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Dni Kędzierzyna-Koźla
Zlikwidowanie w 1975 r., w ram ach reformy podziału administracyj
nego kraju, powiatu kozielskiego przerwało — zapoczątkowaną w 1963
r. — tradycję organizowania w odstępach pięcioletnich „Dni ziemi
kozielskiej”. Mimo, że kilka miesięcy po likwidacji powiatu koziels
kiego połączono cztery sąsiednie miasta tworząc Kędzierzyn-Koźle to
jednak władze tego dużego organizmu miejskiego przez wiele lat do
tradycji tej nie nawiązały. Dopiero jesienią 1991 r. przeprowadzono cykl
imprez które określono wspólną nazwą „Dni miasta „Kędzierzy
na-Koźla”. Życzliwe przyjęcie „Dni” przez mieszkańców, a także
licznych gości, zachęciło organizatorów do odbycia podobnej imprezy
wiosną 1992 r. Jej udany przebieg zaważył na decyzji corocznego
organizowania — na przełomie maja i czerwca — „Dni miasta Kędzie
rzyna-Koźla”.
III „Dni miasta Kędzierzyna-Koźla” trwały od 28 maja do 1 czerwca
1993 r. Funkcję koordynatora pełnił Wydział Oświaty, Kultury i Re
kreacji Urzędu Miasta, a poszczególne imprezy organizowały placówki
upowszechniania kultury, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, organizacje
i związki sportowe oraz niektóre zakłady pracy. „Dni” miały rozryw
kowy i rekreacyjny charakter. Dominowały imprezy masowe, przeważ
nie o charakterze sportowym. One też przyciągnęły największą liczbę
uczestników.
„Dni miasta Kędzierzyna-Koźla” rozpoczęły się 28 maja 1993 r.
(piątek) otwarciem wystawy — książek i druków — zatytułowanej
„Chodzi mi o to, aby język giętki...”. Wystawę, na swoje 45-lecie,
przygotowała i zaprezentowała w pomieszczeniach klubu Stowarzysze
nia Inżynierów i Techników Przem ysłu Chemicznego Miejska Biblio
teka Publiczna. Połączono otwarcie wystawy z prelekcją prof. dr hab.
Jana Miodka. Popularność prof. Miodka spowodowała przybycie na
imprezę kilkuset osób. Mimo tłoku większość wysłuchała prelekcji,
a potem dziesiątki osób cierpliwie czekały na dedykację Profesora na
książce jego autorstwa „Odpowiednie dać rzeczy słowo”.
Drugą imprezą, która tego samego dnia — mimo płatnego wstępu
przyciągnęła wielu widzów był koncert zatytułowany „Przyjaciele
Serwusa”. Odbył się on w Miejskim Domu Kultury „Chemik”. Zor
ganizowali go: redakcja „Serwusa” — miejskiego serwisu informacyj
nego, obchodzącego właśnie rok swego istnienia, Miejski Ośrodek
Kultury i działające od trzech miesięcy Radio Park FM. Program prawie
pięciogodzinnego koncertu był bogaty. Wśród wykonawców znaleźli się
m.in.: zespół „Raz, dwa, trzy” z Zielonej Góry, Tadeusz Krok i Agata
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Mochnal z Krakowa oraz kabaret „Długi” z Katowic. Koncert prowadzi
li: Ewa Wachowicz — Miss Polonia ’92 i redaktor „Serwusa” Piotr
Gabrysz.
W sobotę (29 maja) w programie dominowały imprezy sporto
wo-rekreacyjne. Na stadionie sportowym w Cisowej rozegrano zawody
ochotniczych straży pożarnych o puchar prezydenta miasta. Zdobyła go
OSP „Sławięcice”. W kozielskim parku Dyrekcja Okręgowa CPN
w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowała pełen muzycznych atrakcji fes
tyn. Osiedlowy festyn odbył się też na terenie Śródmieścia, na kortach
osiedla spółdzielczego „Piastów”. W hali Widowiskowo-Sportowej za
kończył się, rozpoczęty 28 maja, turniej piłki siatkowej. Jego zwycięzcą
okazał się AZS „Częstochowa”. Na kozielskim rynku miejscowi rzeź
biarze — amatorzy, kierowani przez Zenona Wodę, wystawili swoje
rzeźby, a Klub Awangardy Młodzieżowej „Schron” zorganizował wy
cieczkę wzdłuż Kanału Kłodnickiego.
W tym samym dniu Towarzystwo Ziemi Kozielskiej zaprosiło chęt
nych do swej siedziby w „Baszcie” na otwarcie wystawy „Koźle
średniowieczne”. Przy pomocy Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
zaprezentowano tam eksponaty będące plonem poszukiwań archeo
logicznych przeprowadzonych w latach 1990 i 1992 na terenie Koźla.
Zwiedzający, wśród których była grupa uczestników Muzealnego Stu
dium Odrzańskiego w Opolu, szczelnie wypełnili pomieszczenia „Basz
ty”, zapoznając się przy okazji ze zbiorami Towarzystwa Ziemi Koziels
kiej.
Niedziela (30 maja) przeszła do historii „Dni” jako czas, zorganizowa
nego z inicjatywy Alfonsa Schuberta — proboszcza parafii św. Zygmun
ta, festynu sportowo-rekreacyjnego na stadionie „Odry”. Przy współ
pracy z Komendą Rejonową Policji przygotowano tam i rozegrano mecz
piłki nożnej pomiędzy drużynami księży i policjantów. Zwyciężyli
policjanci. Poza tym widzowie, których liczbę oblicza się na około
3 tysiące, obejrzeli tresurę psów policyjnych, pokazy Kung-Fu oraz
musztrę paradną orkiestry dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im.
Bohaterów Westerplatte. Podczas festynu rozprowadzono losy loterii
fantowej. Z ich sprzedaży, a także z biletów wstępu uzyskano 45
milionów zł., które przeznaczono na organizowany przez „Caritas”
wypoczynek wakacyjny dla ubogich dzieci.
Podczas gdy w Koźlu odbywał się festyn, w hali Widowisko
wo-Sportowej trwał Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, im
preza niezwykle widowiskowa, która przyciągnęła wielu widzów.
Również wielu mieszkańców, szczególnie dawnego Kędzierzyna, wy
brało się do miejscowego parku na trwający tam kilka godzin festyn.
Poniedziałek (31 maja) był „dniem bez samochodu” . Organizatorzy
próbowali w tedy popularyzować jazdę rowerem, prowadząc na stadio
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nie w Kuźniczce imprezę dla rowerzystów. Tego dnia wystąpiła też
grupa rockowa „De Mono”.
Pierwszy dzień czerwca przeszedł pod znakiem imprez dla dzieci.
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury przygotowało barwną imprezę regionalną „Dzień Kozła. Jak co
roku przybliżyła ona dzieciom legendę o braciach Kozłach—tłumaczą
cą pochodzenie nazwy i herbu miasta. Po jej zakończeniu rozpoczął się
wielogodzinny program artystyczny na kozielskim rynku. Rozbawił on
tłumnie zgromadzone dzieci, a także licznie przybyłą młodzież okolicz
nych szkół średnich.
Poza przedstawionymi powyżej imprezami podczas trwania „Dni
miasta” zorganizowano kilka turniejów sportowych w takich dyscyp
linach jak: szachy, tenis ziemny i pływanie; przeprowadzono konkursy
taneczne oraz zaprezentowano koncerty kapeli podwórkowej, miejs
cowych orkiestr dętych i zespołów muzycznych. Odbył się także
konkurs plastyczny dla dzieci i wieczór autorski Radosława Trusia
— który zaprezentował słuchaczom swój tomik poezji „W krainie
wiecznych poszukiwań”.
Tematyka „Dni” była szeroko popularyzowana przez „Radio Park”,
nadające swój program z Kędzierzyna-Koźla. Relacje z imprez przed
stawiono także w miejscowej telewizji kablowej. Znaczną atrakcją dla
osób uczestniczących w organizowanych imprezach były towarzyszące
im kiermasze. Piękna pogoda dodatkowo uatrakcyjniła mieszkańcom
miasta czas spędzony na imprezach w parkach i na stadionach.
III „Dni miasta Kędzierzyna-Koźla” przybliżyły mieszkańcom doro
bek placówek upowszechniających kulturę w mieście. Wzrosło także
zainteresowanie przeszłością miasta, a „Baszta” — siedziba Towarzyst
wa Ziemi Kozielskiej— była miejscem często odwiedzanym. Więcej niż
normalnie odpowiednie służby miejskie zadbały o estetykę parków,
placów i ulic miejskich. Dla Kędzierzyna-Koźla były to dobre dni.

