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Zapiski w idza
Czując głód imprez w naszym mieście postanowiłam maksymalnie w ykorzystać 

propozycje organizatorów Dni K ędzierzyna-K oźla.
Udałam się na premierę musicalu „A  JEDN AK ” w wykonaniu zespołu „N A SZA  

RO D ZIN A PO SZERZO N A” . Przyznaję, zostałam z miejsca oczarowana nie spodzie
wałam się aż tak ogrom nego ładunku radości życia, optymizmu, w iary w  człowieka, 
pytań, ref leksji, a nawet tak szarej codzienności. Zostałam wciągnięta w  świat aż 
okrutny codziennością, a jednak pełen najistotniejszych pytań: po co to wszystko?, 
w  imię czego?, dla kogo? Czy goniąc za dniem powszednim  nie gubim y siebie, czy 
potrafim y ze sobą po prostu zw yczajnie rozmawiać, a nie wygłaszać m onologi nie 
zauważając obok nawet najbliższego człow ieka?

Uduchowiona i pomna świeżo zdobytych nauk, udałam się na kolejną imprezę 
„PIK N IK  COUNTRY” głównie po to, by posłuchać piosenek T O M A SZA  SZW EDA.

Organizatorzy chcąc zadowolić wszystkich mieszkańców przygotow ali w iele róż
nych atrakcji od w ystępów poprzez pokazy hippiczne aż do loterii fantow ej,

W yczerpałam ogromne pokłady życzliw ości dla innych obserw ując jak wielkie 
spustoszenie uczynił w  ludziach tak sporadyczny kontakt z kulturą. Nie potrafim y 
się baw ić bez dodatkowych bodźców  w postaci kiełbaski i piwa. Wszędzie, gdzie coś 
oferują za darmo, choćby to był tylko autograf, pędzimy na oślep, tratując co się 
da po drodze.

Budująca była dla mnie reakcja młodzieży, która potrafiła docenić piękno 
piosenek country.

Obejrzałam  musical, wzięłam udział w  typow ej imprezie m asowej, teraz za
pragnęłam czegoś innego.

W ybrałam się na przedstawienie teatru „W IE R ZB A K ” z Poznania. I znowu 
miłe zaskoczenie. Przedstawiono nam alegoryczny obraz zamknięcia się w  pewnej 
ciasnej konwencji i niemożności, czy też niechęci, w ydo stania się z niej. Spektakl 
nie miał typow ego zakończenia, czekano na reakcję publiczności. Okazało się, że 
była to sztuka o nas samych, o takim zagubieniu się w  konwencji, że nie stać nas 
na zw ykły ludzki odruch, czy naturalną spontaniczną reakcję. A  jeżeli nawet się 
ona pojawia, to zostaje uznana za z góry wyreżyserowaną.

Także Teatr Praw dziw y z Bielawy zaprezentował w  czw artkow y w ieczór na 
kozielskim rynku coś nowego. W otoczeniu muzyki, blasku pochodni, huku petard 
i fajerw erków , pokazano walkę dobra ze złem. Było to tak w ym ow ne, że nawet 
niezbyt trzeźwi obywatele, postanowili w ziąć w  przedstawieniu aktywny udział. 
Każdy odszedł stamtąd z innymi wrażeniami, a obojętnych chyba nie było. Szkoda 
tylko, że organizatorzy nie zdążyli tego spektaklu bardziej rozreklam ować.

I w  końcu sobota, a z nią kolejne w ielkie wydarzenie —  koncert księdza PIO 
TRA TARLIŃSKIEGO „PEJZAŻE M O D LITW Y ” i oficjalne zakończenie Dni.

Okazało się, że czasami potrafim y w szyscy być spontaniczni, nawet władze 
miasta. Czy to sprawił urok, ciepło i spokój, którym emanował ksiądz PIOTR, czy 
aktywny udział młodzieży, na rynku zrobiło się nagle miło, życzliwie, w ręcz rodzin
nie. Było m iejsce na radość, refleksję, śpiew  a nawet modlitwę. To ostatnie zraziło 
może niektórych, ale ci mogli szukać odtrutki w  niedzielnym koncercie K R Z Y S Z 
TO FA DAUKSZEW ICZA.

Słowem  m ój kulturalny apetyt został zaspokojony, trzeba przyznać, że organi
zatorzy zadbali o pokazanie nam kultury w ysokiej jakości. Mimo, że nie w spom 
niałam tu o wielu innych imprezach jak wernisaże, wspaniały koncert EDYTY 
GEPPERT, przezabawny kabaret „POTEM ” , w ystawy, dyskoteki, wieczór, autorski 
R. TRU SIA i występ klubu „W R ZO S” , mogę trawestując słowa Wellsa stwierdzić, 
że było to „Dziesięć dni, które wstrząsnęły K ędzierzynem -K oźlem ” .

Myślę, że był to świetny początek pow rotu kultury i dalsze kroki w  je j kie
runku dostarczą 'mieszkańcom naszego miasta nie tylko wielu wrażeń, ale także 
nauczą krytycznego odbioru i uświadomią, że nie tylko telewizja czy video winny 
kształtować nasze gusty.

Barbara Kwaśnicka

S Z A N O W N I
P A Ń S T W O

Oddajem y w Państwa rę
ce pierw szy, a zarazem spe
cjalny num er naszego pisma.

Powstał on spontanicznie 
i nieoczekiw anie będąc za
skoczeniem  dla nas w szyst
kich.

W ewnętrzną potrzebą i ko
niecznością stało się zatrzy
manie na d łużej atm osfery  
przeżytych Dni K ędzierzyna- 
-Koźla. Dlatego też num er 
ten poświęcony jest w ca
łości tym wydarzeniom.

Mamy nadzieję, że ta for
ma kontaktu spodoba się 
Państw u i przy Państwa 
w spółudziale powstaną ko
lejne, prawdziwie nieco
dzienne aktualności.

kier. W ydziału Oświaty, 
K u ltu ry  i Rekreacji 

Urzędu Miasta

PO c o
Żyje się szybko 
Szybko się kocha 
W biegu śniadanie 
Pilna robota 
Gonimy za czymś 
Coś doganiamy 
W alczymy o coś 
Ledwo zdążamy

Ścigam y się z czasem 
W alczym y o nasze 
Gonie za sukcesem 
Napychamy kieszeń 
Sprzedajem y życie 
Za wczasy w  M adrycie 
W gorączce i gniewie 
Gubimy siebie 

Pytaj
Pytaj „PO  CO !”

M ARIU SZ KOZUBEK

J E Ż E L I  P R Z E C Z Y T A Ł E Ś  -  P O D A J  D A L E J



Krzysztof Daukszewicz
K RZYSZTO F DAUKSZEW ICZ —  Jestem Warszawiakiem, ale tylko na stałe 

zameldowanym w Warszawie, natomiast najchętniej spędzam czas w  swoim  domku * W
na Mazurach. / A

REDAKTOR — Przyjechał Pan ze stolicy do Kędzierzyna, który też oazą czystoś- f WW
ci nie jest. Jak samopoczucie? >

K.D. —  Jeszcze nie zdążyłem się poczuć, po prostu jestem tu od trzech godzin w j
i nie wychodzę z sali. Tak poważnie to czuję się dobrze, ponieważ tutaj mam jed
nego z najserdeczniejszych przyjaciół, to tak jakbym  do jakiegoś domu wracał.
Tym przyjacielem  jest Marek Bednarek. Razem z nim zaczynaliśmy m ój pierwszy 
kabaret w  życiu pt. „G w uść” .

Red. —  To co Pan prezentował ze sceny można uznać za największe przeboje, 
czy też jest to zupełnie nowy program?

K . D. —  Nie. Nie stosuję tzw. największych przebojów . Oczywiście w  programie 
są „Easy R ider” na bis czy „M ój k ra j” , ale są to program owe piosenki, nawet gdy
bym  zrezygnował, to i tak musiałbym je praw dopodobnie śpiewać. Natomiast jest 
to okres przejściow y. Jest to recital opolski w ydłużony o stare a rozbudowany 
o nowe utwory. Sądzę, że z końcem roku w  program ie będzie przewaga nowych 
rzeczy.

Red. —  Te nowe rzeczy będą się wiązać z pewnością z problematyką wy
borczą? - '

K.D. —  Kampania w yborcza zajmie część niebagatelną. Chcę pow rócić do sta
rej konw encji monologu, który wcześniej uprawiałem, tj. monolog z zebrań. Siedzę 
teraz nad zebraniem w yborczym , gdzie się kłóci 26 partii. Poczekam jeszcze z pre
mierą, bo jeszcze trzeba podpatrzeć tych orłów . Na razie jak wysłuchałem  pierw 
szych prezentacji, doszedłem do wniosku, że powinienem  na każdą partię głoso
wać, bo to taka sama słodycz, lepszych ludzi na świecie nie ma. Zobaczym y co bę
dzie później po w yborach.

Red. —  Skąd wziął się pan Hrabia? Czy jest to postać rodzinna?
K.D. —  Nie pamiętam, ale adresowany jest do wszystkich i nie jest to ktoś 

z rodziny. To plotka. Ale jeśli ktoś tak woli, to przyjm ijm y to. Brzmi to całkiem 
dobrze.

Red. —  Czy to prawda, że jest Pan kierowcą na swojej trasie koncertowej?
K.D. —  Jestem kierowcą przede wszystkim. Nie dam sobie w ydrzeć k ierow ni- 

nicy z ręki. Jeśli jestem w  form ie to jest to moja trzecia pasja po rybach 
i  grzybach

Red. —  Którą z piosenek zadedykowałby Pan mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla?
K.D. —  Piosenkę pt. „Sposób na przetrwanie” , którą zresztą kończę sw ój pro

gram od pewnego czasu, ponieważ uważam, że tylko takie intymne życie rodzinne, 
nie mieszanie się w politykę, może spow odow ać to, że jakoś przejdziem y z m niej
szym uszczerbkiem na rozum ie przez tę kampanię i przez to wszystko.

Rozm awiał: PIO TR MOC
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S P O N S O R O M  L O T E R I I  
D Z I Ę K U J E M Y

TOMASZ SZWED
MUZYK, KOMPOZYTOR PIOSE
NEK COUNTRY, OD NIEDAWNA 
DYREKTOR DOMU KULTURY W 
TOSZKU.

T.S.: Myślę, że nie ma problem u 
połączenia obu pasji. Szerzenie kul
tury jest również pasją, ponieważ 
jedynym  ratunkiem dla upadającej 
kultury są pasjonaci. W tej chwili 
kultury nie da się robić zza biurka 
jakim iś zarządzeniami i okólnikam i 
czyli działaniami pozornymi i bez 
efektu.

Jeszcze śpiewam, jeżdżę w krót
kie trasy, ale nie odryw ają mnie 
od zasadniczej pracy —  Szefa D o
mu Kultury. Wieś W ilkowiczki k. 
Toszka to ucieczka od branży estra
dow ej, od życia w mieście. Jest to 
świadom y krok i jakieś podśw iado
me dążenie, które wraz z żoną m ie
liśmy już od kilku lat. Czyli go
spodarstwo rolne z końmi, ze zw ie
rzyną płową, która nas się zupełnie 
nie boi. Jest to m iejsce gdzie od
poczywam y, gdzie życie jest podda
ne zmianom pór roku i pór dnia.

Dzisiejszy koncert był dla mnie 
bardzo udany. Publiczność była bar
dzo przyjaźnie nastawiona do mu
zyki country i do mnie. Zawsze tak 
jest. że sympatia działa w  dwie 
strony co się dzisiaj potwierdziło.

Dlaczego o mnie niewiele słychać? 
Tw orzę nowe piosenki, gorzej z ich 
wydawaniem . Są już nowe kasety 
Z moimi piosenkami śpiewanymi 
w języku angielskim i mam cichą 
nadzieję, że w krótce ktoś wyda mój 
pierwszy compact. Piotr Moc

Ks. Piotr Tarlinski
Ciemny rynek wyeksponowana o- 

świetlona scena, oczekujący niecier
pliwie tłum. Ksiądz PIOTR TAR
LIŃSKI rozpoczyna niecodzienny 
koncert —  widowisko światło 
i dźwięk „PEJZAŻE MODLITWY”.

Zaskakująco dobrze brzmi muzy
ka elektroniczna w otoczeniu uśpio
nych kozielskich kamieniczek, jedy
nie miejskie gołębie są wytrącone 
z wieczornego odpoczynku. Ludzie 
w  skupieniu słuchają utw orów  i u- 
czestniczą w  spektaklu powtarzając 
za towarzyszącymi Księdzu studen
tami refreny kolejnych, radosnych 
pieśni. Punktem kulm inacyjnym  jest 
wspólne odśpiewanie hymnu VI 
Św iatow ego Dnia M łodzieży „A B B A  
OJCZE” . Na moment pow raca w spa
niała atmosfera tamtych często
chowskich dni.

Pławniowice, Nysa, Częstochowa. 
Słowacja z je j młodym, świeżym 
i żarliwym Kościołem, a w  końcu 
Ukraina i długi 10-godzinny kon
cert — to ostatnie miejsca, w któ
rych artysta, muzykolog, nauczyciel 
akademicki, ale przede wszystkim 
W IELKI CZŁOW IEK rozpalał ludz
kie serca.
Po koncercie powiedział —   K oź
le jest dla mnie nowym  doświad
czeniem. Chociaż przyznaję, że mie
liśmy wszyscy niejakie obawy, te
raz nie mamy żadnych. Po prostu, 
tam gdzie są ludzie gorących serc, 
tam można wiele w brew  przeciw 
nościom...”

REDAKCJA

1 0 0  r a z y  N A J . . .

*najszybszy parkiet

*  najdłuższa dniówka — 21 godz. pracy kierowcy Domu Kultury
*najdow cipniejszy prezent — bukiet z policyjnej pałki dla Prezydenta

cyklinowanie i malowanie od 12.00 do 
7.00 rano następnego dnia Sali Wysta
wienniczej
holenderskie cebulki tulipanów z kiesze
ni Burmistrza

*najokazalszy upominek 

*najgorliw szy pracownik

*najorginalniejszy strój 
*najorginalniejszy taniec 

*  najlepsza służba

*największy fart
*  najdłuższa ow acja

*największa
niespodzianka
*najlepsza publiczność 

*najniższy poziom 

P.S. MISTER ELEGANCJI

elektryk, który wyłączył prąd w czasie 
koncertu
krawat i czapka z daszkiem na wernisażu
konia z jeźdźcem na Pikniku Country
Straż M iejska na Rynku (zakaz używa
nia głośników)
za 10.000 zł video w  loterii
po koncercie Edyty Geppert
ks. Piotr absolwentem Technikum Ener
getycznego
tutejsza

600

FOTOREPORTER „Życia Blachowni”

E C H A  D N I
—  Klub Jeździecki ,Lew ada” Zakrzów zaprezentował się podczas spe

cjalnych pokazów na Pikniku. Wystąpili w  nim mistrz Polski w  ujeż
dżeniu Andrzej Sałacki oraz mistrz Polski juniorów  Adam Kwaśny.

—  Zespół Pieśni i Tańca „K om es” z Kędzierzyna —  laureat M iędzy
narodowego Festiwalu w  M allow  w  Irlandii był najbarw niejszym  akce
ntem niedzielnego Pikniku. Nie często mają okazję w ystępow ać przed 
własną publicznością chyba dlatego przyjęcie zespołu było początkowo 
chłodne ale wraz z trwaniem koncertu atmosfera była coraz lepsza.

—  ..Policyjny show ” na stadionie „O dry” w Koźlu popsuła zła pogo
da. Mecz Policja  kontra Urząd zakończył się 3:2 dla w ładzy munduro
w ej która mimo „kolczatki” i 6 psów policyjnych na początku meczu 
dysponowała jeszcze rezerwami prewencyjnym i.

E D Y T A  G E P P E R T
/

Długo ubiegałem się o wywiad z EDYTĄ GEPPERT. Podczas próby nie było 
mowy, by choć na chwilę przeszkodzić Edycie. Była skupiona i każda dekoncen
tracja kosztowała ją wiele nerwów. Może po koncercie. Ale trzeba trochę odczekać. 
Niech ochłonie. Jej mąż i zarazem menadżer, PIOTR LORETZ, pyta mnie czy je
stem agresywnym dziennikarzem? Odpowiadam, że gdybym nawet był, to przy ta
kiej delikatnej osobie, za jaką uważam Edytę, wszelka agresja uleciałaby w po
wietrze.

Szybko przeszliśmy z Edytą na Ty. Po koncercie w garderobie okazało się, że 
jesteśmy rówieśnikami. Porozrzucane zabawki sprawiają wrażenie domowego za
kątka...

Red. —  Czy państwa syn jest zawsze z wami na trasie koncertowej?
E.G. —  Zawsze, choć trudno jest m ów ić o trasie koncertow ej, ponieważ m oje 

występy ograniczają się zaledwie do kilku dni w miesiącu. Także myślę, że nie 
jest to dla niego męczące. A ja nie wyobrażam  sobie pracy bez niego. On musi być 
po prostu ze mną.

Red. —  Występują Państwo na scenie razem. Czy to jest nowa formuła estra
dowa, czy też chęć bycia wszędzie razem?

P.L. —  (śmiech...) To nie formuła. Na scenie nieśmiało wspominałem, że tow a
rzyszę m ałżonce od sześciu lat, tylko jakoś nikt tego nie zauważył.

E.G. —  W łaściwie od początku. Piotr to w ym yślił i jesteśmy również razem na
scenie.

Red. —  Na scenie opowiadają Państwo o swoim życiu. Widzowie również biorą 
jakąś cząstkę dla siebie. Ta opowieść jest momentami smutna. Czy warto ludzi do
datkowo zasmucać?

E.G. —  Nie, nie w ydaje mi się. Dlatego, że my nie zastanawiamy się czy jest 
to smutne czy wesołe. Najważniejsze, żeby było prawdziwe w takim sensie jak tę 
prawdę rozumiemy.

Red. —  Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że przyczyną Twojej nieobecnoś
ci na estradach jest macierzyństwo...

E.G. —  Och, błagam, proszę o to nie pytać. Nie chcę nic mówić, bo każda mat
ka doskonale wie wszystko na ten temat. Ale prawdą jest, że ostatnio było mnie 
troszeczkę mniej, bo zdecydowaliśm y, że rodzina się powiększy. Podczas oczekiw a
nia i potem jak już się urodził, poświęciłam  M ieciowi półtora roku i tyle właśnie 
czasu nie występowałam  zupełnie. Ale już mniej w ięcej od roku a nawet półtora, 
występuję, spotykam się z publicznością.

Red. —  Nie było Cię w Opolu i w Sopocie.
E.G. —  Ponieważ w ystępuję w takich miasteczkach jak K ędzierzyn-K oźle, bo 

Polska to wyłącznie takie miasteczka. A Opole i Sopot są to miejsca bardzo od
świętne i na razie nie jestem na takie święto przygotowana.

Red. —  Czy taki zawód pozwala Państwu żyć godnie?
P.L. — Pod słowem godnie rozumiem uczciwie... To my się staramy godnie żyć 

i teraz i poprzednio, i zawsze będziemy się starali żyć uczciwie. Sytuacja w Polsce 
w tej dziedzinie staje się normalna. Nareszcie publiczność w ybiera tego kogo chce 
słuchać i decyduje o tym kto jest najlepszy.

Red. —  Państwo już na scenie potwierdzili fakt, że był to najdłuższy koncert 
Edyty Geppert w jej karierze.

P.L. —  Tak, był to najdłuższy koncert Edyty!
E.G. —  Nawet nie czułam tego. Dopiero jak Piotr powiedział, spojrzałam na ze

garek i byłam zaskoczona...
P.L. —  ... ponieważ te koncerty w  pewnych rozsądnych ramach są im prow i

zacją, czyli rodzą się wspólnie w obcowaniu z publicznością. Publiczność w Kędzie- 
dzierzynie stworzyła tu tak ciepłą i wspaniałą atmosferę, że po prostu wszyscy nie 
zorientowaliśmy się, że dawno powinniśm y być w  hotelu.

Red. —  Nowa kaseta, płyta i compact. Opowiedz na zakończenie o swoich no
wych piosenkach.

E.G. — Nowa płyta nosi tytuł „Historie praw dziw e” i dlatego zachęcam do jej 
wysłuchania, ponieważ każda z tych piosenek jest historią, która nie przytrafiła się 
tylko mnie ale każden  ze słuchaczy mogła się wydarzyć, wydarza się, bądź w y
darzy się w  przyszłości.  Piotr  Moc

NASZA RODZINA POSZERZONA
Teksty M ARIUSZ napisał już w cześniej. M uzykę JAREK  opracował w  Czę

stochowie, choć końców ka powstała w  Koźlu, w  byłej Izbie T radycji ZBoW iD Domu 
Kultury. W tym pokoju przerobionym  na salę klubową pracowali w  czasie tegorocz
nych w akacji, mieszkali i spali. Spali na podłodze, jedli w stołówce przyszpitalnej 
Ich praca zespołowa nad musicalem „A  jednak” trwała trzydzieści dni i nocy. Nocy 
faktycznie, bo był to najlepszy czas do pracy, w tedy tworzyło się lepiej.

W w olnych chwilach szyli kostiumy, w ykonyw ali dekoracje i rekwizyty. W szy
stko swoimi rękami z nieocenioną pom ocą naszego nowego aktustyka ZBYCHA. 
W ykorzystali rzeczy, które znaleźli w piwnicach naszego Domu, nawet to co już 
dawno było po likwidacji. Pom ogli nam naprawić sprzęt elektroakustyczny, czego 
do tej pory nikomu nie udało się dokonać, chociaż w  trakcie pracy i  tak psuł się 
osiem razy.

Jednak przez cały czas tworzyła się myśl musicalu > J e d e n  dzień w  życiu 
zwykłego człowieka, świt, dojazd, praca, dom, marzenia, w ieczór< .  W końcu po 
wielu rozmowach —  dyskusjach zostały ustalone szczegółowe ramy, do których 
każdy z zespołu musiał się dopasować. Teraz zostało już szlifowanie, doskonalenie 
tego co już stworzyli.

PO CO?
— aby widzowie mogli zastanowić się —  jak żyją, czy w swoim życiu czegoś 

nie gubią,
— aby poruszyć serca i umysły,
—  aby dać od siebie COS komuś całkiem obcemu,
— aby po prostu BYĆ.

Dyrektor Domu



Kabaret „POTEM” 
Zielona Góra

Zdecydow anie najlepszy kabaret 
studencki na scenie Domu Kultury 
w  Koźlu zaprezentował „B A JK I” .
Muzyka: PAGANINININI 
Św iatło: ELEKTROW NIA 
Charakteryzacja: M A TK A  N ATU RA 
Kurtyna: PAN ZENEK Z RODZIN Ą 
Bileter: LUDW IK X V I 
W programie było:
—  przedzieranie biletów  w  poprzek;
—  solo akustyka na mikserze;
—  swąd palonych kaw ałów ;
—  tabuny Szekspirów i Ham letów;
—  chw ile pełne napięcia (dwie);
—  odlot słońca do ciepłych krajów ;
—  bajka o Zielonym  Kapturku któ

ry nie był komunistą.

RYSZARD KOWAL
Pokazałem  12 prac prem ierowych 

pow stałych z inspiracji podróżą po 
słonecznej Italii. Byłem ciekaw  ich 
działania.

Muszę powiedzieć, że od pew ne
go czasu zajm uję się sprawami fo r 
malnym i w  malarstwie opartymi 
na analizie koloru, dlatego aby mo
gły żyć prace m oje  muszą być oglą
dane. w  białym dziennym świetle, 
m ożliwie w  skupieniu, a człowiek 
który na nie patrzy dozna satys
fakcji, z reguły nie od  pierwszego 
w ejrzenia.

Mam nadzieję, że kiedyś nastąpi 
obustronne zrozumienie, moich obra
zów i ich potencjalnych odbiorców .

Kaseta VIDEO z DNI KĘDZIE- 
R ZY N A -K O ŻL A , produkcji VI
DEO-STUDIO H. JARUSA, 
WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

PISZCIE
NAS

i  TELEFONUJCIE DO

CO SĄDZICIE O NASZYM  PI
ŚMIE

MOŻE CHCIELIBYŚCIE 
NAMI TW O RZYĆ

JE  Z

Zgłoszenia reklam do następnego 
numeru przyjm uje sekretariat 
DOMU KULTURY już od D Z lŚ

Wernisaż  3
9 września w  Domu Kultury w  Koźlu wernisażem „TRZECH” za

inaugurowano otwarcie sali wystawienniczej. Artyści naszego miasta 
Czesława Cichoń, Agnieszka Galantowicz i Ryszard Kowal —  to ludzie
obdarzeni bogatą wyorbaźnią, świetnym opanowaniem warsztatu i tw ór
czą pasją.

Autorzy ekspozycji przedstawili w iele prac. Oglądać można było 
bardzo interesujące dzieła, bogactw o tematów, różnorodność technik. 
Obrazy te przemawiają do każdego i pobudzają do refleksji nad praw 
dą, dobrem i pięknem.

Organizatorzy zadbali o oprawę wernisażu i stworzyli atmosferę 
w ielkiej gali. sprzyjającą artystycznym doznaniom.

A LB A

CZESŁAWA CICHOŃ
„Jestem szczęśliwa że m amy tak 

dużo gości miłych, sympatycznych, 
wrażliw ych na sztukę. M am na
dzieję, że w  czasie trwania tej w y
stawy przyjadą tutaj do Domu 
Kultury w  Koźlu przypadkow i m ie
szkańcy miasta bow iem  trzeba 
przyznać, że to m iejsce jest tak na 
uboczu, że przed wernisażem parę 
osób pytało mnie gdzie w łaściw ie 
jest ta wystawa?, gdzie jest ten 
Dom K ultury?”

AGNIESZKA GALANTOWICZ
„Ceny prac są w ysokie, bo w szy

stko drożeje —  sztuka także. Chcia
łabym oczywiście aby wszystkie 
prace zostały kupione.

Na kolejne „D ni” mam pom ysł na 
zorganizowanie im prezy plastycznej 
dla dzieci. Dzieci wspaniale ma
lu ją” .

„ O  G  R  O  D  Y  “
Tak nazwałyśmy kolejną wystawę obrazów w  Galerii Sztuki A L 

BA. Na świąteczne dni naszego miasta przywiozłyśm y prace Stanisława 
Sudera —  absolwenta krakow skiej ASP. Prace o bardzo podobnym  te
macie (głównie prezentowano kom pozycje kwiatowe) uderzały eksplozją 
kolorów  i sprawiały, że raz wszedłszy w świat Stanisława Sudera 
odchodziło się z żalem i ochoczo do niego wracało.

Prace zostały wybrane nieprzypadkowo, z codzienności naszych  
szarych dni w prow adzono nas w  świat złocistych ugrów, soczystych 
zieleni, ognistych czerwieni, perlistych popieli. I stawało się w  świę
cie, w  którym  za Czesławem M iłoszem można powiedzieć:

„Są n iby ogród, kiedy stoisz w  bramie 
W ejść tam nie można. Ale jest napewno 
G dybyśm y lepiej i mądrzej patrzyli 
Jeszcze kwiat now y i gwiazdkę nie jedną 
W ogrodzie świata byśm y zobaczyli’.

Bo takie jest zadanie artysty nie stwarzać nowe światy, ale sta
wiać odbiorców  w swoim świecie.

To chyba udało się Suderowi —  dostarczył oglądającym  wielu 
przeżyć estetycznych i refleksyjnych. Wielu z nas odeszło dom yślając 
się, że jest obok nas jeszcze jeden nurt życia i są obok nas ludzie, któ
rzy niekoniecznie coś wym yślają, czegoś dowodzą, ale dzięki którym 
człow iek się staje.

Alicja i Urszula Balawender

„Gdy życie znęca się nade mną i jest mi bardzo źle, zamykam oczy 
i jest ciemno..., a potem to co chcę...”

RADOSŁAW TRUŚ  „MISTERIUM”

OGŁOSZENIA REKLAMY OGŁOSZENIA REKLAMY

M IEJSKI OŚRODEK UPOW SZECH NIANIA K U LTURY 
K ĘD ZIERZYN -K O ŹLE UL. SK ARBO W A 10, TEL. 235-69

oferuje do sprzedaży:
ty samochód Nysa 522, nr rej. OPL 540M 

ty samochód Nysa 501, nr rej. OPA 113F
ty autobus Autosan H9-35, nr rej. OPF 713D

ty przyczepa samochodowa D-44, nr rej. OPH 584Y 
ty pianina używane —  2 szt.
Oferty składać do dnia 15 października 1991 roku

Z A T R U D N I M Y

* instruktorów progra
m ow ych (2 osoby)

* instruktorów zajęć 
godzinowych (plasty
ka, teatr, taniec)

NÓ ŻK A
R E
D a k
C Y J NA
IM A

Wydział Oświaty, K ultury i Rek
reacji Urzędu Miasta, tel. 212-28 
M iejski Dom Kultury, tel. 235-69 
And Company_________


