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Piękny tego roku mamy listopad. Z ogródków wszystko pozbierane, drzewka, krzewy i 

rośliny zabezpieczone, liście pograbione i tylko czekać na równie przychylną zimę. 

Jeśli mamy czas, to można właśnie teraz nadrobić zaległości kulturalne a tak się corocznie 

składa, że to właśnie na jesień wysypują się wydarzenia jak grzyby po deszczu. Gdyby 

wszystkie opisać i to tylko te z naszego regionu, pewnie powstała by książka gruba jak nasze 

codzienne bytowe potrzeby, nie mówiąc już o naszych zachciankach lub marzeniach. Moim 

obowiązkiem jest napisać co najmniej o tych wydarzeniach, które są mi bardzo bliskie a 

dotyczą wystawy malarskiej im. Pawła Wróbla i Jarmarku na Nikiszu. Wspomnieć również 
trzeba o zakończonej już, lecz bardzo udanej jubileuszowej wystawie 66lecia Grupy 

Janowskiej (duże wydarzenie za drobne pieniądze).  

Malarze naszej Grupy Janowskiej aktywnie i z pasają machają ubabranymi w farbie pędzlami, 

przenosząc kolory bardziej lub mniej systematycznie i mozolnie na płótno i o dziwo powstają 
z tego bardzo wartościowe i ładne obrazy, a mam  prawo tak twierdzić i pisać, bo malarze 

grupy prezentując swoje  pieczołowicie wypieszczone prace na licznych wystawach i 

konkursach zawsze wracali z tarczą, i jeszcze się nie zdarzyło, by ten twórczy trud nie był 

wszem doceniony, co dotychczas owocowało licznymi nagrodami i wyróżnieniami jak, 

porównując, odpłaca się zadbany jesienny sad. 

Na każdej z wystaw dorodne i obfite zbiory. Pierwszy skraja najbliższy przykład: wystawa i 

konkurs plastyczny im. Pawła Wróbla. I tu czytając listę nagrodzonych nie będzie trudno 

zauważyć licznej reprezentacji nagrodzonych twórców Grupy Janowskiej, tym bardziej, że 

łatwo nie było, bo jurorzy zacni i profesjonalnie znający temat: 

Sonia Wilk- przewodnicząca jury, kustosz Muzeum Śląskiego, kierownik Działu Plastyki     

                      Nieprofesjonalnej 

Tomasz Dabrowski- galeria Sztuki Współczesnej BWA 

Radosław Kubik - wydział Kultury UM Katowice 

Stanisław Gerard Trefoń- kolekcjoner sztuki 

Justyna Bula-artysta plastyk 

Karolina Kulak-kierownik Filii nr 1 MDK „Szopienice-Giszowiec” 

  

     



 Nagrodzeni: 

  

 

I nagroda Dieter Nowak „Na placu-Burowiec” GJ 

  

  

  

  

 

II nagroda Artur Śmieja „Żandka” GJ 



    Wyróżniania: 

 

Andrzej Górnik „magiel” GJ 

 

 

   

Sabina Pasoń „Narodziny Strzygi-mitologia śląska” GJ 

  

  



 

Paweł Kurzeja „Uliczka Jurgów” GJ 

 Nagroda Publiczności 

Sabina Pasoń „Narodziny Strzygi-mitologia śląska” GJ 

Pogratulować zasłużenie trzeba wszystkim, a z powyższego Jak widać w nasze ręce 

Grupy Janowskiej wpadło ponad 50% nagród, ale teraz moi drodzy laureaci odgazować zelter 

(bąbelki mogą zaszkodzić a woda się przyda chociażby do farb akrylowych) i brać się do 

twórczej roboty sukcesy zobowiązują. 

 Reprezentując Grupę 
Janowską mam okazję 
wszystkim górnikom, w 

dniu ich nadchodzącego 

święta tradycyjnej 

Barbórki, życzyć szczęścia 

górniczego i tego 

codziennego i by do 

klapsznity rubo bajlaga 

była, rolada w niedziela i 

na piwo i benzynę też 
starczyło a wszystkim 

ludziom dobrej woli na 

Święta Bożego Narodzenia 

wiele radości i ciepła 

rodzinnego i wszystkiego 

najlepszego na Nowy Rok. 

                                                                                                    Zdzisław Majerczyk-NEKESH 


