Artysta i designer Eugeniusz Kozłowski

W Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu od lat odbywają się Spotkania z Ciekawymi Ludźmi.
W nurcie tego cyklu, w dniu 24 października 2019 r. w „Mechaniku” gościliśmy Pana
Eugeniusza Kozłowskiego – artystę i designera, którego serdecznie przywitała Dyrektor ZS
Nr 1 w Olkuszu – Pani Aldona Nowicka. Pan Eugeniusz Kozłowski jest współwłaścicielem
(wraz z Panem Maciejem Piaśnikiem) firmy Imperial S.C. w Olkuszu. Tworzy produkty z
połączenia szkła i stali. Specjalizuje się w obróbce stali nierdzewnej. Wkłada w proces
tworzenia „całe swoje serce”. Tworzy rzeczy wyjątkowe. Jest producentem.

„Żeby stworzyć dobre rzeczy, nie wystarczy wiedza, umiejętności czy talenty ale trzeba w
swoją pracę włożyć całe swoje serce i zaangażować się w 100%, bo tylko wtedy produkt
będzie wyjątkowy i zauważalny. Nie bójcie się marzyć, bo z marzeń tworzy się
rzeczywistość. Marzyciel zawsze, jak się nie zrealizuje w tym momencie, to urzeczywistni
swoje pragnienia po latach. Każdy powinien dążyć do tego, aby zostawić coś po sobie” –
podkreślił znamienity Gość.
Pan Eugeniusz Kozłowski kiedyś trenował sztuki walki a własne doświadczenia zawodowe
zbierał w Polsce (np. W Kazimierzu Dolnym) ale też za granicą – np. w Iraku, Kuwejcie,
Stanach Zjednoczonych.
Podczas spotkania opowiadał o dziełach, które realizował czy współrealizował z innymi
znakomitymi architektami i designerami, w Europie i na świecie. Niektóre przykłady prac
Artysty, to: Pomnik Polskich Lotników w Normandii ( znajduje się we francuskim miasteczku
Plumetot – normandzkiej miejscowości, gdzie w czasie II wojny walczyli polscy lotnicy,
monument jest zbudowany ze stali nierdzewnej odpornej na działanie chlorków a jego
wykonanie, dopracowanie elementów np. samolocików na linach, wymagało setek godzin

pracy; ławeczki „kabaretki” wykonane z designerem Maciejem Jurkowskim Katowicach na
ul. Mariackiej; kaplica ekumeniczna w Międzynarodowym Porcie Lotniczym KatowicePyrzowice (niezwykłe wrażenie robią piękne, szklane ściany, witraże, krzesełka); projekt
Osiedla Książęcego w Katowicach- Ligocie, (który w otrzymał architektoniczną Nagrodę
Roku SARP za 2010 r.); Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie (m. in. elementy z siatki
cięto – ciągnionej i stali Corten); Nagrody na Krakowski Festiwal Filmowy, wykonane z
designerem Maciejem Jurkowskim; rezydencje (np. w jednej z rezydencji w Krakowie istota
sztuki wykonania schodów szklano-nierdzewnych, tkwi w jednej, małej podkładce); meble
wykonane ze stali nierdzewnej i szkła, pokrywane liquid metalem, dla galerii w Londynie czy
ława z mosiądzu znajdująca się w Amsterdamie.
Uczniowie angażowali się w dyskusję, zadawali pytania, uzyskiwali zadowalające
odpowiedzi.
W spotkaniu uczestniczyły klasy: 1e, 1f (grupa Technik elektryk), 3e i 2a (grupa Technik
geodeta), wraz z paniami: v-ce Dyrektor ZS Nr 1 w Olkuszu Edytą Dołęgą oraz Małgorzatą
Szostak.
Spotkanie zorganizowała pani Iwona Rams – prowadząca cykliczne „Spotkania z Ciekawymi
Ludźmi” w ZS Nr 1 w Olkuszu.

