z ich rodzinnym miastem dla znajomych z innych 
stron skłonił dziewczyny do wykorzystania węgla w nietypowy sposób. Roma i Bo-
gna z „czarnego złota” Śląska stworzyły wyjątkową biżuterię. Nie było to łatwe, 
ponieważ węgiel jest bardzo kruchy i przy próbie obróbki łatwo zamienia się w pył, 
brudząc wszystko dookoła. Po licznych próbach udało im się opracować taką tech-
nologię, żeby wykorzystany węgiel nie zamienił się w chmurę pyłu i nie brudził 
właścicielki drogocennej ozdoby. 

Bro.Kat 
Nazwa firmy, którą stworzyły to Bro.
Kat. Sylaba Bro powstała z pierwszych 
liter imion założycielek (Bogna, Roma), 
zaś w drugiej kryje się nazwa stolicy Ślą-
ska (Katowice). Kombinacja ta w efek-
cie dała nam słowo brokat, które także 
nawiązuje do charakteru działalności 
tej firmy, ponieważ Bro.Kat zajmuje się 
produkcją biżuterii. Mimo, że węgiel nie 
wydaje się być zbyt kobiecy to tworzone 
z niego ozdoby są naprawdę urokliwe. 
Każdy może znaleźć wśród nich coś dla 
siebie. W ofercie firmy znajdziemy za-
równo delikatne, kobiece kolczyki jak 

i większe naszyjniki, które na pew-
no swoją oryginalnością przyciągną 
wzrok innych. Dla panów zaś dobrym 
wyborem będą spinki do garnituru. 

Mamy nadzieje, że teraz łatwiej bę-
dzie wam znaleźć pamiątkę związaną 
z naszym regionem, która spodoba się 
każdemu.

Tekst i zdjęcia Kamila Dziewulska, Lucyna Płaszczyk,  
X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Śląsk, kopalnie, opał, dym - to pewnie pierwsze 
słowa, które większości z was kojarzą się z węglem. 
Bogna Polańska i Roma Skuza podeszły jednak do 
tej skały z innej strony i tchnęły w niego zupełnie 

nowe życie… Węgiel jako ozdoba każdej kobiety...

Kobieta pracująca w fabryce amunicji 1918 r. [Public domain], via 
Wikimedia Commons
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JOANNA...
Joanna Gryzik była kobietą jak ze snów. 
Nie sposób zaprzeczyć, że to hojność Ka-
rola Goduli dała początek jej fascynującej 
historii, jednak Joanna potrafiła wspania-
le wykorzystać szansę, którą dzięki nie-
mu dostała. Miliony, które przypadły jej 
w spadku, umiejętnie pomnożyła, można 
więc powiedzieć, że była prawdziwą bizne-
swoman swoich czasów. 

Historia życia Joanny Gryzik tworzy fa-
scynującą i piękną opowieść. Urodziła się 
29 kwietnia 1842 roku w Porębie (dzi-
siaj dzielnicy Zabrza). Jej ojciec pracował 
w hucie cynku należącej do Karola Goduli, 
a matka przyjaźniła się z gospodynią prze-
mysłowca, Emilią Lukas, i niekiedy bywa-
ła w jego domu. Joanna bardzo wcześnie, 
w wieku niespełna trzech lat, straciła ojca, 
a dla matki ona i jej młodsza siostra sta-
ły się przeszkodą w znalezieniu nowego 
męża i ułożeniu sobie życia. Życzliwość na-

tomiast okazywała osieroconym dziewczynkom Emilia Lukas, dzięki której mała Joan-
na poznała Karola Godulę. Podobno była jedynym dzieckiem, które nie bało się groź-
nego i mało urodziwego potentata. Rezolutna dziewczynka tak mu się spodobała, że 
w testamencie uczynił ją generalną spadkobierczynią swojego majątku. Emilia Lukas 
mianowana została jedną z opiekunek sześcioletniej dziedziczki.

Joanna wyrosła na piękną i pewną siebie kobietę, już od wczesnej młodości żywo in-
teresującą się swoją hutniczo-górniczą fortuną, na którą składały się: cztery kopalnie 
galmanu i połowa udziału w kolejnej, sześć kopalni węgla, cztery majątki ziemskie 
(Szombierki-Orzegów, Bobrek, Bujaków oraz Chudów-Paniówki − łącznie prawie 70 
tysięcy mórg pola i prawie 3,5 tys. mórg lasu). Początkowo dziewczynka pobierała na-
uki w domu, potem (do czasu osiągnięcia odpowiedniego wieku) przebywała w szkole 
sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Placówka ta zapewniała uczennicy nie tylko eduka-

cję, ale także bezpieczeństwo, gdyż lękano się zamachu na jej życie, zorganizowanego 
przez dalszą rodzinę Karola Goduli, niezadowoloną z postanowień ostatniej woli za-
możnego krewniaka (w przypadku śmierci Gryzikówny dziedzictwo Goduli przypadło-
by jego bratankom i siostrzeńcom). Próby obalenia testamentu Goduli, sporządzone-
go przez prawnika Maksymiliana Schefflera, jego doradcę oraz późniejszego opiekuna 
Joanny i jej spuścizny, na szczęście się nie powiodły. W opinii swoich współczesnych 
właścicielka tak ogromnego majątku powinna była posiadać również odpowiednią 
pozycję społeczną, dlatego na wniosek Maksymiliana Schefflera w 1858 roku Fryderyk 
Wilhelm IV Hohenzollern, król Prus, nadał jej tytuł szlachecki i nazwisko Gryzik von 
Schomberg-Godulla. 

W 1858 roku Joanna Gryzik poślubiła hrabiego Hansa Ulricha von Schaffgotscha. Ona 
wniosła do tego związku majątek i świeżą nobilitację, on mniej niż mizerną fortu-
nę i stary szlachecki tytuł. Mezalianse tego typu wcale nie były wówczas  rzadkością 
– w XIX wieku niejednokrotnie wielkie nazwiska wiązały się z wielkimi pieniędzmi. 
Tymczasem w tym wypadku typowe małżeństwo z rozsądku z czasem przerodziło się 
w związek z miłości. Schaffgotschowie byli zgodną i kochającą się parą, która docze-
kała się czworga dzieci. Joanna dbała o swoje ognisko domowe, poświęcała się typo-
wej dla wielkiej pani działalności charytatywnej i zarządzała swoim majątkiem, który 
stale powiększała. Założona przez nią spółka akcyjna "Gräflich Schaffgotsche Werke" 
dysponowała kapitałem 50 milionów marek. Co pięknie świadczy o Joannie, nie za-
pomniała nigdy skąd pochodzi – często na uroczystości w swych rodzinnych stronach 
występowała w stroju śląskim.

Piękna rezydencja Schaffgotschów w Kopicach, wraz z otoczeniem budząca zachwyt 
gości, zwana ''pałacem na wodzie", niestety nie dotrwała do naszych czasów, pozo-
stały z niej tylko ruiny (pojawiające się plany odbudowy na razie nie zostały zreali-
zowane). W ogrodzie były liczne fontanny, altany i sztuczne wyspy; ozdabiały go też 
aż 1342 rzeźby o naturalnych rozmiarach, wyrzeźbione przez słynnego artystę Carla 
Kerna. Podobno przed pałacem rozpościerały się dywany kwiatów o różnokolorowych 
barwach, o które dbał kopicki ogrodnik Wilhelm Hempel. Hodowano szlachetne ga-
tunki zwierząt leśnych. Palmy w ogrodzie tropikalnym osiągały wysokość kilkunastu 
metrów. Można przypuszczać, że rezydencja w Kopicach była jeszcze piękniejsza niż 
pałac w Mosznej. 

Joasia Gryzikówna, potem panna Joanna Gryzik von Schomberg-Godulla, w końcu 
hrabina Joanna von Schaffgotsch, często nazywana jest śląskim Kopciuszkiem. Jej 
życie to fascynująca opowieść o ubogiej dziewczynce, która zdobyła wielki majątek 
i miłość ukochanego mężczyzny. To także historia kobiety, która z tych darów potrafiła 
zrobić dobry użytek.

Weronika Mikuła, X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Karol Godula. Patrzę przez okno i zastanawiam się, czy śląska młodzież i dorośli 
słyszeli kiedyś o tym owianym legendą człowieku, którego życie nadal kryje wiele 
tajemnic. Warto chyba, aby jego dzieje poznali Hanysi, rzadko mający okazję do głęb-
szego zanurzenia się w historii, która przecież dotyczy także ich – rodowitych Śląza-
ków w XXI wieku. Zapewne niejednego lokalnego patriotę smutkiem napawa fakt, 
że o Karolu Goduli wiemy tak niewiele, choć współcześni autorzy, jak Jan Dworak 
czy Krzysztof Lewandowski, próbują przedstawić historię jego życia i działalności, 
a także oczyścić go z niektórych stawianych mu zarzutów.

Karol Godula, nazywany królem cynku, uchodził za jednego z najbogatszych prze-
mysłowców na Górnym Śląsku. Urodził się w Makoszowach (dziś dzielnicy Zabrza) 
jako dziecko tamtejszego leśniczego. Całe jego życie upływało na Śląsku, prowincji 
o bogatej i trudnej historii, gdzie przez wieki mieszały się wpływy polskie, czeskie 
i niemieckie. Od wczesnego średniowiecza Śląsk znajdował się w granicach państwa 
Piastów, jednak na przełomie XIII i XIV wieku księstwa śląskie powoli przechodziły 
pod panowanie władców czeskich. Ostatecznie Kazimierz Wielki, nie widząc szans 
na odzyskanie tych terenów, zrzekł się ich na rzecz Luksemburgów. W dniu 7 kwiet-
nia 1348 roku król Czech Karol IV Luksemburski dokonał inkorporacji Śląska do 
Korony Czeskiej. Nie oznaczało to całkowitego zerwania Śląska z Polską, bowiem 
w tamtym czasie granice państwowe nie pokrywały się z granicami metropolii ko-
ścielnych. Oznaczało to, że diecezja wrocławska, obejmująca ziemie śląskie, nadal 
podlegała arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, którego decyzje musiała respektować. 
Również piastowscy władcy poszczególnych księstw śląskich często utrzymywali 
ożywione kontakty z dworem królewskim w Krakowie. Panowanie Luksemburgów 
w Czechach w XIV i pierwszej połowie XV wieku, a Habsburgów od XVI wieku, 
oznaczało wzmocnienie wpływów niemieckich w całym królestwie, a tym samym 
również na Śląsku, który powoli tracił pozakościelne związki z Polską (w 1675 roku 
zmarł Jerzy Wilhelm, książę brzesko-legnicki, ostatni męski przedstawiciel dynastii 
Piastów). W XVIII wieku Śląsk stał się przedmiotem walki między Habsburgami 
a Hohenzollernami. W 1740 roku nowy król Prus – Fryderyk II Hohenzollern– zdecy-
dował się odebrać tę prowincję nowej królowej Czech – Marii Teresie Habsburżance. 
W wyniku tak zwanych wojen śląskich prawie cały Śląsk włączony został do państwa 
pruskiego. Fakt ten zbiegł się z początkiem rewolucji przemysłowej, która sprawiła, 
że prowincja posiadająca liczne bogactwa naturalne (na przykład węgiel kamienny, 
rudy cynku i rudy żelaza), zaczęła odgrywać coraz większą rolę w gospodarce Prus. 
Wzbudzała także zainteresowanie zagranicy, na przykład pod koniec XVIII wieku 
Aziz Aly, wysłannik sułtana tureckiego Selima III, odwiedził tarnogórską kopalnię.

W takich warunkach polityczno-gospodarczych w pierwszej połowie XIX wieku Ka-
rol Godula stał się milionerem. Nie należał ponoć do osób najgrzeczniejszych, bywał 
bezczelny, ale potrafił być też uprzejmy, robiąc przy tym pozytywne pierwsze wra-
żenie. Trudno powiedzieć, co sprawiło, że Godula wyglądał tak, iż przezywano go 
nawet diabłem. Może urodził się ułomy, może został okaleczony, w każdym razie  jego 
wygląd wzbudzał niechęć, a nawet strach. Nie zmienia to faktu, że kobiety go lubiły, 
a on je i to nawet bardzo. 

Rodzina pokładała w Karolu wielkie nadzieje, dlatego kształcił się między innymi 
w gimnazjum cysterskim w Rudach Wielkich i liceum w Opawie. Osobą, która także 
w niego wierzyła, był ponoć ksiądz Józef Szafranek. To on miał dbać w dużej mie-
rze o edukację młodego człowieka i polecić go przyszłemu pracodawcy – hrabiemu 
Karolowi Franciszkowi von Ballestrem di Castellengo, górnośląskiemu arystokracie, 
właścicielowi Pławniowic, Rudy i Biskupic. Godula szybko został zarządcą hrabiow-
skich dóbr. Inteligent-
ny i pracowity, po ana-
lizie sytuacji w hra-
biowskich majątkach, 
wprowadził zmiany, 
dzięki którym znacz-
ne zwiększył dochody 
swego zwierzchni-
ka. Czerpał informa-
cje z książki Adama 
Smitha "Badania nad 
naturą i przyczynami 
bogactwa narodów". 
Tam znajdował odpo-
wiedzi na nurtujące 
go problemy związane 
z hutnictwem czy też 

...KAROL

Joanna i Hans Ulrich von Schaffgotsch [Public domain], 
Wikimedia Commons

Ruiny domu Goduli w Rudzie Śląskiej, fot. E. Caban Regionalny  Instytut Kultury w Katowicach
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„Prasa nie taka zła”

gospodarstwem. W poświęconych mu artykułach podkreśla się, że Godula ponoć ca-
łymi nocami przesiadywał nad książkami szukając w nich nowych myśli i sposobów 
zarządzania.

Pierwszym wielkim sukcesem Karola Goduli było wybudowanie w 1812 roku w Ru-
dzie (dziś dzielnicy Rudy Śląskiej) huty cynku „Karol” („Carlshütte”), która w tam-
tych czasach była największą hutą cynku w Europie Wschodniej (działała do 1908 
roku). Wdzięczny Ballestrem odstąpił swemu zarządcy pewną liczbę udziałów w tej 
hucie, dzięki czemu Godula zaczął gromadzić środki na swoje własne przedsięwzięcia. 

Godula wiedział, że funkcjonowanie huty związane jest ze stałą dostawą galmanu, 
czyli rudy cynku. W tym celu z Franciszkiem Aresinem założyli spółkę, dzięki której 
w 1823 roku w Miechowicach uruchomiono kopalnię „Maria”. Godula miał już do-
świadczenie w zarządzaniu kopalnią, gdyż po 1806 roku kierował kopalnią „Branden-
burg”. Godulę i innych śląskich przedsiębiorców zastanawiało szybkie tempo i docho-
dowość produkcji cynku w zakładach księcia pszczyńskiego. A działo się tak dzięki 
zatrudnieniu przez księcia von Anhalt niemieckiego wynalazcy w dziedzinie meta-
lurgii – Johanna Christiana Ruberga – twórcy innowacyjnej metody wytopu cynku. 
Pierwsze cztery piece projektu Ruberga powstały w Wesołej (dziś dzielnicy Mysło-
wic). Były to budowle opierające się na poziomo ułożonych paleniskach, w których 
nie było potrzeby wygaszania wytopu, aby nałożyć kolejną warstwę rudy. Metoda ta 
przez wiele lat otoczona była pilnie strzeżoną tajemnicą. Niestety, Ruberg nie docze-
kał się zysków ze swego wynalazku, zmarł w niedostatku i zapomnieniu (dzisiaj moż-
na odwiedzać jego grób w parafii ewangelickiej w Lędzinach). Dzięki jego urządzeniu 
wzbogacili się natomiast właściciele hut cynku, który był wówczas niezwykle cennym 
surowcem w produkcji na przykład mosiądzu czy nierdzewnych narzędzi.

Karol Godula słynął z surowego traktowania swoich pracowników, podobno nawet 
bił laską nieposłusznych. A jednocześnie dbał o swoich podwładnych, dając im racje 
żywnościowe, zapewniając dobre warunki mieszkaniowe, starał się też stwarzać nowe 
miejsca pracy dla swoich robotników, by ci mieli z czego żyć. Wielkość Goduli pole-
ga na tym, że wszystko, za co się przysłowiowo „chycił”, zamieniał w złoto. „Maria” 
była najnowocześniejszą i najbardziej dochodową w tamtym czasie kopalnią galmanu 

na Górnym Śląsku – zatrudniała 642 osoby. Jak wspomniano wcześniej, huta cynku 
„Karol” w XIX wieku była największym tego typu zakładem w Europie Wschodniej. 
Godula korzystał chętnie z rad czy pomocy innych, wolał część zysku z dochodowego 
przedsiębiorstwa od całości z nierentownego. Po 1807 roku, gdy Napoleon zabronił 
kontaktów gospodarczych z Anglią i wymiana towarów była utrudniona, Goduli uda-
ło się sprowadzić maszynę parową, symbol rewolucji przemysłowej. Do współpracy 
zaprosił również Johanna Friedricha Weddinga, budowniczego największych i najno-
wocześniejszych hut w Europie. Kto wie, jak potoczyłyby się dzieje Górnego Śląska, 
gdyby nie Karol Godula, być może tereny te dzisiaj nie byłyby znane z wydobycia 
węgla, ponieważ to on odkrył nieckę między Chorzowem a Zabrzem.  

Nie ma tu miejsca na omawianie legendy Karola Goduli, dotyczącej jego paktu z dia-
błem czy dziwnego światła w jego domu. Nie wnosi ona niczego istotnego do biografii 
tego przemysłowca, można nawet powiedzieć, że zniekształca jego postać.

Karol Godula był osobą niebanalną, człowiekiem czynu i wiedzy. Górnoślązak, pocho-
dzący z rodziny o polskich korzeniach (nawet propagował język polski w szkołach), 
zrobił wiele dla Rudy Śląskiej, działał w niej przez 48 lat jako władza miejscowa. 
Gdy czegoś mu zabroniono w dobrej sprawie, zawsze znalazł sposób, żeby ominąć 
przeszkody, choć czasem trwało to latami. Co najciekawsze podobno Godula za życia 
dysponował 12 milionami talarów, umierając pozostawił „jedynie” dwa miliony.  Cały 
swój majątek zapisał małej dziewczynce, półsierocie – sześcioletniej Joannie Gryzik, 
która jako jedna z nielicznych osób polubiła go od razu i nie czuła do niego żadnego 
wstrętu. Godula także ją polubił, dbał o jej wychowanie i edukację. 

Karol Godula był człowiekiem wyjątkowym, o wielkich zdolnościach, pracowitości 
i przedsiębiorczości. Jego postać przenosi nas w zupełnie inny świat, tym ciekawszy, 
im głębiej się w nim zanurzamy. 

Weronika Mikuła, X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, jed-
na z atrakcji na Szlaku Zabytku Techni-
ki, mieści się w małej, XVIII-wiecznej 
kamienicy. Na ekspozycję składają się 
obiekty związane z profesją drukarską: 
maszyny introligatorskie, prasy drukar-
skie i inne sprzęty.

Jednym z ciekawszych 
eksponatów jest maleńka 
ręczna prasa typograficz-
na „Boston”. Jest ona naj-
mniejszym eksponatem 
w muzeum. Natomiast 
największym eksponatem 
jest reprodukcyjna ka-
mera poligraficzna z XX 
wieku. 

Prócz sprzętu drukarskie-
go możemy zobaczyć tu-

taj także zdjęcia oraz dużą liczbę gazet 
i czasopism o tematyce patriotycznej wy-
dawanych przez Wojciecha Korfantego, 
Stanisława Ligonia czy Karola Miarkę. 
Miały one na celu budowanie świadomo-
ści narodowej polskiej Ślązaków. 

Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej 26 CC 
BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
źródło: Wikimedia Commons

Jedna z wystaw tematycznych placówki, 
poświęcona jest Ludwikowi Musiołowi, 
autorowi wielu monografii śląskich miej-
scowości.

Najstarszym wystawionym na ekspozycji 
dokumentem, jest egzemplarz z księgo-
zbioru Parafii Wszystkich Świętych – bre-
wiarz z 1688 roku, tłoczony w Antwerpii 
w słynnej Oficynie Plantiniana. Ponadto, 
muzeum posiada czterostronicowy eg-
zemplarz najstarszego czasopisma z 1813 
roku, który jest zbiorem ustaw cesarskich. 

Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie nosi 
imię Wojciecha Korfantego – twórcy naj-
popularniejszych śląskich gazet. Z tego 
powodu, możemy tu zobaczyć zrekon-
struowany gabinet tego wybitnego Ślą-
zaka, w którym znajdują się oryginalne 
sprzęty.

Dodatkowo, na piętrze Muzeum Prasy 
Śląskiej znajduje się sala muzyki kame-
ralnej w której są dawne instrumenty z te-
renu Śląska. Szczególnym instrumentem 

Panorama

Czy wiesz, że...?
…„Panorama”, ilustrowany tygodnik wydawany od 
16 maja 1954 w Katowicach, nazywany był „Śląskim 
Vogue”? Pierwsze jego numery liczyły 16-20 stron i 
były drukowane monochromatycznie, w kolorze sepii. 
Na okładkach „Panoramy” widniały zdjęcia pięknych 
kobiet, w środku można było znaleźć ciekawe wywia-
dy, reportaże zagraniczne, informacje ze świata mody 
i sportu. Na końcu znajdowały się opowiadania kry-
minalne pisane przez Jerzego Urbana. Okres świetno-

ści tygodnika zakończył się po stanie wojennym.

jest XVII-wieczny pozytyw pochodzący 
z nieistniejącego pszczyńskiego kościół-
ka pw. Św. Jadwigi. Równie ciekawe są 
organy z drugiej poł. XVII wieku, wy-
konane przez J. Schutza. Jest to najcen-
niejszy instrument znajdujący się w tzw. 
„Izbie u Telemanna”.

Ciekawą atrakcją dla zwiedzających, jest 
możliwość, wcielenia się w rolę dawne-
go drukarza. Korzystając z ręcznej prasy 
z drugiej połowy XIX wieku, można sa-
modzielnie wydrukować sobie pamiątkę 
z muzeum.

Ismena Dudek,  
X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Muzeum Prasy Śląskiej, XVIII w. Photo: Hons084 / Wikimedia Commons
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Trzy gryfne frelki, 30 tysięcy subskrypcji na 
kanale YouTube, 3 miliony wyświetleń pod 
jednym filmikiem, jeden zespół...

„Serce rwie sie za nimi”
Marta Skiba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka to założycielki zespołu 
„Frele” osiągające coraz większą sławę dzięki coverom1 znanych hitów. Swoich sił 
próbowały już wcześniej występując w zespole „So what?”, biorąc udział w X Fac-
torze oraz programie Music Star. Żadne z tych działań nie przyniosło im jednak tak 
wielkiego rozgłosu jak wrzucony  dla żartu do internetu utwór „Achim”. Gdy okazało 
się, że filmik zdobywa coraz większą popularność, dziewczyny postanowiły pójść za 
ciosem i nagrać kolejną piosenkę. Dziś Frele mają już na koncie wydaną płytę – „Na 
cydyjce”, na której znajdziemy 11 utworów. Możemy na niej usłyszeć polskiego ar-
tystę kabaretowego –  Mariusza Kałamagę, z którym dziewczyny wykonały przebój 
pt. „Geroj” oraz finalistę programu The Voice of Poland –  Michała Sobierajskiego 
w piosence „Tancbuda”. W marcu bieżącego roku miała miejsce ich pierwsza trasa 
koncertowa „W rajzie tour”, na której promowały swoją świeżo wydaną płytę. Na 
trasie zespołu znalazły się Opole, Zabrze, Cieszyn, Lubliniec, Radzionków oraz Kato-
wice. Szczególnie ważnym miastem dla dziewczyn były Katowice, ponieważ spełniło 
się tu ich marzenie o występie w Spodku. Fani także nie zawiedli i podczas występu 
cała hala widowiskowa była zapełniona. Ze stolicą Śląska wiążą się również inne 
wspomnienia dziewczyn. To w tym mieście dziewczyny  poznały się i razem studio-
wały w Studiu Wokalistyki Estradowej w Katowicach.

„Rusz gowom i miyj serce”
Frele nie tylko gryfnie śpiewają i wyglądają, ale też dzięki swojej popularności starają 
się poruszyć ważne problemy. W piosence „Kaj to ciepiesz” zwracają uwagę na zna-
czącą kwestię dla Śląska, jaką jest smog. W słowach piosenki upominają ludzi, żeby 
nie palili opon, plastiku i innych śmieci, które silnie wpływają na zanieczyszczenie 
powietrza. Zaangażowały się także w akcję Szlachetna Paczka. Razem z wolontariu-
szami biorącymi udział w tej inicjatywie nagrały krótki teledysk, w którym śpiewały 
piosenkę związaną z hasłem przewodnim Paczki: „Lubię ludzi”.

„Cało ta muzyka to je groch z kapustom”
Jako Ślązacy mamy silne poczucie tożsamości, które było tworzone przez setki lat. 
Czujemy silną więź z naszą gwarą, kulturą i zabytkami, właśnie dlatego Frelom udało 
się podbić serca tysięcy Ślązaków. Pisząc teksty piosenek w gwarze śląskiej, dziew-
czyny wpływają na śląską świadomość społeczną. Sprawiają one, że gwara śląska 
jest wciąż żywa, a dzięki temu, że jest udostępniana na portalach społecznościowych, 
trafia ona łatwo również do młodzieży.

Kamila Dziewulska, Lucyna Płaszczyk, X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

1 cover-nowa aranżacja, interpretacja istniejącego utworu muzycznego wykonywana przez wykonawcę, który nie 
jest jego pierwotnym, znanym wykonawcą.

Kolor świecenia lampy neonowej zależy od :
• zastosowanego luminoforu,
• koloru szkła,
• składu gazu wewnątrz rury.

Uzyskiwanie kolorów za pomocą gazów:
• POMARAŃCZOWO -CZERWONY – neon,
• FIOLETOWY – argon,
• BIAŁO-RÓŻOWY – hel,
• BIAŁY – krypton,
• NIEBIESKO-FIOLETOWY – ksenon.

Oprócz gazów szlachetnych stosuje się również :
• ŻÓŁTO-RÓŻOWY – azot,
• BŁĘKITNO-BIAŁY – dwutlenek węgla.

CZY WIESZ, ŻE...

Do uzyskania większej liczby kolorów, wnętrze 
przeźroczystej rurki neonowej pokrywa się lumi-
noforem. Innym sposobem jest użycie rurek neo-
nowych z kolorowego szkła. Kolory można rów-
nież uzyskać stosując połączenie różnych kolorów 
szkła i światła, z wykorzystaniem konkretnego 
gazu np.: żółte szkło i niebieskie światło da w efek-
cie kolor zielony. Możliwości jest wiele. Urokiem 
lamp neonowych  jest również to, iż nawet gdy nie 
są zaświecone wyglądają bardzo ładnie i przycią-

gają uwagę przechodniów. 

FRELE CZYLI 
ŚPIEWAJĄCE DZIOŁCHY 

ZE ŚLĄSKA
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Katowice – niegdyś nocą jarzące się wie-
lobarwnymi światłami, przyciągającymi 
wzrok jaskrawymi napisami i obrazami. 
Neony. Czym są? Jest to potoczna nazwa 
lamp wyładowczych, które zostały skon-
struowane przez Georgesa Claude’a. Świa-
tło w lampie neonowej powstaje dzięki 
prądowi elektrycznemu, który przepływa-
jąc przez rurkę neonową napełnioną ga-
zem szlachetnym, bombarduje atomy gazu 
wtrącając elektrony z ich orbit. Uderzają 
one o siebie i wracają na swoją orbitę wte-
dy wytwarza się energia czyli światło. 

Okres, w którym reklamy neonowe były 
modne w Polsce, to lata 60. i 70. XX w. Ich 
rozkwit obserwowaliśmy również w Kato-
wicach, ponieważ można je było spotkać 
na każdym kroku. Było ich tak dużo, że 

Katowice nazywano „Polskim Las Vegas”. Wiele z nich było „ruchomych”, oznacza 
to, że zapalały się sekwencyjnie co dawało wrażenie jakby postać przedstawiona na 
takiej reklamie na przykład machała do nas. Przykładem reklamy neonowej, która 
się poruszała jest imbryczek z herbaciarni „Randia”, którego ruchomym elementem 
były obłoczki pary wydobywające się z niego. Znajdował się on niegdyś na rogu ulic 
Stawowej i 3 Maja. Warto podkreślić, że takie reklamy były dobrym zabiegiem mar-
ketingowym, ponieważ przyciągały uwagę potencjalnych klientów. Należy zauważyć, 
że dostrzegały je głównie kobiety, dlatego reklamy te były kierowane właśnie do nich.

Niestety neony nie cieszyły się 
długo popularnością, ponieważ 
już w latach 80. XX w. wprowa-
dzone zostały nowe technologie. 
Neony zastąpiono podświetla-
nymi kasetonami reklamowymi, 
literami blokowymi i światłami 
LED. Wraz z nadejściem nowych 
czasów neony odeszły w niepa-
mięć. Było to spowodowane być 
może tym, że nowe rozwiązania 
były tańsze i bardziej funkcjonal-
ne, a każdy podążał za nowymi trendami. Kiedy neony zostały zastąpione innymi, 
nudnymi reklamami miasto straciło swój dawny urok. 

Na szczęście obecnie panuje moda powrotu do przeszłości, więc Katowice znów od-
zyskują dawny blask. Doskonałymi przykładami nowoczesnych neonów w Katowi-
cach są: logo Katowic na budynku Urzędu Miasta, które jest lampą neonową, lub napis 
„kwiaty”, który reklamuje kwiaciarnię na rynku. Wielu ludzi nie zwraca uwagi na ich 
piękno, ale czasem warto się zatrzymać i przyjrzeć z jaką dokładnością są wykonane 
i jak wspaniale się prezentują. Kiedy w Katowicach zapada zmrok, te lampy rozpoczy-
nają swoje nocne życie. Większość nowych neonów jest przede wszystkim w centrum 
Katowic, co sprawia, że nocą miasto staje się jeszcze piękniejsze. Najsłynniejszym 
neonem w Katowicach jest  napis „Zachód Słońca”, który widnieje nad Rawą nieopo-
dal rynku. Został on wykonany  w ramach „Katowice Street Art Festiwal”. Jego forma 
zachodzącego nad wodą słońca, pokazuje nam, że neony nie posiadają już przeznacze-
nia reklamowego, a są tworzone dla sztuki i dobrej zabawy.

Z inicjatywy pasjonatów interesujących 
się reklamami neonowymi powstał Kato-
wicki Skład Neonów w Centrum Kultury 
Katowice. Można tam podziwiać słynne 
neony zebrane w klubokawiarni „Strefa 
Centralna”. Twórcy Składu zajmują się 
ratowaniem i renowacją starych neonów. 
W ich zbiorach znajdują się  m.in. napis 
„Katowice", który został zdjęty z starego 
dworca PKP w Katowicach oraz najstarszy 
prawie 40-letni neon pochodzący z kina 
Millenium.

Katowice to jedno z niewielu miast posia-
dających tak piękny atut jak neony. Z dnia 
na dzień tych reklam jest coraz więcej 
i świecą coraz mocniej. Warto odwiedzić 
to miasto i podziwiać jak odzyskuje swój 
dawny blask. 

Tekst i zdjęcia Julia Kalwarska,  
X Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

KATOWICKIE NEONY

Kobieta kojarzy nam się z delikatnością i subtelnością. Przemysł, ten ciężki, wręcz 
przeciwnie – to wielkie maszyny pracujące z ogromną siłą, w hałasie i brudzie. A jed-
nak te dwa, tak przeciwstawne elementy, potrafiły się harmonijnie połączyć. Gdzie? 
Poszukajmy przedstawień przemysłu w sztuce i architekturze. 

W miastach Górnego Śląska, których historia jest nierozerwalnie związana z powsta-
waniem kopalń i hut, na wielu budynkach możemy znaleźć dekoracje odnoszące się 
do przemysłu. Nie tylko budynki przemysłowe ozdabiane były detalami nasuwają-
cymi skojarzenia z ich funkcją, takie ślady możemy znaleźć również na budynkach 
mieszkalnych, usługowych czy administracyjnych. 

Niewątpliwie najciekawszymi elementami wystroju – nie tylko zewnętrznych elewa-
cji, lecz również wnętrz budynków – są różnego rodzaju przedstawienia symbolicz-
ne. Takie wizerunki oddają związki z przemysłem czy techniką poprzez zastosowa-
nie różnego rodzaju atrybutów mających nasunąć widzowi odpowiednie skojarzenia. 
I tu pojawia się wspomniana na wstępie kobieta. Industria, bo tak nazywamy kobiecą 
alegorię przemysłu, to zwykle siedząca lub stojąca postać w powłóczystych szatach. 
Towarzyszy jej koło zębate. Może być oparte o jej nogę, może też służyć jej jako pod-
pora dla ręki. Znamy również takie przedstawienia, gdzie koło zębate jest tłem dla ca-
łej postaci. Czasem Industrii towarzyszą również inne przedmioty wskazujące na jej 
związki z przemysłem – na przykład trzymany w ręku młot. W naszym regionie naj-
bardziej znanym przedstawieniem Industrii jest żeliwna rzeźba niegdyś ozdabiająca 
nagrobek gliwickiego przemysłowca Augusta Wilhelma Hegenscheidta, założyciela 
i właściciela między innymi walcowni drutu w Gliwicach. Obecnie rzeźba znajduje 
się przy zabudowaniach Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych w Gliwicach.

Postać kobieca może również, oprócz ogólnego symbolicznego przedstawienia 
przemysłu i techniki,  symbolizować jedną z ważniejszych gałęzi przemysłu - włó-
kiennictwo. Jako przykład można wskazać XIX-wieczne witraże w pałacu Schoena 
w Sosnowcu, gdzie piękna kobieta, jako alegoria włókiennictwa, trzyma w rękach 
kądziel i wrzeciono.

Rzadziej spotykamy alegorie przemysłu, gdzie symboliczną postacią jest muskularny 
mężczyzna lub dziecko-putto. Podobnie, jak w przypadku Industrii, takiej postaci 
towarzyszy zębate koło, narzędzie (młot, łańcuch) trzymane w ręku, czasem gdy jest 
to obraz lub płaskorzeźba – w tle widać przemysłowy krajobraz. Bywa też, że symbo-
liczne przedstawienie przemysłu i techniki ograniczone jest wyłącznie do przedmio-
tów – koła zębatego, któremu towarzyszą narzędzia czy fragmenty maszyn. 

Koło zębate i odśrodkowy regulator prędkości, motywy wykorzystywane najczę-
ściej do symbolicznych przedstawień przemysłu i techniki, są szczególnie charak-
terystyczne dla rewolucji przemysłowej XVIII i XIX wieku i bardzo mocno są z nią 
kojarzone. Oba te elementy związane są z wynalazkiem, który zapoczątkował „wiek 
pary i elektryczności”, mianowicie z maszyną parową Jamesa Watta. Koło zębate 
to podstawowy element przekładni planetarnej opatentowanej przez Watta w 1781 
roku. Przekładnia ta służyła do zamiany ruchu posuwistego tłoka na ruch obrotowy. 
Odśrodkowy regulator prędkości, zwany też regulatorem Watta, zastosowany po raz 
pierwszy w 1788 roku, miał z kolei zapewnić równomierność ruchu, zmniejszając 
lub zwiększając dopływ pary. Było to pierwsze samoczynne urządzenie zastosowane 
w czasach rewolucji przemysłowej.

W sztuce spotykane są również urządzenia wynikające z zafascynowania energią 
elektryczną, takie jak żarówki, izolatory czy też schematycznie przedstawione wy-
ładowania elektryczne. Przykładem może być plafon w auli dawnej Szkoły Realnej 
w Sosnowcu (1898 r.), gdzie alegoria Ducha Epoki trzyma w ręce elektryczną lampę 
łukową. Zdarza się również, że alegorii przemysłu towarzyszy parowóz, tak jak na 
elewacji pałacu Goldsteinów w Katowicach (1872 r.)

Nie sposób nie wspomnieć również o „kupli” - godle górniczym, najprostszym i naj-
popularniejszym symbolu górnictwa, spotykanym na elewacjach budynków. Tworzą 
go skrzyżowane pyrlik i „żelosko” (żelazko). Obydwa te narzędzia kształtem przy-
pominają młotki i były stosowane w górnictwie od najdawniejszych czasów aż do 
XIX wieku. Żelazko to rodzaj klina, z jednej strony jest zakończone ostro, natomiast 
drugi koniec jest tępy. Klin zakładany był na rączkę, aby łatwiej można było go przy-
trzymać przy pracy, a także aby amortyzować uderzenia, ponieważ właśnie uderzając 
w płaską część młotkiem – pyrlikiem, górnik odłupywał kolejne fragmenty skały. 
Motyw górniczego pyrlika i żelazka możemy znaleźć między innymi na przewiąz-
ce znajdującej się pomiędzy budynkami przy placu Wyzwolenia w centralnej części 
osiedla robotniczego Nikiszowiec.
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W GODULSKIM 

KOŚCIELE 
Na niektórych budynkach do dziś spotkać możemy 
rozbudowane przedstawienia związane z górnic-
twem, bądź hutnictwem, zarówno realistyczne, jak 
i symboliczne.

Wśród symbolicznych przedstawień może być 
ukazanie obok siebie głównych gałęzi gospodarki 
wpływających na rozwój regionu czy kraju. Zwy-
kle są to przemysł, rolnictwo i handel. Czasem obok 
przedstawiane są również alegorie nauki czy też 
sztuk pięknych. Symbolika przemysłu omówiona 
została powyżej, rolnictwo ukazane jest najczęściej 
za pomocą sierpa, kłosów zbóż, niekiedy pojawia 
się hodowlane zwierzę np. krowa. Handel natomiast 
ma odniesienia do mitologii greckiej, a więc poja-
wiają się atrybuty boga handlu Hermesa – uskrzy-
dlona czapka i kaduceusz, obok znajduje się często 
glob ziemski, statek handlowy czy uskrzydlone koło 
– symbol kolei żelaznej. Nauce towarzyszy zwykle 
księga lub zwój papieru oraz sowa, przedstawieniom 
sztuk pięknych paleta malarska, dłuto czy rzeźba. 
Popularnym motywem jest połączenie w jednym 

przedstawieniu alegorii przemysłu i handlu, gdzie handel wyobrażony jest pod posta-
cią boga Hermesa, mającego w tle statek handlowy, natomiast przemysł personifikuje 
Hefajstos na tle pejzażu o charakterze przemysłowym. Obie postacie przedstawione 
są w pozycji półleżącej, prawe dłonie połączone są w uścisku symbolizującym ścisły 
związek przemysłu i handlu. Takie płaskorzeźby możemy znaleźć między innymi na 
elewacjach budynków: kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich w Bytomiu 
oraz willi w Chorzowie-Batorym. 

Kolejną bardzo popularną grupą dekoracji są realistyczne płaskorzeźby przedstawia-
jące pracę górników i hutników. Zakomponowane w prostokątne płyciny mogły być 
wykonane w ceramice, tynku lub jako metalowe odlewy. Przykładem zastosowania 
takiej dekoracji może być budynek portierni byłej drugiej bramy Friedenshϋtte AG 
(późniejszej huty „Pokój”) przy ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej. Na elewacji 
obiektu wybudowanego w 1908 r. są dwie ceramiczne płyty ukazujące pracę górników 
i hutników. Płyty umieszczone są w elewacji zachodniej, pomiędzy oknami II kondy-
gnacji.  Nie ma nic dziwnego w tym, że na budynku należącym do zespołu huty poka-
zano również pracę górników. Zwykle kilka zakładów – kopalń i hut – miało wspólny 
zarząd. Tak też było w tym przypadku, hutą zarządzała spółka „Oberschlesische Eisen-
bahnbedarfs” A.G., która kierowała również między innymi kopalnią „Friedensgrube” 
(późniejsza kopalnia „Pokój”) w Nowym Bytomiu.  Na płaskorzeźbie przedstawia-
jącej górników znajduje się siedem postaci: czterech górników wyrąbuje chodnik za 
pomocą żelazek i pyrlików, a dwóch zbiera fragmenty skał i ładuje je do wagoników. 
W części centralnej jeden z pracujących ociera ręką pot z czoła, pokazując, jak cięż-
ka jest to praca. Na 
drugiej płycinie, 
obrazującej hut-
nictwo, również 
przedstawiono sie-
dem postaci: część 
hutników wielkimi 
chwytakami prze-
suwa bryły wy-
topionego żelaza, 
pozostali ładują je 
na wózek.

Takie przedstawienia były bardzo popularne i często wykonywane według jednako-
wych wzorów. Płyciny identyczne z opisanymi wcześniej możemy znaleźć w wielu 
innych miejscach, na przykład w Bytomiu w kamienicy przy ulicy Powstańców War-
szawskich 12. Budynek ten wybudowany został w 1906 r. dla Felixa Benjamina, dy-
rektora firmy „Rawack & Grünfeld”, zajmującej się handlem materiałami żelaznymi. 
Prawdopodobnie dlatego klatkę schodową ozdobiono płaskorzeźbami pokazującymi 
trud pracy górników i hutników, odlewanymi ze stopu miedzianego.  Takie same pła-
skorzeźby, tym razem ceramiczne,  znajdują się na elewacji luksusowej willi przy ul. 
Stefana Batorego 44 w Chorzowie, wybudowanej w latach 1904–1906 dla Emila Ma-
rxa, dyrektora generalnego „Bismarckhütte” (późniejsza huta „Batory”). Identyczny 
motyw wykonany w tynku znajduje się również na budynku Biblioteki Śląskiej przy 
ul. Juliusza Ligonia.

Przedstawienia górników i hutników, lecz już raczej jako pojedyncze postacie, nie 
jako sceny zbiorowe, spotkać możemy na wielorodzinnych domach przeznaczanych 
na mieszkania dla pracowników hut czy kopalń. Takie płaskorzeźby były zwykle 

umieszczane nad głównym wejściem do budyn-
ków. Przykładem może być zabudowa z okresu 
międzywojennego znajdująca się przy ul. Józe-
fa Mehoffera w Zabrzu czy też przy ul. Józefa  
Chełmońskiego w Bytomiu. 

Poszukiwanie ukrytych treści na elewacjach 
oraz we wnętrzach budynków to fascynujące 
zajęcie. Zachęcam wszystkich, aby przechodząc 
ulicami naszych miast, podnieśli głowy i sami 
próbowali odkrywać  umieszczone na elewa-
cjach budynków znaczenia i symbole.

Ewa Caban
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Alegoria przemysłu - Industria, GZUT Gliwice, fot. A.Syska 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Tondo z symbolem przemysłu, dawny budynek admini-
stracyjny fabryki kotłów parowych Wilhelma Fitznera,  
ul. Powstańców 10, Siemianowice Śląskie, fot. E. Caban 
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Płaskorzeźba przedstawiająca pracujących górników, kamienica Felixa Benjamina, ul. Powstańców 
Warszawskich 12, Bytom, fot. I. Kontny Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Fundatorami neogotyckiego kościoła w Goduli, wybudowanego 
w latach 1867-1871 było hrabiostwo Schaffgotschów – Joan-
na i Hans Ulryk Schaffgotsch w II poł. XIX wieku należeli do 
najbogatszych potentatów przemysłowych na Górnym Śląsku, 
byli właścicielami licznych kopalń, pól górniczych, hut na te-
renie Szombierek, Chebzia, Orzegowa, Bobrka, Nowego Byto-
mia i innych miejscowości w okolicy Bytomia i Rudy Śląskiej, 
a także majątku w Chudowie, Paniówkach, Bujakowie, Orzeszu.  
Na terenie swoich posiadłości często fundowali kościoły, szkoły, 
szpitale, biblioteki czy żłobki. W 1911 roku mieszkańcy Goduli 
ufundowali dla swego kościoła monumentalne witraże, przed-
stawiające: Chrystusa wśród ludu górnośląskiego oraz Sąd Osta-
teczny. Oba witraże wykonane zostały przez monachijski zakład 
witrażowniczy Franza Mayera za sumę 7900 marek. Pracownia ta założona została 
w latach 40. XIX wieku przez Josepha Gabriela Mayera i działa do dnia dzisiejszego.  

Witraż Chrystus wśród ludu górnośląskiego zamontowany w kościele godulskim na 
początku grudnia 1911 roku, wykonany został według projektu prof. Glötze z Sal-
zburga, malarza historycznego, znanego z wielu prac religijnych, m.in. z malowideł 
ściennych w katedrze w Salzburgu. Przedstawia stojącego pod drzewem owocowym 
Jezusa, gestem dłoni witającego zgromadzonych wokół niego ludzi. Po prawicy 
Chrystusa klęczy hrabiowska para – Joanna i Hans Ulryk Schaffgotschowie, obok 
hrabiny w mundurze górniczym występuje Kőhler – radca górniczy, zaś po przeciw-
nej stronie, obok klęczącego mężczyzny całującego kraj płaszcza Jezusa, ukazany jest 
dr Bernard Stephan – generalny dyrektor zakładów przemysłowych Schaffgotschów. 
Pozostałe  postacie reprezentują lud śląski, w różnorodnym przekroju zawodowym, 
wiekowym i stanowym. Są to: górnicy i hutnicy w strojach galowych, chorzy z któ-
rych jeden – hutnik, leży na łożu, a drugi – ranny  górnik z opatrunkiem na głowie 
prowadzony jest przez młodą dziewczynę.  Ślepiec w stroju śląskim podtrzymywany 
jest przez młodą kobietę, przedstawieni są też: bezrobotny młody mężczyzna z bieda-
szybów czy kobiety w różnym wieku w rozbarskich strojach śląskich, z których jedna 
trzyma maleńkie dziecko. W tle widoczny jest śląski krajobraz z niewielką chatą z na-
czółkowym dachem oraz budynkami kopalni „Paweł” w Chebziu. 

Przedstawienie to nawiązuje do ewangelicznych słów Chrystusa „Przyjdźcie do mnie 
wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie” (Ewangelia 
św. Mateusza 11.28). Słowa te wskazują na misję, którą ma do spełnienia Chrystus. 
Jest to nietypowe rozwiązanie ikonograficzne tego tematu, gdzie zazwyczaj zgroma-
dzone wokół Chrystusa postacie symbolizują lud ogółem, gdy tymczasem w witrażu 
godulskim widzimy zamożnych fundatorów kościoła, kadrę kierowniczą pobliskich 
kopalń i hut oraz przedstawicieli zwyczajnych ludzi, mieszkańców tej ziemi. Wszyst-
kie postacie ujęte są realistycznie, portretowo. Najciekawsze są portrety pary hra-
biowskiej. Artysta wykonując ich wizerunek na kartonach korzystał zapewne z pa-
miątkowego zdjęcia, wykonanego w 1908 roku z okazji 50-lecia ślubu hrabiowskiej 
pary. Glötze doskonale scharakteryzował twarze Joanny i Hansa Ulryka, a jedyne od-
stępstwo jakie różni witraż od fotograficznego pierwowzoru polegało na przyodzianiu 
małżonków w bardziej stosowne odzienie, zrezygnował bowiem z sukni i garnituru 
na rzecz obszernych płaszczy z wykładanymi kołnierzami. Równie zróżnicowane są 
twarze pozostałych osób, m.in. jak wynika z przekazów za postacią jednego z górni-
ków kryje się kościelny z  Goduli. Każda z postaci potraktowana jest indywidualnie, 
z doskonałą charakterystyką fizjonomii, tylko twarz Chrystusa jest idealizowana. 

Drugi z witraży przedstawiający Sąd Ostateczny we-
dług projektu malarza Berry zrealizował malarz Ritter 
von Keller, a prace techniczne i kolorystyczne szkła 
wykonał Anton Mauer. Sąd Ostateczny jest określeniem 
pozabiblijnym, a zwyczajowo oznacza przyszły sąd nad 
narodami lub jednostkami przed Bogiem albo Chrystu-
sem. W Biblii określany jest jako Dzień Sądu lub Dzień 
Pański i oznacza czas, kiedy Bóg albo Jego Mesjasz 
ukarze bezbożnych, a ocali sprawiedliwych. W witrażu 
godulskim Chrystus występuje jako sędzia, obok które-
go klęczy Maria orędująca za wstającymi z martwych. 
Wokół nich chóry czteroskrzydłych cherubinów i anio-
ły, dźwiękami trąb wskrzeszają zmarłych. Poniżej umarli wstają z grobów. Z lewej 
strony ukazany jest raj, do którego prowadzą anioły, oblekające zbawionych w jasne 
szaty. Z prawej strony tradycyjnie ukazane jest piekło z potępionymi. Przed arka-
dą stoi Archanioł Michał, przedstawiony jako rycerz w typie ”praepositus paradisi” 
(ochraniający raj, broniący raju), ważący dusze na niewielkiej wadze szalkowej.  

Witraże w Goduli wykonane zostały na bardzo wysokim poziomie artystycznym; 
cechuje je jak zawsze w pracach pochodzących z pracowni Mayera doskonały, wy-
studiowany rysunek, drobiazgowość, realizm przedmiotów oraz pewien charaktery-
styczny linearyzm. Witraż Chrystus wśród ludu górnośląskiego ufundowany został 
przez parafian kościoła godulskiego jako wyraz wdzięczności dla zmarłej rok wcze-
śniej hrabiny Joanny Schaffgotsch i jej rodziny, będącej fundatorami kościoła. Od 
innych tego typu przedstawień religijnych odróżnia go bezpośrednie nawiązanie do 
współczesności i ukazanie hrabiowskiej pary oraz generalnego dyrektora zakładów 
przemysłowych Schaffgotschów  wielbiących Chrystusa. Jest to rzadki przypadek 
wprowadzania historycznych osób do przedstawienia religijnego. 

Irena Kontny
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Witraż „Chrystus wśród ludu 
górnośląskiego”, fot. I. Kontny Regionalny 
Instytut Kultury w Katowicach

Fragment witrażu „Chrystus wśród ludu 
górnośląskiego”, fot. I. Kontny Regionalny Instytut 
Kultury w Katowicach


