19. Finał WOŚP w Ozimku, czyli…

… pozwoliliśmy się nakręcić
9 stycznia w Zespole Szkół w Ozimku zagrała ponownie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał imprezy ukierunkowany był na niesienie pomocy medycznej
dzieciom z chorobami neurologicznymi i nefrologicznymi.

Nasi sponsorzy:
Kiosk „To i Owo” - Sprzedaż i Handel Artykułów Różnych
Irena Wróbel, Kwiaciarnia „Ładne Kwiatki” Jarosława Zając,
Firma Handlowo-Usługowa „Szalek” inż. Krzysztof Szalek,
Apteka mgr Anna Antosik, Sklep Wędkarsko-Sportowy „Wędkarz” Jolanta Warzecha, Sklep Odzieżowy „Femina”, F.P.U.H.”Lotos” Kwiaciarnia, Automyjnia Elżbieta Wilk, Domex Marek Fijałkowski, P.P.H.U. „Metpol” Export-Import Józef Marciniak, Sklep “Multi” Henryk Tkacz, Gabinet Kosmetyczny Dorota Mrózek, Sklep Wielobranżowy “Tęcza”, Siłownia “IronGym” Paweł Piechowicz, Solarium “Oasis”, rodzice, uczniowie
I nauczyciele Zespołu Szkół W Ozimku.
Dziękujemy!
koncert;
- mieszkańców gminy i miasta Ozimek oraz sponsorów za
wielkie finansowe wsparcie.

Dziękujemy i do następnego finału!
Sie Ma!
Agnieszka Fras-Suchecka

Wolontariusze 19. Finału WOŚP w Ozimku.

Przygotowania do 19. Finału WOŚP były wyczerpujące
dla całego sztabu - spotkania
wolontariuszy w celu koordynacji pracy, szukanie sponsorów, przygotowanie szkoły na
organizację imprezy, ale - jak
się okazało - wysiłek nie poszedł na marne. Siedemdziesięciu wolontariuszy i sztabowców Zespołu Szkół oraz
Gminnego Zespołu Szkół
pod kierownictwem Marioli
Trzcińskiej zebrało rekordową kwotę - ponad 33,5 tysiąca złotych. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że udało się zebrać
tak duże pieniądze dla potrzebujących dzieci w niełatwych finansowo czasach.
W szkole zorganizowaliśmy wiele ,,orkiestrowych”
atrakcji. Tradycyjną już kawiarenkę z domowymi wypiekami oraz wielkim tortem z logo
WOŚP przygotowanym przez
Piekarnię Łubowski. Loterię dla uczniów ZS oraz sklepik z gadżetami WOŚP. Dużym powodzeniem cieszyło się
KARAOKE (w którym uczestniczyli zarówno rodzice z dziećmi, uczniowie i nauczyciele)
oraz STUDIO FOTOGRAFICZNE ,gdzie była szansa na pro-

fesjonalną sesję zdjęciową.
Całą imprezę zwieńczył świetny koncert zespołów Zły Pies

Dingo oraz Nutshell.
,,Dzięki Wam ciągle ratujemy życie dzieciakom i za to
Was kochamy!” – tak brzmiały słowa Jurka Owsiaka podczas trwania 19. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, które kierujemy do wszystkich uczestniczących w tegorocznej zbiórce. Wielkie słowa
wdzięczności dla:
- wolontariuszy za determinację;
- nauczycieli za pomysły i
poświęcony wolny czas;
- uczniów za zaangażowanie;
- rodziców za wszelkie
wsparcie,
- zespołów rockowych Zły
Pies Dingo i Nutshell za bezinteresowność, pomoc i świetny

Najmłodszy wolontariusz - czwartoklasista Mateusz Cholewa.

W Zespole Szkól działały „orkiestrowe” stoiska.
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Ozimek:

W Klubie Emerytów i Rencistów

13 grudnia w Klubie Emerytów i Rencistów odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zaproszono proboszcza ks. Mariana Demarczyka.
Po odczytaniu fragmentu Ewankolęd przygrywali Jan Białas i Marian
gelii o narodzinach dzieciątka Jezus w
Białek. Kierowniczka klubu Krystyna
Betlejem i poświęceniu opłatków skłaKoźlik dziękuje wszystkim za zaangadano sobie życzenia, po czym przyżowanie się w przygotowanie poczęstąpiono do spożywania wigilijnych
stunku wigilijnego.
potraw przygotowanych przez człon(nies)
ków klubu. Do wspólnego śpiewania

Szczedrzyk:

Wigilia w Cartitas
W przedświąteczną sobotę 18 grudnia wigilijne spotkanie zorganizowane przez parafialny zespół Caritas działający pod przewodnictwem Bernadetty Golomb, przy finansowej pomocy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, odbyło się w świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku.
Zaproszono na nie najstarszych
i samotnych mieszkańców – w sumie
ponad sto osób. Pobłogosławionymi przez proboszcza ks. prałata Marcina Ogioldę opłatkami dzielono się
przy zastawionych świątecznymi potrawami stołach, składając sobie nawzajem świąteczno-noworoczne życzenia. Wspólnie z proboszczem, do
śpiewania kolęd zachęcał uczestników spotkania Marcin Wilczek. Obecni byli również zaproszeni goście: sołtys Szczedrzyka, a zarazem przewodniczący Rady Miejskiej Ozimka Joachim Wiesbach, przewodniczący DFK i Gminnego Zarządu TSKN
Klaus Leschik, radny Antoni Gryc
oraz przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierz Udolf, którzy także złożyli swoim współmieszkańcom świąteczne życzenia. Oprawę uroczystości w postaci pięknie zagranych kolęd, zapewnili
zaproszeni na spotkanie muzycy: Marek Mielnik – niewidomy organista z

kościoła o.o. Franciszkanów w Opolu i Kazimierz Skuratowicz – muzyk
amator (trąbka).
Dla osób, którym stan zdrowia nie
pozwolił na udział w spotkaniu, przygotowano paczki świąteczne, które
zostały doręczone w czasie odwiedzin chorych przez ks. prałata Marcina Ogioldę, a także przez członkinie
parafialnego zespołu Caritas. Ufamy,
że sprawiły one chociaż trochę radości i uśmiech na twarzy w czasie Świąt
Bożego Narodzenia. Parafialny zespół Caritas życzył wszystkim parafianom, aby Nowy Rok niósł blaski Bożej chwały, Bożej łaski, a
blask gwiazdy betlejemskiej świecił wśród wędrówki ziemskiej.
Spotkanie przygotowano przy finansowym wsparciu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, za
co organizatorzy składają serdeczne
podziękowania dyrektor Barbarze Katolik.
(jad)

Krasiejów:

Spotkanie w DFK
6 stycznia 2011 r., wykorzystując obchodzone po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat święto Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli, Koło DFK w
Krasiejowie zorganizowało tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne.
Przewodniczący Piotr Szubert
przywitał wszystkich przybyłych i zaproszonych gości: przewodniczącego Gminnego Zarządu TSKN w Ozimku Klausa Leschika z małżonką oraz
sołtysa Kazimierza Tarsę. Kasia Feliks odczytała fragment Ewangelii o
narodzeniu Jezusa, a w części artystycznej wystąpiły przedszkolaki z
programem świątecznym przygotowa-

nym w języku niemieckim przez nauczycielkę Gabrielę Korzeniec. Wykorzystując liczną obecność członków DFK, Bernard Materne przedstawił kilka spraw organizacyjnych.
Do wspólnego śpiewania kolęd na organach przygrywał Roland Weber, a
świąteczne popołudnie spędzono miło
przy poczęstunku.
(nies)

DFK Nowa Schodnia:

Piękne pieśni
19 grudnia w „Restauracji Rodzinnej” Koło DFK w Nowej Schodni zorganizowało spotkanie świąteczno-noworoczne dla swoich członków.
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Pełniąca obowiązki przewodniczącej Marianna Rataj przywitała
wszystkich przybyłych oraz proboszcza ks. Jana Bejnara i przewodniczącego Gminnego Zarządu TSKN w
Ozimku Klausa Leschika. Proboszcz
poświęcił opłatki oraz odczytał fragment Ewangelii związany z narodzeniem Dzieciątka Jezus. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz wokaliści zespołu Dialog z Dylak - Magdalena
Barczik i Robert Sikora z pięknym

programem świątecznym. Dzieci recytowały wiersze o tematyce świątecznej, uczniowie klasy drugiej zaśpiewali piosenkę zimową, a kolędy i pastorałki w językach niemieckim i polskim
śpiewali wokaliści z Dialogu. Aranżacje muzyczne wykonał Jan Konopka,
a program, który wszystkim bardzo się
podobał, przygotowała pani Barbara
Baron. Przy poczęstunku i wspólnym
śpiewaniu kolęd, miło spędzono niedzielne popołudnie.
(nies)

KOSM nr 3:

Opłatek i podziękowania
18 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się wigilijne spotkanie
dla seniorów i osób samotnych. Jego organizatorem był przewodniczący KOSM nr 3 Horst Dietrich, który przywitał proboszcza ks. Jana Bejnara, burmistrza Marka Korniaka, byłego burmistrza Jana Labusa, dyrektora
szkoły Wiesława Misia oraz mieszkańców.
Proboszcz odczytał fragment
Ewangelii, pobłogosławił opłatki, którymi łamano się, składając sobie
świąteczne życzenia. Dzieci z SP nr
2 wystąpiły z programem jasełkowym, śpiewając kolędy. Program został przygotowany przez Annę Spyrę
i Barbarę Baron, z oprawą muzyczną
w wykonaniu Teresy Glensk.
Po przedstawieniu przewodniczący KOSM nr 3 podziękował ustępującemu burmistrzowi Janowi Labusowi, wręczając wiązankę kwiatów za

sprawowanie władzy przez dwie kadencje. Nowy burmistrz Marek Korniak podziękował wszystkim, którzy oddali na niego swoje głosy. Kolędy śpiewali w duecie Teresa Glensk
z Wilhelmem Kotulą. Przewodniczący Horst Dietrich dziękuje członkom
KOSM za pomoc w zorganizowaniu
spotkania wigilijnego, a Ośrodkowi Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku za wsparcie finansowe.
(nies)

Krzyżowa Dolina:

W świątecznej atmosferze
W dniu 19 grudnia wigilię dla najstarszych i samotnych mieszkańców
wiejskiej społeczności zorganizowało Koło DFK w Krzyżowej Dolinie przy
finansowym wsparciu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.
Na przedświąteczne spotkanie
zorganizowane w świetlicy wiejskiej
przyszło 45 osób. Przybyłych powitała przewodnicząca Koła DFK Renata
Brandt, składając wszystkim życzenia
radosnych i zdrowych Świąt Bożego
Narodzenia. Świąteczno-noworoczne życzenia złożyli również obecnym,
a za ich pośrednictwem wszystkim
mieszkańcom Krzyżowej Doliny, burmistrz Ozimka Marek Korniak, sołtys

Bernard Sklorz i radny Maksymilian
Sklorz. Po podzieleniu się opłatkiem
i wzajemnym składaniu życzeń, wszyscy zasiedli do poczęstunku złożonego z potraw wigilijnych przygotowanych przez organizatorów spotkania.
Przy organowym akompaniamencie
śpiewano kolędy, a atmosferę świątecznego ciepła podkreślał ogień w
kominku i płonące na stołach świece.
(jad)

„Zapiecek”:

„Sto lat”
21 grudnia w świetlicy wiejskiej „Nasz Zapiecek” w Antoniowie sołtys
wsi Bernard Kurda z Radą Sołecką zorganizował wieczerzę wigilijną dla
osób samotnych. Na spotkanie zaproszono również proboszcza ks. Mariana
Demarczyka, burmistrza Marka Korniaka i byłego burmistrza Jana Labusa.
Przed przystąpieniem do wieczerzy zaśpiewano kilka kolęd, następnie
odczytano fragment Ewangelii i poświęcono opłatki. Bardzo miłym ak-

centem spotkania były 90. urodziny
pani Wiktorii Jaguś, która przybyła
z synem Karolem. W imieniu mieszkańców Antoniowa sołtys złożył jej
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najserdeczniejsze życzenia, natomiast
wszyscy zaśpiewali tradycyjne „Sto
lat”. Sołtys Bernard Kurda bardzo
dziękuje członkom Rady Sołeckiej za
zaangażowanie się w przygotowanie

wigilijnych potraw oraz Ośrodkowi Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, dzięki któremu można było zorganizować to spotkanie.
(nies)

Schodnia:

Wieczerza U Gerdy”
”

Tradycyjne spotkanie wigilijne dla seniorów i samotnych mieszkańców
Schodni odbyło się 19 grudnia w barze „U Gerdy”. Radny Marek Elis bardzo serdecznie przywitał przybyłych oraz zaproszonych gości: proboszcza
ks. Jana Bejnara, burmistrza Marka Korniaka, przewodniczącego Gminnego Zarządu TSKN Klausa Leschika, radnego Antoniego Gryca, przewodniczącego Koła DFK Jerzego Sobotę, przewodniczącą Rady Sołeckiej Julitę
Widerę oraz sołtysa Edwarda Głodowicza.
Proboszcz pobłogosławił opłatki oraz odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Dzieciątka Jezus, po
czym przystąpiono do składania życzeń oraz wieczerzy wigilijnej z potrawami przygotowanymi przez właścicieli baru Gerdę i Piotra Bronder. Do
wspólnego śpiewania kolęd przygry-

wało uczestnikom spotkania małżeństwo Teresa i Tomasz Glensk. Organizatorami i sponsorami wigilijnego
spotkania byli: sołtys z Radą Sołecką, Mniejszość Niemiecka oraz Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w
Ozimku.
(nies)

Przedszkole nr 1:

Wielkie zaangażowanie
W przeddzień wigilii Świąt Bożego Narodzenia – 23 grudnia w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ozimku grupa pięcioletnich dzieci wystawiła przedszkolne jasełka, przygotowane przez wychowawczynię Beatę Manczyk.
Dyrektor przedszkola Jolanta
Szyszka przywitała przybyłych rodziców i zaproszonych gości: burmistrza Marka Korniaka oraz dyrektor
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Barbarę Katolik. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem przedstawiły jasełka, a duża ich grupa dodat-

kowo zaśpiewała kolędy w języku niemieckim.
Po zakończeniu występów burmistrz złożył wszystkim dzieciom oraz
personelowi przedszkola życzenia
świąteczno-noworoczne, przekazując
czekolady dla małych artystów.
(nies)

DFK Ozimek:

Spotkanie przy wieńcu
W trzecią niedzielę Adwentu 12 grudnia w siedzibie DFK Ozimek odbyło
się spotkanie przy wieńcu adwentowym. Wszystkich obecnych i zaproszonych gości przywitał przewodniczący Jan Czok.
Przybyły w zastępstwie proboszcza ks. Tadeusz Oślizło oczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Dzieciątka Jezus oraz poświecił opłatki, którymi dzielono się przy składaniu życzeń.
Na spotkanie przybył również radny do Rady Powiatu Norbert Halupczok, który podziękował za oddanie na niego głosów w wyborach samorządowych, życząc wszystkim we-

sołych Świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku. Pani Rut
Dylong oraz Jan Białas przygrywali
do wspólnego śpiewania kolęd. Dzieci otrzymały natomiast paczki od nieco spóźnionego św. Mikołaja. Przewodniczący bardzo serdecznie dziękuje członkom DFK za przygotowanie
spotkania.
(nies)

DFK Szczedrzyk:

Życzenia i paczki od Mikołaja
12 grudnia Koło DFK Szczedrzyk-Pustków zaprosiło swoich członków
na spotkanie mikołajowo-adwentowe do świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku.
Na spotkanie przyszły całe rodziny, a wraz z dziećmi obecnych było około 150 osób.
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Przewodniczący Koła Klaus Leschik powitał przybyłych oraz zaproszonych gości: ustępującego burmistrza Jana Labusa, przewodniczącego Rady Miejskiej a zarazem sołtysa
Szczedrzyka Joachima Wiesbacha,
przewodniczącego Rady Sołeckiej
Oskara Kondzielę, radnego Antoniego Gryca, przewodniczącą parafialnej
grupy Caritas Bernadettę Golomb
oraz dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Helenę Gruszkę. Spotkanie prowadziła Aneta Lissy-Kluczny z Prószkowa, która także śpiewała i zachęcała do wspólnego śpiewania uczestników spotkania. Kolędy na instrumentach dętych grał zespół trębaczy Roberta Bartochy, złożony z uczniów
Technikum Elektrycznego w Opolu.
Spotkanie upłynęło przy poczęstunku
kawą, słodyczami i owocami, chlebem
z domowym smalcem oraz grzanym
winem ufundowanym przez Hansa
Jurgena Stuppericha – honorowego
członka Koła DFK Szczedrzyk-Pust-

ków. Świąteczno-noworoczne życzenia złożył wszystkim ustępujący burmistrz Jan Labus, czyniąc to w imieniu własnym i swojego następcy Marka Korniaka. Podziękował wszystkim
za ośmioletnią współpracę, a Klaus
Leschik złożył podziękowania burmistrzowi i Radzie Miejskiej za współdziałanie w okresie minionej kadencji.
W trakcie spotkania na salę wkroczył św. Mikołaj ze świątecznymi paczkami dla dzieci w wieku do 15 lat oraz
członków DFK powyżej 75. roku życia.
W sumie przygotowano i rozdano około stu paczek. Kilkugodzinne spotkanie
upłynęło w miłej, przedświątecznej atmosferze. Przewodniczący Klaus Leschik dziękuje członkom DFK za liczne przybycie. Składa również serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu i obsłudze spotkania młodzieży z BJDM oraz paniom, które zadbały
o poczęstunek.
(jad)

DFK Dylaki:

We wspaniałych nastrojach
9 stycznia o godzinie 16.00 w siedzibie DFK Dylaki odbyło się spotkanie
świąteczno-noworoczne, którego organizatorem był Zarząd DFK oraz grupa Dialog. Frekwencja jak zawsze była bardzo duża, co nas ogromnie cieszy - podkreśliła przewodnicząca Helga Baron, gdyż oznacza to, że każdy,
który zaproszenie przyjął, szanuje naszą pracę.
Wśród zaproszonych gości była
radna, a zarazem sołtys Barbara Starzycka, dyrektor szkoły Janusz Iwaniak, proboszcz ks. Janusz Konofalski oraz przewodniczący TSKN w
gminie Ozimek Klaus Leschik. Jak co
roku, tak i tym razem wystąpiły licznie
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dylakach, które przygotowała p. Margita
Cyganek oraz wokaliści zespołu DIALOG - Magdalena Barczik, Robert
Sikora oraz Barbara Baron, a aranżacje muzyczne przygotował Jan Konopka z Dylak. Wszyscy fantastycznie się bawili, śpiewali pięknie wraz z
zespołem oraz delektowali sie smacz-

nymi ciastami, owocami i słodyczami,
a przy okazji po prostu sobie pogadali, gdyż na co dzień nie mają możliwości spotkać się w takim gronie. Na sali
panowała bardzo miła atmosfera, którą jeszcze bardziej podgrzał maraton
kawałów pomiędzy Robertem Sikorą
a ks. Januszem Konofalskim, któremu
ta impreza również bardzo sie podobała. To skłoniło księdza, aby przygotować taki sam koncert kolęd w wykonaniu zespołu jeszcze raz dla wszystkich parafian - w kościele w niedzielę
23 stycznia.
Barbara Baron

„Integracja”:

Mogą liczyć na przyjaciół
14 grudnia odbyła się wigilia w świetlicy Stowarzyszenia Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych INTEGRACJA. Wieczór zaczęliśmy
od modlitwy, którą poprowadził ksiądz Tadeusz Oślizło. Następnie uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem serdeczne
życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
Grupa dzieci pod opieką pani Eli
Bereźnickiej przedstawiła krótkie jasełka. Wszyscy starali się wspólnie
śpiewać kolędy. Wśród zaproszonych
gości obecny był burmistrz Marek Korniak i pani Barbara Katolik reprezentująca Ośrodek Integracji i Opieki Społecznej w Ozimku. Pani Katolik ucieszyła zebranych obietnicą wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia jeszcze przed końcem 2010r.
Jak co roku smaczne, tradycyjne

potrawy zostały przygotowane przez
matki naszych podopiecznych. Buzie dzieci szczególnie się uśmiechały
przy wręczaniu im paczek z upominkami. Tym razem były one sponsorowane przez Szpital im. św. Rocha w
Ozimku i naszych wieloletnich przyjaciół ze Stowarzyszenia Przyjaźni Niemiecko-Polskiej z Achern w Niemczech. Napoje podarowała nam hurtownia HDT Polska pana Stasiukiewicza. Bardzo dziękujemy wszystkim

PSP nr 2:

Magia na scenie
W Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku - Nowej Schodni jak co roku przygotowano bożonarodzeniowe przedstawienie pt.: „Bóg się rodzi”.
17 grudnia 2010 roku o godzinie
17.00 nasze szkolne jasełka zaprezentowaliśmy lokalnej społeczności i
wszystkim chętnym, którzy tylko zechcieli przybyć, a 18 grudnia umililiśmy
naszym przedstawieniem wigilię dla
osób starszych i samotnych z Ozimka
i Nowej Schodni, objętych działalnością Komitetu Osiedlowego nr 3. Natomiast uczniowie naszej szkoły mieli
okazję obejrzeć swoje koleżanki i kolegów w rolach postaci biblijnych we środę 22 grudnia.
W rolę Maryi i Józefa wcielili się
Julia Walosek i Marcel Bienias. Narratorem była Anna Lyp. Pozostali „aktorzy”, „wokaliści”, „muzycy” to: Emilia
Blum, Dominika Mrowca, Agnieszka Lyp, Aleksandra Stryczek, Aleksandra Piechaczek, Jakub Jończyk,

Agnieszka Kuczka, Wiktoria Olędzka, Patryk Suszczyk, Dominika
Cierniak, Michał Kulig, Dawid Czok,
Szymon Jucha, Damian Pielorz, Kamil Piechaczek, Marta Kuczka, Mateusz Baran, Michael Kotula, Michał
Brylczak, Paweł Sobok, Nikola Kupczyk.
Reporter „Bzyka i Spółki” stwierdził, że z roku na rok bożonarodzeniowe przedstawienia są coraz ciekawsze, coraz piękniejsze, coraz bardziej
skrzą się humorem, a nasi „aktorzy”
coraz bardziej muzykalni.
Opiekę artystyczną sprawowały
panie: Anna Spyra, Barbara Baron,
Teresa Glensk.

sponsorom.
Zainteresowanym
przypominamy, że spotkania w świetlicy odbywają się we wtorki od godz. 16.30
do 19.30 w budynku żłobka przy ul.
Dłuskiego 13. Serdecznie zapraszamy. Tym z Państwa, którzy zechcieliby

wesprzeć naszą działalność poprzez
przekazanie 1% od podatku, podajemy nr KRS: 000 00 85 141 (należy go
wpisać w odpowiednią rubrykę formularza PIT). Z góry dziękujemy!

Zespół redakcyjny
„Bzyka i Spółka”

T.J.

Budowniczowie hut

Wedding, Baildon, Wilkinson
12 stycznia odbył się trzeci wykład historyczny Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi z nowego cyklu
„Najważniejsze postacie w 250-letniej historii huty i Ozimka”. Jego autorem był Józef Tomasz Juros, a bohaterami budowniczowie hut: Johann Friedrich Wedding, John Baildon i John Wilkinson.
Urzeczywistnienie reform śląskiego przemysłu końca XVIII wieku, autorstwa Friedricha Wilhelma hrabiego von Redena, nie byłoby możliwe bez ludzi, którymi się
otaczał. Fachowcy sprowadzani
często z najdalszych zakątków Europy realizowali jego śmiałe projekty, budując nowoczesne kopalnie, huty, walcownie, wytyczając
nowe drogi, budując kanały umożliwiające transport węgla i produktów śląskiego przemysłu do odległych części Prus i innych krajów. Dla wielu z nich rozwój przemysłu, a w szczególności hutnictwa, stały się pasją i celem życia.
Jemu poświęcili całą swoją karierę
zawodową. Choć zawdzięczamy
im budowę licznych zakładów hutniczych nie tylko na Śląsku, kilku
z nich odegrał bardzo istotną rolę
także dla rozwoju huty w Ozimku.
To dzięki nim Pruska Królewska
Huta Malapane, pod koniec XVIII
i na początku XIX wieku, stała się
jednym z najbardziej znaczących
zakładów
przemysłowych
Europy. Choć wszyscy oni kontynuowali potem swoje dzieło w innych
częściach Śląska i Europy, pamięć
po nich pozostała na długie lata w
sercach ozimeckich hutników.
Pierwszy z nich, urodzony w
Seedorf w Brandenburgii, Johann
Friedrich Wedding (1759-1830),

ukończył gimnazjum w Berlinie, a
następnie praktykował w różnych
hutach żelaza, studiując mechanikę
i budowę maszyn, górnictwo i hutnictwo oraz architekturę. Od 1779
roku w służbie pruskiej rozpoczyna karierę, nadzorując budowę kanału Finow (Finowkanal), łączącego Odrę z Hawelą. Sprowadzony
w roku 1784 przez F.W. von Rede-

na na Śląsk, wziął udział w budowie huty ołowiu i srebra „Friedrich”
koło Tarnowskich Gór. W 1790 roku
odbył z Redenem podróż do Anglii, poznając u źródła najnowsze zdobycze techniki hutniczej,
w tym wytopu żelaza w wielkich
piecach, opalanych koksem z zastosowaniem nadmuchu przy
użyciu maszyn parowych.
Od 1791 roku kierował hutą
w Ozimku, którą także w następnych latach modernizował. W latach 1791-1796 według jego planów we współpracy z J. Baildonem
wzniesiono Hutę Królewską koło
Gliwic. Także w Gliwicach według
jego projektu wzniesiono, uznawany za pierwszy na kontynencie europejskim poza Anglią, piec hutniczy opalany koksem. Następnie
Wedding, wspólnie z Baildonem
kierował w latach 1799-1800 budową Huty Królewskiej koło Chorzowa, której w roku 1806 został dyrektorem. Huta ta stała się, w tym
czasie, największym i najnowocześniejszym zakładem metalurgicznym kontynentu europejskiego. Jeden z czterech wielkich pieców tej
huty, na jego cześć, otrzymał nazwę „Wedding”. Od 1806 roku zostaje członkiem władz Śląskiego
Wyższego Urzędu Górniczego, jako
dyrektor pionu hutniczego.
Zaprojektował także nowoczesną hutę cynku, zrealizowaną
przez Karola Godulę i od jego imienia nazwaną „Karol”, a uruchomioną w roku 1815. Po rozbudowie w
1825 roku, była uznawana za największy i najnowocześniejszy zakład tego typu w Europie. W 1818
roku zrezygnował z posady i osiadł
w odziedziczonych w roku 1809 po
teściu J.F. Koulhaasie dobrach katowickich, w majątku Bogucice. Zrezygnował ze stanowiska członka
Wyższego Urzędu Górniczego. W
roku 1823 na terenie późniejszego
Brynowa uruchomił jeszcze własną
hutę cynku „Henriette”, nazwaną tak
na pamiątkę zmarłej żony. Zmarł w
21 września 1830 roku w Katowicach.
Młodszym towarzyszem dokonań Wedding’a był John Baildon
(1773-1846). Urodził się w 1773
roku koło Edynburga w Szkocji. Idąc
w ślady ojca inżyniera, kończy studia z zakresu mechaniki i hydrauliki.
Naukę w zakresie hutnictwa i odlewnictwa kontynuuje także pod kierunkiem swojego ojca w zakładach hutniczych w Carron. Mając 17 lat poznaje przebywającego w Anglii hrabiego von Redena. Konstruktor huty
w Carron John Smeaton poleca go,

jako bardzo obiecującego, młodego
fachowca w dziedzinie górnictwa i
hutnictwa.
Na zaproszenie dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego we Wro-

John Baildon.

inicjowana przez von Redena, miała służyć do transportu węgla z kopalni „Król” w Chorzowie oraz „Luiza” w Zabrzu.
W roku 1804 rozpoczyna się
okres samodzielnego inwestowania w przemysł hutniczy. Baildon zakłada spółkę, która buduję hutę i kopalnię w Wełnowcu (Hohenlohe). Tutaj zostały zainstalowane bardzo nowoczesne, jak na owe
czasy, wielkie piece muflowe. Przejmuje na własność kopalnie „Helene” i „Pax”. W okresie wojen napoleońskich wyjeżdża na Morawy,
gdzie pomaga bratu Wiliamowi unowocześniać prywatne huty we Frydlandzie. Po powrocie na Śląsk uruchamia kopalnie i huty cynku. Buduje także własną hutę w Dąbiu koło
Katowic, noszącą jego imię, oddaną do użytku w roku 1823. Zmarł w
1846 roku i został pochowany na
Cmentarzu Hutniczym w Gliwicach.
Wiele z opisanych przemian nie
byłoby możliwe, gdyby nie John
Wilkinson (1728 – 1808). Choć jego

cławiu Friedricha von Redena w
roku 1793 przybywa do Tarnowskich Gór. Od razu zostaje wraz
z Johannem Wilhelmem Schulze,
późniejszym dyrektorem gliwickiej odlewni, wysłany w kilkumiesięczna podróż do Anglii w celu
poznania najnowszych osiągnięć
hutniczych. Po powrocie zostaje
zatrudniony, jako doradca techniczny przy budowie Królewskiej
Odlewni Żelaza w Gliwicach. Jego
głównym zadaniem było, wspólnie z
Weddingiem, wzniesienie wielkiego pieca opalanego koksem. Jego
rozruch nastąpił w roku 10 listopada 1796. Równolegle z pracą
w Gliwicach modernizował Królewską Hutę Malapane w Ozimku. Między innymi zaprojektował
najnowocześniejszą i najwydajniejszą w ówczesnym królestwie
Prus odlewnię luf armatnich. Kierował także pracami przy odlewaniu
pierwszego w Prusach żelaznego
mostu na rzece Strzegomce (Striegauerwasser) w Łażanach (Laasan)
na Dolnym Śląsku, wykonanego w
1796 roku w ozimeckiej Hucie. W
roku 1798 zostaje mu powierzone kierowanie rozwojem przemysłu
hutniczego na Górnym Śląsku. Jak
wspomniano wyżej wspólnie z Johannem Weddingiem kieruje budową Królewskiej Huty w Chorzowie
(Königshütte), za co został uhonorowany medalem Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie. Bierze udział
w projektowaniu i budowie Kanału Kłodnickiego. Jego budowa, za-

pobyt w Ozimku i na Śląsku trwał jedynie kilka miesięcy, jak miało się
okazać, miał kluczowe znaczenie
dla przemian śląskiego hutnictwa.
Ten angielski konstruktor i wynalazca, uznawany jest za twórcę nowoczesnego angielskiego przemysłu
hutniczego. Między innymi skonstruował pierwszy piec do wytopu
żeliwa (1749), pierwszą wytaczarkę
(1775), wspólnie z Abrahamem Derby III wybudował pierwszy żelazny
most, Iron Bridge nad rzeką Severen (1779) i pierwszy statek o metalowym kadłubie (1787).
W roku 1789 na zaproszenie von
Redena przybywa na Śląsk. Wspólnie z Weddingiem, w Królewskiej
Hucie Malapane w Ozimku przepro-

Dziedzictwo kulturowe powiatu opolskiego

Poznaj małą ojczyznę
W ostatnim czasie, staraniem Starosty Opolskiego, została
wydana dwujęzyczna, polsko-niemiecka, bogato ilustrowana
książka pt.: „Dziedzictwo kulturowe powiatu opolskiego – Das
kulturelle Erbe des Landkreises Oppeln”, autorstwa prof. Stanisława S. Niciei i dr. Krzysztofa Spałka. Na 223 stronach autorzy opisują historię Opola i powiatu opolskiego, jego dziedzictwo kulturowe oraz kulturowo-przyrodnicze. Wydawcą
jest Bogusław Szybkowski.

Huta w Chorzowie.

wadzają próby wytopu z użyciem
koksu. W tym celu wysoki piec podwyższono z 7,5 do 9,1 metrów i zastosowano do nadmuchu specjalnie sprowadzone z Anglii dwucylindryczne dmuchawy, napędzane
kołem wodnym. Pierwszą poważną próbę wytopu z użyciem samego koksu jako paliwa, przeprowadzono w hucie w Ozimku 19 listopada 1789 roku. W trakcie tego samego pobytu opracował także produkcję części do maszyn parowych, kół
wodnych i innych elementów różnych urządzeń. Na tym nie skończyły się związki Wilkinsona ze Śląskiem. W roku 1798 na prośbę von
Redena zaprojektował wiertarnię do
luf w wytwórni armat w Królewskiej
Odlewni w Gliwicach.
Śledząc losy opisanych postaci łatwo dostrzec, że ich doświadczenia i dokonania zdobyte w
Pruskiej Królewskiej Hucie Malapane w Ozimku posłużyły po-

tem do budowy nowoczesnego śląskiego przemysłu hutniczego. To w Ozimku rozpoczęła się historia pierwszych konstruowanych na Śląsku maszyn
parowych. Tu Wedding udoskonalał proces formowania, zastępując
glinę masą formierską. Tutaj także Wedding z Wilkinsonem dokonywali pierwszych na Śląsku, w końcu
uwieńczonych sukcesem, prób wytopu z użyciem koksu. Tutaj Baildon
realizował swoje śmiałe projekty żelaznych konstrukcji mostowych, które potem sławiły umiejętności ozimeckich hutników w wielu zakątkach Europy. Na początku XIX wieku, w związku z rozwojem przemysłu Górnego Śląska, zapomniano o
roli huty w Ozimku. Warto ją jednak
przypominać, bo nie wiadomo jak
bez niej potoczyłaby się industrializacja Śląska.
JTJ
www.sdmp.pl

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zaprasza na kolejny wykład poświęcony historii lokalnej. Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2011 roku, w lokalu PGKiM przy ulicy Słowackiego 1 (łącznik dawnego hotelu rotacyjnego), o godzinie 20.00. Kolejny wykład z cyklu „Najważniejsze postacie w 250-letniej historii huty i Ozimka” zatytułowany będzie: „Holzhausen, Moritz i Schottelius. Twórcy
przemysłu maszynowego”. Koniec XVIII i początek XIX w. to czas, kiedy
dalsze funkcjonowanie Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku
stało pod znakiem zapytania. Wyczerpanie się złóż rudy darniowej i
konieczność sprowadzania rudy kopalnej z Górnego Śląska oraz zmiany w technologiach hutniczych, opartych w coraz większym stopniu
na niedostępnym w naszej okolicy węglu i koksie, wymagały podjęcia
trudnej decyzji: czy celowe jest utrzymywanie huty na tym terenie?
Wtedy pojawili się między innymi budowniczy maszyn parowych Holzhausen, inspektor budowlany Moritz i mistrz maszynowy Schottelius.
Wykorzystując nowe możliwości, jakie dawały nowoczesne metody
hutnicze, przekształcili zakład w Ozimku w ważny ośrodek przemysłu
maszynowego. Nowoczesne urządzenia, maszyny i walce zapewniły
ozimeckim hutnikom nie tylko sławę i nagrody na wielu wystawach.
Dały początek nowemu rozdziałowi w historii Królewskiej Huty Malapane, dzięki któremu nie tylko zachowano zakład, ale stał się on znanym
w Europie ośrodkiem przemysłu maszynowego.

Powiat opolski to dzieła architektury, dziedzictwo kultury ludowej oraz cenne wartości przyrodnicze. W regionie
tym do dziś przetrwało wiele skarbów kultury materialnej ukazujących jej wielowarstwowe pokłady, zmienne
losy tego miejsca i skomplikowane uwarunkowania polityczne, m.in. zamki, pałace,
kościoły, w tym również wiele
drewnianych, pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, zabytki
techniki, założenia parkowe. Z
obiektami tymi często związane były elementy przyrody. W
sąsiedztwie pałaców zakładano parki, ogrody, arboreta oraz
zwierzyńce i stawy hodowlane.
Kościołom i kapliczkom najczęściej towarzyszyły okazałe miododajne lipy, obecnie chronione
jako pomniki przyrody. Rzeźby św. Jana Nepomucena stawiane były w malowniczych pod
względem przyrodniczym miejscach, m.in. na mostach, nad
rzekami i na rozstajach dróg.
W powiecie opolskim,
prócz imponującej ilości zabytków, znajdują się również
wyjątkowe miejsca przyrodnicze, których część powstała dzięki działalności człowieka. Występuje tu wiele niezwykle rzadkich i ginących gatunków roślin, zwierząt oraz interesujących
skamieniałości,
które chronione są w różnego
typu formach ochrony przyrody,
m.in. parkach krajobrazowych
i rezerwatach przyrody. Wiele zabytków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tego
regionu eksponowanych jest w
muzeach i licznych izbach regionalnych.
Bogato opisana jest w tej
książce gmina Ozimek. W rozdziale opisującym najcenniejsze kościoły i cmentarze przedstawiono kościół ewangelicki
i cmentarz w Ozimku oraz ko-

ściół w Krasiejowie. W rozdziale dotyczącym zabytków techniki i dziedzictwa przemysłowego
opisano szczegółowo żelazny
most wiszący w Ozimku oraz
dawne osiedle hutnicze w Jedlicach. W rozdziale dotyczącym
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego przedstawiono walory przyrodnicze odkryte lub istniejące tylko dzięki działalności
człowieka, m.in. stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie, w
tym JuraPark, kanał hutniczy w
Jedlicach oraz przyrodę Zbiorników Turawskich.
Takie szerokie opracowanie walorów kulturowych oraz
kulturowo-przyrodniczych tego
regionu jest jednym z pierwszych tego typu wydawnictw.
Niestety książka ta, jako projekt promocyjny starostwa
opolskiego, nie jest jak na
razie do nabycia w księgarniach, trafi tylko do bibliotek
w powiecie opolskim. Jednak jak zapewnia starosta opolski Krzysztof Lakwa w najbliższym czasie nastąpi jej dodruk,
który za pośrednictwem wydawcy znajdzie się na księgarskich półkach.
(red.)

Święto jubilatów

Dwieście lat!
W ozimskim Urzędzie Stanu Cywilnego 29 grudnia spotkali się kolejni jubilaci, by świętować rocznice urodzin oraz zawarcia związków
małżeńskich. Przyjechali z rodzinami. Serdeczne życzenia – także noworoczne – złożyli im kier. USC Janina Jonczyk oraz burmistrz Marek
Korniak.

Jan Marcinkiewicz.

Agnieszka Kotyś z córką Anną.

Jan Michalski z żoną Zofią i zięciem
Witoldem.

Stefania Lipp z córką Anitą i synem
Norbertem.

Tadeusz Zgłobica w towarzystwie
córek Marii i Bożeny.

Zofia Machulak w towarzystwie prawnuczek Anii i Justyny.

Victoria Jagusch z Antoniowa
obchodziła 90.urodziny. Ma jednego
syna – Karola, z którym przyjechała do USC.
A teraz solenizanci 85. urodzin: Zofia Machulak z Grodźca (1
dziecko, 3 wnuków i 8 prawnuków)
świętowała w towarzystwie prawnuczek Anii i Justyny. Stefania Lipp
ze Szczedrzyka (2 dzieci i 5 wnuków) przyjechała z córką Anitą i synem Norbertem. Jan Marcinkiewicz z Ozimka dochował się 3 dzieci i 5 wnuków.
Z kolei 80. urodziny świętowali: Agnieszka Kotyś (5,3,3) z Grodźca, która przyjechała z córką Anną,
zaś Jan Michalski (5,9,4) z tej samej
miejscowości z Grodźca zawitał do
USC z żoną Zofią i zięciem Witoldem. Natomiast Tadeusz Zgłobica
(2,4,3) z Ozimka świętował w towarzystwie córek Marii i Bożeny.
Diamentowe Gody Małżeńskie
(60. rocznica zawarcia związku małżeńskiego) obchodzili państwo Bronisława i Kazimierz Kutarba z
Ozimka, którym towarzyszyła liczna
rodzina: syn Henryk z żoną Małgorzatą, córka Małgorzata z mężem
Józefem, wnuk Krzysztof z żoną
Aleksandrą i córkami Natalią, Emilią i synem Michałem, a także wnuk
Tomasz. Byli także znajomi solenizantów – Rudolf i Barbara.
Takie same gody obchodzili inni
solenizanci z Ozimka - Leokadia i
Bronisław Tkacz (2,3,3), którym towarzyszyła córka Alicja.
Szmaragdowe Gody Małżeń-

skie (55. rocznica) świętowali państwo Gudrun i Ryszard Cyrulik
(2,5) z Ozimka. Towarzyszyli im córka Alina wraz z wnuczkami Anią i
Karoliną.
Z kolei Złote Gody Małżeńskie (50. rocznica związku) stały się
udziałem następujących państwa:
Anny i Engelberta Jendrusch (2,4)
z Ozimka, którym towarzyszyła córka Małgorzata oraz Janiny i Antoniego Wiernych (3,8) z Grodźca
– świętowali z synem Ryszardem i
wnuczkami Pauliną i Olą.
Do gorących życzeń dołącza się
redakcja „WO”.
WIT

Victoria Jagusch z synem Karolem.

Bronisława i Kazimierz Kutarba, którym towarzyszyła liczna rodzina: syn Henryk z żoną Małgorzatą, córka Małgorzata z mężem Józefem, wnuk Krzysztof
z żoną Aleksandrą i córkami Natalią, Emilią i synem Michałem, a także wnuk
Tomasz. Byli także znajomi solenizantów – Rudolf i Barbara.

Anna i Engelbert Jendrusch z córką Małgorzatą.

Gudrun i Ryszard Cyrulik z córką Aliną wraz z wnuczkami Anią i Karoliną.

Janina i Antoni Wierny z synem Ryszardem i wnuczkami Pauliną i Olą.

Leokadia i Bronisław Tkacz z córką Alicją.

Jubilaci urodzinowi – od lewej siedzą: Zofia Machulak, Stefania Lipp, Tadeusz
Zgłobica, Agnieszka Kotyś, Jan Michalski, Jan Marcinkiewicz, Victoria Jagusch.

Jubilaci małżeńscy – od lewej siedzą: Anna i Engelbert Jendrusch, Bronisława
i Kazimierz Kutarba, Leokadia i Bronisław Tkacz, Janina i Antoni Wierny, Gudrun i Ryszard Cyrulik.

