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Choszczno - Malarze odkrywają uroki naszej gminy
18.09.2014.

CHOSZCZNO. Od wtorku w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury oglądać można wystawę
obrazów, które członkowie Klubu Plastyka &bdquo;Impresja&rdquo; namalowali podczas plenerów w
Korytowie i Ińsku.

&bdquo;Impresja&rdquo; liczy sobie już 38 lat i jak na wtorkowym wernisażu stwierdził EDMUND
POKORNIECKI,
dokładnie tyleż samo choszczeńscy malarze uczestniczyli w plenerach,
których głównym celem było odkrywanie najbardziej uroczych zakątków
naszej gminy. Od początku odbywały się w Choszcznie i nosiły wspólną
nazwę &bdquo;Malujemy w mieście&rdquo;. Obecnie choszczeńscy członkowie klubu takie
spotkania organizują sobie w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie pod
hasłem &bdquo;Choszczno i okolice&rdquo;. - Plener, jak to plener. Jedzie się w
określone miejsce i po prostu maluje &ndash; żartowała we wtorek BARBARA WIDŁA.
Szybko dodała, że to także świetna okazja do spotkania się z grupą
przyjaciół, a przede wszystkim darmowa możliwość podglądania i uczenia
się nowych technik. Podkreśliła też to, że na ich twórcze zjazdy
najczęściej przybywają choszcznianie, ale za każdym razem goszczą też
malarzy z m.in. Gorzowa, Szczecina, Koszalina i z wielu innych
miejscowości Polski. &ndash; Nie ma to znaczenia, że czasami nocujemy wręcz w
spartańskich warunkach, bo zdecydowanie ważniejszy jest klimat jaki tam
tworzymy &ndash; wspominała o długich wieczorach, podczas których opowiadali o
swoich obrazach. Tłumaczyła też, dlaczego ostatnio na swoją bazę
wybrali Ośrodek Wspierania Rodziny w Korytowie. &ndash; Ksiądz SŁAWOMIR
KOKORZYCKI zawsze przyjmował nas z otwartymi rękami, a samo Korytowo, a
dokładniej jego architektura jest dla nas bardzo atrakcyjnym miejscem.
Miejscem, gdzie co roku odkrywamy coś nowego &ndash; mówiła. Dużo też
opowiadała o plenerach w Ińsku, które zawsze organizują przy okazji
&bdquo;Ińskiego Lata Filmowego&rdquo;. &ndash; Oczywiście do stworzenia takich
przedsięwzięć potrzebne są określone fundusze. Kiedyś szukaliśmy
sponsorów wśród przedsiębiorców, a dziś przede wszystkim wspiera nas
gmina i Choszczeński Dom Kultury. My staramy się im odwdzięczyć
namalowanym przez nas obrazem &ndash; podsumowała. E. Pokorniecki, kurator
opisywanych plenerów oraz sekretarz miejski MAGDALENA SIEŃKO,
wszystkim twórcom, którzy uczestniczyli w tych plenerach wręczyli
pamiątki, które mają przypominać im o tym, że w przyszłym roku w
Choszcznie też będą mile witani. Wszyscy twórcy oklaskami podziękowali
też m.in. burmistrzowi ROBERTOWI ADAMCZYKOWI oraz dyrektorce ChDK MAŁGORZACIE
KOZŁOWSKIEJ,
którzy finansowo wsparli ich twórcze spotkania. Wystawę można oglądać
codziennie, do końca września, a swoje obrazy prezentują tam: MARIOLA
ADAMCZYK, IZABELA BERDOWSKA, TERESA ERDMANN, ZBIGNIEW JAWORSKI, JANINA
JURGOWIAK, URSZULA KOŁODZIEJCZAK, BARBARA LATOSZEK, TERESA ŁUKASZEWICZ,
PIOTR MASŁOWSKI, LIDIA MAKSJAN, REGINA MOSKALEWICZ, BRONISŁAW PILICH,
MAŁGORZATA PIECZYŃSKA, EDMUND POKORNIECKI, BOGUSŁAWA RACHTAN, ELŻBIETA
RAKOCZY, TOMASZ REJCZAK, RYSZARD SAK, HALINA SOBCZYK, SŁAWOMIR
SZELESZKIEWICZ, DANIELA TEJCHMAN, BARBARA WIDŁA i JOLANTA ZIÓŁKOWSKA.
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