
W wyniku Wyborów Samorządowych 
nasi mieszkańcy dokonali wyboru Bur-
mistrza Ozimka i członków Rady Miej-
skiej. Burmistrzem ponownie został 
wybrany w pierwszej turze Jan Labus, 
który uzyskał 59% poparcia.

Do Rady Miejskiej w Ozimku wybrano następujących kandydatów:

Nr Okręgu Nazwisko i imię Ilość głosów Komitet Wyborczy
1 KOŹLIK Ryszard Karol 150 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

2 MUSIAŁ Paulina Marta 160 KWW JAN LABUS

3 KOCZUR Aldona Zdzisława 231 KWW JAN LABUS

4 BISKUP Marceli Piotr 246 KWW KRZYSZTOFA KLESZCZA

5 OLBRYT Zygmunt Jan 147 KWW J.T. JUROSA

6 MUSIAŁ Urszula 150 KWW JAN LABUS

7 JAREMKO Leszek Aleksander 194 KWW JAN LABUS

8 POLACZEK Jan 98 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

9 MARKULAK Tadeusz 125 KWW JAN LABUS

10 SKLORZ Bernard Rudolf 155 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

11 ELIS Marek Jerzy 282 KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

12 WIESZOŁEK Mirosław Krzysztof 298 KWW J.T. JUROSA

13 KOWALEWSKI Marcin Zenon 141 KWW J.T. JUROSA

14 STARZYCKA Barbara Bronisława 200 KWW JAN LABUS

15 KLESZCZ Krzysztof 350 KWW KRZYSZTOFA KLESZCZA



 Głównym punktem obchodów 11 listopada w Ozimku były uroczystości 
pod pomnikiem przy Domu Kultury.

Poprzedziła je msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym. Po 
niej przy akompaniamencie orkiestry dętej przedstawiciele władz, reprezentacje 
zakładów pracy, związków zawodowych, organizacji społecznych i szkół oraz 
mieszkańcy Ozimka przemaszerowali na plac przed Domem Kultury, by przy 
pomniku ofiar wojen odśpiewać Mazurek Dąbrowskiego i złożyć wieńce oraz 
wiązanki kwiatów. Krótkie przemówienie wygłosił burmistrz Jan Labus. 

Po tej uroczystości na deskach Domu Kultury młodzież zaprezentowała 
okolicznościowe przedstawienie.

wit     

Obchody Święta Niepodległości



Po zakończeniu mszy procesja 
udała się pod Pomnik św. Jerze-
go, gdzie odprawiono nabożeństwo 

W Ozimku w dniu 1 listopada 
spotykamy się na trzech cmenta-
rzach: ewangelickim, starym para-
fialnym i komunalnym. Uroczystość 
rozpoczęto tradycyjnie mszą świętą 
o godzinie 13.30, odprawioną za 
wszystkich zmarłych, z procesją na 
cmentarz ewangelicki. Mszę świę-
tą odprawił proboszcz ks. Marian 
Demarczyk w koncelebrze z ks. 
Krzysztofem Gburem. Procesją 

Miło nam poinformować, że 
wśród Społeczników Roku 2017 
Województwa Opolskiego znalazła 
się Pani Halina Oster - pedagog 
i animator kultury, która od 20 lat 
jest zaangażowana w działalność 
na rzecz środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Zorgani-
zowała ponad 50 obozów dla dzieci 
i młodzieży, a obecnie w Ozimku 
(przy Domu Kultury) prowadzi Szko-
łę Superbabci i Superdziadka, z któ-
rej chętnie korzystają nasi seniorzy.

Wśród nominowanych do kon-
kursu Opolskie Niezapominajki, 
czyli najlepsze organizacje poza-
rządowe było Stowarzyszenie Na 
Rzecz Promocji Talentów AKCES 
z Ozimka.

Serdecznie gratulujemy!
Źródło: www.opolskie.pl

Szczedrzyk:

W 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej
W niedzielę 4 listopada w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja 

w Szczedrzyku odprawiono mszę św. za ofiary I Wojny Światowej, w 100 
rocznicę zakończenia tych tragicznych wydarzeń, za ofiary II Wojny 
Światowej oraz za zmarłych członków DFK Szczedrzyk i Pustków.

za ofiary wojen i złożono wieniec 
oraz zapalono znicze, w tym czasie 
Agnieszka Lyp na trąbce zagrała 

„Ich hatte ein Kameraden”. Całość 
odbyła się w języku niemieckim, 
przy licznym udziale wiernych. Ce-
remonię odprawił ks. proboszcz 
Marcin Ogiolda. Dla sporej grupy 
zgromadzonych była to bardzo 
wzruszająca chwila, ponieważ po-
legli byli ich bliskimi.

Jako przewodniczący koła bar-
dzo dziękuję ks. proboszczowi za 
odprawienie mszy św. i nabożeń-
stwa pod pomnikiem św. Jerzego, 
jak również wszystkim wiernych, 
którzy aktywnie uczestniczyli.

Klaus Leschik

Dzień Wszystkich Świętych

Droga do świętości
W Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada Kościół katolicki uwielbia 

Boga w życiu świętych i błogosławionych. To nasi bracia i siostry, 
zebrani spośród wszystkich ludów, pokoleń i języków, którzy z po-
mocą łaski Bożej wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa. Nie dążyli 
do sławy, zaszczytów czy bogactwa, ale całym sercem szukali Boga, 
a teraz już na wieki cieszą się oglądaniem Jego oblicza.

z kościoła wierni udali się przed 
grób ks. prałata Gerarda Kałuży, 
gdzie odmówiono dziesiątkę ró-
żańca. Na starym cmentarzu pa-
rafialnym uroczystość prowadził 
proboszcz parafii w Schodni ks. 
Jan Bejnar, a na cmentarzu ko-
munalnym ks. Marian Demarczyk, 
ks. Kamil Sowada i ks. Krzysztof 
Gbur, który wygłosił kazanie. 

J. Niesłony

Opolszczyzna Aktywna Społecznie: 

Halina Oster Społecznikiem Roku 2017
Podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej, która miała 

miejsce 9 października br. wręczono nagrody laureatom konkursów 
Barwy Wolontariatu 2018, Społecznik Roku Województwa Opolskiego 
2017, Opolska Niezapominajka oraz Opolska Superniezapominajka.



18 października 2018 r. w do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Ozimku 
przybyli kolejni nestorzy, którzy świę-
towali urodziny z miesiąca marca 
i kwietnia. Życzenia i gratulacje zło-
żyli im burmistrz Ozimka Jan Labus 
i kierownik USC Ewa Bronder.

85. rocznicę urodzin świętowa-
ła Maria Skrzypczyk z Krasiejowa, 
zaś 80. urodziny świętowali: Józef 
Majchrzak (z córką Dorotą i zięciem 
Zbigniewem) i Jan Ozimek - oboje 
z Antoniowa, Gertruda Spałek (z córką 
Mariolą i jej mężem Hubertem oraz cór-
ką Celiną z mężem Marcinem i wnuczką 
Melanią) z Krasiejowa, Werner Koź-
lik (z żoną Krystyną) z Ozimka, Zofia 
Cuper (w towarzystwie córki Sylwii) 
z Grodźca oraz Rudolf Sowa z Bie-
strzynnika.

Do życzeń przyłącza się także re-
dakcja Wiadomości Ozimskich.

Jan Niesłony

Kolejni jubilaci z gminy Ozimek obchodzili jubileusze urodzin 

200 lat!

Po nabożeństwach fatimskich, 
które odbywają się co miesiąc od 13 
maja do 13 października w starym 
kościele, nadszedł czas na jubileusze 
małżeńskie, zapoczątkowane przez 
naszego byłego proboszcza ks. prałata 
Gerarda Kałużę. 

14 października, na jubileuszową 
mszę świętą zaproszono pary mał-
żeńskie, które w tym roku obchodzą 
jubileusze od 5 do 65 lat pożycia mał-
żeńskiego. Mszę odprawił proboszcz ks. 
Marian Demarczyk, a jubilaci przyjęli 
komunię świętą w dwóch postaciach. Po 
odśpiewaniu dziękczynnego Te Deum 
Laudamus, proboszcz udzielił im litur-
gicznego błogosławieństwa na dalsze 
lata pożycia małżeńskiego. 

(nies)

Msza w starym kościele

Jubileusze małżeńskie

Gertruda Spałek z córką Mariolą i jej mężem Hubertem oraz córką Celiną z 
mężem Marcinem i wnuczką Melanią.

Jubilaci.

Jan Ozimek. Rudolf Sowa.

Józef Majchrzak z córką Dorotą i 
zięciem Zbigniewem.

Werner Koźlik z żoną Krystyną.

Zofia Cuper w towarzystwie córki 
Sylwii.



 Główny zakres działalności 
Domu Kultury w Ozimku stanowi 
prowadzenie sekcji i kół zainte-
resowań oraz realizacja imprez 
własnych, wśród których znajdują 
się: wystawy, spektakle, konkursy, 
wernisaże, warsztaty artystyczne, 
przeglądy i festiwale o zasięgu 
gminnym, wojewódzkim oraz mię-
dzynarodowym. W Domu Kultury 
prowadzone są systematyczne, 
otwarte zajęcia przeznaczone 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
z terenu naszej gminy oraz gmin 
sąsiadujących. Proponowane za-
jęcia obejmują aktywność w za-
kresie tańca, teatru, fotografii, 
śpiewu, plastyki, nauki języków 
obcych i muzyki, jak również po-
pularyzacji tradycji narodowych 
i regionalnych, a także kulty-
wowania folkloru Śląska Opol-
skiego. Działalność Domu Kultury 
obejmuje uczestników czynnych, 
tj. uczestniczących w sekcjach 
działających w naszej placówce 
oraz biernych, tj. odbiorców pro-
duktów działalności artystycznej. 
Członkowie poszczególnych grup 
artystycznych biorą też udział w wy-
jazdach oraz przedsięwzięciach 
o charakterze promocyjnym (wy-
stępy i prezentacje okolicznościo-
we, uczestnictwo w konkursach, 
festiwalach i przeglądach). Dom 
Kultury w Ozimku jest również za-
angażowany w przedsięwzięcia 
kulturalne tworzone we współpra-
cy z innymi podmiotami (szkoły, 
przedszkola, Urząd Gminy i Miasta 
Ozimek, sołectwa, stowarzyszenia 
lokalne, inne ośrodki kultury).

Zakończenie sezonu arty-
stycznego 2017/2018

Pomimo wyczuwalnego 
w powietrzu zbliżającego się lata 
a końca roku szkolnego dla dzieci 
i młodzieży członkowie naszych 
sekcji nadal ciężko pracowali.

 W terminie 12-18 czerwca 
dziewczyny z grupy „Delement”, 
które mogły się poszczycić potrój-
nym tytułem Mistrza Polski Mażo-
retek, wraz z trenerką Karoliną 
Stopińską wzięły udział w Mistrzo-
stwach Europy Mażoretek w Chor-
wacji. Piękne tereny, cudowne 
widoki były dodatkową motywacją 
do wytężonej pracy i walki. Podczas 
Mistrzostw grupa zdobyła tytuły 
oraz miejsca:

- v-ce Mistrza Europy forma-
cji seniorki za choreografię pt. 

6 MIESIĘCY Z ŻYCIA ...
Dom Kultury w Ozimku jako instytucja kultury zajmuje się bardzo 

szeroką działalnością skierowaną do wszystkich grup wiekowych. 

„Puszka Pandory”
- v-ce Mistrza Europy mini 

formacji za choreografię „Feel 
it still”

- 6 miejsce Trio (Karolina 
Mientus, Wiktoria Cichoń, Na-
talia Labisz)

- 7 miejsce solo (Domini-
ka Pacula).

Natomiast ostatni dzień zmagań 
zakończył się zdobyciem tytułów 
II v-ce Mistrza Europy mini mix 
seniorski oraz MISTRZA EUROPY 
show seniorki.

W tym samym czasie, bo 17 
czerwca kolejny sukces odniosło 
Studio Piosenki „Nonet” prowa-
dzone przez Annę Sitarz, którego 
2 wokalistki - Julia Telęga oraz 
Natalia Nowak konkurując z woka-
listami z całej Polski, wzięły udział 
w 26 Ogólnopolskim Festiwalu Pio-
senki „Piosenkobranie”. W części 
konkursowej zaprezentowało się 
pięćdziesięciu młodych artystów, 
którzy wybrani zostali spośród 600 
zgłoszonych do  eliminacji.

W czerwcu i lipcu sekcja te-
atralna Roberta Konowalika bra-
ła udział w dwóch wyjazdowych 
przedsięwzięciach. W dniach 23-24 
czerwca członkowie teatru „Kto?” 
zaprezentowali spektakl pt. „Ła-
migłówka 2.0” na Zamku Kazimie-
rzowskim w Przemyślu w ramach 
„Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej”. 
Miesiąc później 25 lipca już po raz 
trzeci Teatr Fieter zaprezentował 
się w Częstochowie. Tym razem 
w ramach akcji „Aleje tu się dzieje” 
odbyły się spotkania teatralne pn. 
„Alternatywa Między Ścianami”. 
Nasz teatr zaprezentował spektakl 
pt. „Depresja selera”. Przedstawie-
nie grane w plenerze wymagało od 
aktorów szczególnego skupienia 
i wysiłku, ale bardzo pozytywna 
reakcja publiczności sprawiła, że 
widowisko na długo pozostało 
w pamięci członków teatru i pu-
bliczności.

Wakacje 
Pierwszy tydzień lipca upły-

nął na organizowanych już od 
lat zajęciach rekreacyjno-roz-
rywkowych pn. „Lato w mieście” 
dla dzieci. 

45-osobowa grupa pod opieką 
pracowników Domu Kultury ruszyła 
na podbój województw opolskiego 
oraz śląskiego. Podczas codzien-
nych wyjazdów odwiedziliśmy Sta-
niszcze Małe, Opole, Markotów 

Duży, Żory oraz Pszczynę. Każdy 
dzień przyniósł nowe wrażenia, 
umiejętności, czasem fizyczne zmę-
czenie, ale zawsze zakończony 
był uśmiechem.

W czasie lipcowej kanikuły 
nie odpoczywali także uczestnicy 
Szkoły SuperBabci i SuperDziadka 
prowadzona przez Halinę Oster, 
którzy 25 lipca odwiedzili młodzież 
z Żor przebywającą na obozie nad 
jeziorem Turawskim. Nasi seniorzy 
przeprowadzili animacje oraz gry 
i zabawy dla młodzieży. Była ta 
doskonała integracja pokoleń.

Sierpień rozpoczął się treninga-
mi przed kolejnym sprawdzianem 
naszych zespołów mażoretko-
wych - Mistrzostwa Świata Mażo-
retek w Pradze, które odbyły się 
w dniach 21-25.08.2018. Wysiłek 
włożony w przygotowania, doping 
rodziców oraz wsparcie sponsorów 
zaowocowały wysokimi miejscami 
naszych zespołów. Zespół „Dele-
ment” uplasował się na 4 miejscu 
w kategorii show seniorki, „Su-
per Mums” prowadzone przez 
Katarzynę Cieślę zajęły 5 miejsce 
w kategorii grandsenior, a naj-
młodsze przedstawicielki Domu 
Kultury z zespołu „Diament” pod 
kierunkiem Darii Bejm zdobyły 
6 miejsce.

Okres wakacyjny to również 
wytężona praca wszystkich pra-
cowników Domu Kultury związana 
z naborem do sekcji, układaniem 
planu zajęć, harmonogramu sal 
i wszelkiej dokumentacji. Zaowo-
cowało to powstaniem nowych 
sekcji, które poszerzyły ofertę 
Domu Kultury: język niemiecki 

dla dorosłych (grupa początku-
jąca oraz zaawansowana), balet 
(grupa młodsza oraz starsza), 
chór dziecięco-młodzieżowy (we 
współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą nr 3), grupa naborowa tańca 
współczesnego, zajęcia grafiki dla 
dorosłych, szkółka im. Zygmunta 
Antosika (prowadzona przez mu-
zyków Ozimskiej Orkiestry Dętej), 
taniec mażoretkowy „Omega” oraz 
zumba senior. Aby zwizualizować 
działalność sekcji powstał specjalny 
filmik promujący zajęcia w Domu 
Kultury oraz Bibliotekę. 

Rozpoczęcie sezonu artystycz-
nego 2018/2019

Rozpoczęcie nowego sezonu 
artystycznego 2018/2019 nastąpiło 
z przysłowiowym „przytupem”. 

Niedziela 9 września obfitowała 
w wydarzenia lokalne oraz poza-
lokalne, w których Dom Kultury 
aktywnie uczestniczył. Członkinie 
zespołu „Diament” zostały zapro-
szone do uświetnienia  ceremonii 
otwarcia i wprowadzenia piłkarzy 
na boisko podczas meczu piłki noż-
nej Polska-Szkocja U-19. Kolejny 
występ tancerki dały jeszcze tego 
samego dnia. Zespoły „Diament”, 
„Delement” oraz „Super Mums” 
zaprezentowały się w Turawie 
podczas Dożynek Gminnych. Na-
sze medalowe grupy przedstawiły 
program artystyczny, który został 
nagrodzony gromkimi brawami. 9 
września to również termin, w któ-
rym odbył się Festiwal Twórczości 
Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” 
w Mosznej. Wśród 300 najzdolniej-
szych opolskich artystów zapre-
zentowała się Agata Kołodziejczyk 



...DOMU KULTURY W DUŻYM SKRÓCIE
wokalistka Studia Piosenki „Nonet”, 
która dosłownie chwilę wcześniej, 
wraz z pozostałymi członkiniami 
Studia Piosenki „Nonet”, umilała 
czas mieszkańcom Ozimka. Pod-
czas prawie 3 godzinnego kon-
certu uczestnicy „IV Święta Mostu 
i Żeliwa” usłyszeli wiele znanych 
i mniej znanych utworów, jednak 
każde wykonanie wzbudzało ży-
wiołową reakcję.

Kiedy uczestnicy sekcji Domu 
Kultury rozpoczęli sezon i skupili 
się na nowych choreografiach, 
pracownicy przystąpili do reali-
zacji działań projektowych oraz 
bieżących zadań. 

Projekt „W Podróży” to ini-
cjatywa realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego miasta 
Ozimek na rok 2018 r. Zainicjowa-
ny został w czerwcu rozstrzygnię-
ciem konkursu plastycznego pt. 
„Podróż moich marzeń”, otwarciem 
podróżującej Galerii im. Wojciecha 
Siudei oraz Szkółki im. Zygmunta 
Antosika. Kolejnej swojej odsłony 
doczekał się w sierpniu podczas 
pierwszego z cyklu trzech spotkań 
z podróżnikami. Jako pierwsza 
gościła u nas Małgorzata Błoń-
ska, która zarażała publiczność 
miłością do Chin. Drugie spotkanie 
dotyczyło Tajlandii, życia i kultu-
ry Tajów, o których opowiedziała 
Jadwiga Kander. Ostatnie spo-
tkanie prowadzone przez Wojcie-
cha Mandelę, Olę Mnich oraz 
Bazylego Dawidziuka związane 
było ze spontaniczną podróżą po 
Ameryce Południowej a także przy-
godach podczas lotów balonem. 
Dodatkową atrakcją przygotowaną 
dla mieszkańców była możliwość 
wzlotu balonem. Zwieńczeniem pro-

jektu będzie planowane na listopad 
spotkanie pasjonatów kolejarstwa 
połączone z warsztatami mode-
larskimi.

W miesiącu lipcu Dom Kul-
tury podpisał również 2 umowy 
o powierzenie grantu i realizację 
projektów pn. „Zoom na Ozimek” 
oraz „Sztuka wody” a także reali-
zowany w partnerstwie z naszą 
instytucją projekt pt. „Grafika 
pamięci”. „Zoom na Ozimek” ma 
na celu stworzenie filmu promo-
cyjnego pt. „Hutnicza Perła Krainy 
Dinozaurów” o historii i hutniczej 
tradycji, architekturze i przyrodzie 
miasta Ozimka. Działania związane 
z jego realizacją to przede wszyst-
kim nabór do w/w filmu oraz stwo-
rzenie scenariusza, w treść którego 
włączonych zostanie wiele miejsc, 
instytucji i tradycji charakterystycz-
nych dla naszej Małej Ojczyzny. 
Natomiast „Sztuka wody” to projekt 
realizowany przede wszystkim we 
współpracy ze szkołami gminy Ozi-
mek. Dzięki tej realizacji przedsta-
wiciele każdej ze szkół mieli okazję 
uczestniczyć w plenerze malarskim 
i poczuć się prawdziwymi artysta-
mi malując farbami akrylowymi na 
profesjonalnych podobraziach usta-
wionych na sztalugach.

Kolejne zadanie projektowe 
pn. „Twórcza Niepodległość - 
świętujemy razem!” realizowane 
przez Dom Kultury w Ozimku 
oraz Miejską i Gminną Bibliotekę 
Publiczną w swoich założeniach 
posiada wiele form aktywności 
skierowanych do różnych grup 
wiekowych. Finał obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski 
odbędzie się 11 listopada w sali 
widowiskowej Domu Kultury jako 

dwa wydarzenia. O godz. 11:30 
uczniowie Zespołu Szkół w Ozimku 
przedstawią spektakl historyczny, 
w reżyserii Katarzyny Cichockiej, 
natomiast o godz. 18:00 zapra-
szamy na koncert pt. „Piosenki 
odrodzonej Polski” w wykonaniu 
Mirosławy Drozd-Dudy. Wstęp na 
wydarzenia jest bezpłatny.

Wspomniana już nowa sekcja 
Domu Kultury - grafiki warsztato-
wej, to efekt projektu pn. „Grafi-
ka pamięci” realizowanego przez 
Agnieszkę Jarocką we współpracy 
z Domem Kultury. Oprócz posze-
rzenia oferty dla mieszkańców, 
Dom Kultury wzbogacił się o pro-
fesjonalny sprzęt (prasę graficzną), 
a uczestnicy projektu wykonali gra-
fiki przedstawiające zabytki gmin 
terenu Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Dinozaurów”.

W dniach 22-28 września 
mieszkańcy naszej gminy mogli 
podziwiać wystawę twórczości 
ludowej Opolszczyzny, która 
została zorganizowana już po 
raz trzeci przez Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych Oddział 
w Opolu wraz z panią Heleną 
Wojtasik. Wernisaż odbył się 22 
września, a uświetniły go występy 
artystyczne zespołu folklorystycz-
nego „Babie Lato” pod kierownic-
twem pani Elżbiety Konop oraz 
wokalistów Stowarzyszenia na 
Rzecz Promocji Talentów „Ak-
ces” pod opieką pani Elżbie-
ty Bienieckiej.

Pierwsze jesienne, paź-
dziernikowe weekendy w Domu 
Kultury minęły pod znakiem kon-
certów. 07 października na de-
skach sali widowiskowej odbył się 
koncert pt. „Wolna i Niepodległa”. 

Muzycy w składzie wokal - Justyna 
Różewicz-Suszczyńska, pianino 
- Jakub Zwarycz, gitara - Bartosz 
Domagała, bas - Marcin Susz-
czyński zaprezentowali jazzowe 
aranżacje pieśni patriotycznych. 
„Przybyli ułani”, „O mój rozmarynie” 
to tylko niektóre tytuły utworów wy-
konane podczas wieczoru. Koncert 
zorganizowany został z okazji Dnia 
Seniora i wsparty finansowo z Bu-
dżetu Gminy. 

Kolejny koncert 14 października 
zorganizowany został w ramach 
27 Festiwalu Perkusyjnego Drum 
Fest. Na scenie zaprezentował się 
zespół „All Sounds Allowed” -  
uczestnicy programu „Mam ta-
lent” oraz pół finaliści „Must be 
the Music”. Publiczność mogła 
usłyszeć nie tylko produkcje wła-
sne zespołu ale również covery 
znanych utworów grup takich jak 
„Depeche Mode”, „Pink Floyd”, 
„The Cure”. Wyjątkowość koncertu 
związana była również z używa-
nymi przez zespół instrumentami, 
w postaci zużytych beczek czy 
opon a także szlifierki. To niestan-
dardowe wydarzenie muzyczne 
i wizualne nie pozostawiło obojęt-
nym żadnego z widzów.

W ramach działalności bieżą-
cej Dom Kultury współpracował 
z wieloma instytucjami. Wśród nich 
można wymienić Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi, Teatr Jana Ko-
chanowskiego w Opolu, Fundacja 
„Ekoostoja”, „Laboratorium zmiany”, 
Zespół Szkół w Ozimku, Szkoła 
Podstawowa nr 3, Mała Akade-
mia Jazzu, „LuxMed” - mammobus, 
Polski Czerwony Krzyż, Opolskie 
Kino Objazdowe, Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Dinozaurów”, Ry-
backa Lokalna Grupa Działania 
„Opolszczyzna”.

W związku ze zbliżającymi się 
świętami oraz końcem roku Dom 
Kultury w Ozimku serdecznie za-
prasza na finał konkursu szopek 
betlejemskich i ozdób choinko-
wych, który odbędzie się 14 grud-
nia (piątek) w sali widowiskowej 
Domu Kultury.

Zapraszamy również na przywi-
tanie Nowego Roku podczas Balu 
Sylwestrowym tradycyjnie już u nas 
organizowanego. Tym razem mo-
tyw przewodni to „W Krainie Lodu”. 
Cena biletu - 330,00 zł na parę 
w tym 2 ciepłe kolacje, zimna płyta, 
kawa, ciasto, oprawa muzyczna 
oraz świetna atmosfera, rozpoczy-
namy o godz. 19:00.



Repertuar zespołu jest bardzo boga-
ty: od tańców śląskich, przez niemieckie 
do czeskich i austriackich. Przez wiele 
lat w zespole byli również wokaliści, 
którzy wykonywali pieśni śląskie, nie-
mieckie i polskie. Ponadto młodzi artyści 
wykonują również różne inscenizacje 
zwyczajowe, np. Polterabend, Topienie 
Marzanny, Żniwniok i inne.

Grupa ma na swoim koncie wiele 
nagród, a do najważniejszych należą 
m.in.: Grand Prix Ogólnopolskiego Festi-
walu Zespołów Mniejszości Narodowych 
w Polsce w Węgorzewie, Wielokrotne II 
i III miejsca w Opolskich Pląsowadłach, 
Wyróżnienie Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego.

Od trzech lat zespół reprezentuje 
Polskę i nasz region na najważniejszym 
i największym festiwalu w Europie - Eu-
ropiade (w Namur w Belgii, w Turku 
we Finlandii oraz w tym roku w Viseu 
w Portugalii).

DIALOG z Dylak świętował 25-lecie działalności
Zespół powstał w 1993 roku w Dylakach przy tutejszym kole terenowym 

DFK. Założycielem grupy była p. Barbara Baron. I to ona kierowała tancerzami 
prawie 22 lata. Od ponad trzech lat zespół prowadzi pan Łukasz Szatkowski. 
W tej chwili grupa  liczy 35 osób.

20 października w Dylakach zor-
ganizowano uroczystości z okazji 25 
urodzin DIALOGU. Serdeczne gratulacje 
oraz wyrazy uznania za wkład pracy 
i zaangażowanie w upowszechnianiu 
regionalnego tańca i kultury złożyli im 
m.in. burmistrz Jan Labus, przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Kleszcz, 
wicestarosta opolski Leonarda Płoszaj 
oraz przewodniczący TSKN na Śląsku 
Opolskim Rafał Bartek.

W programie zaprezentowano szereg 
układów i aranżacji tanecznych, które 
cieszyły się gromkimi brawami. Była 
to także idealna okazja by podsumo-
wać ostatnie 25 lat. Szefostwo zespołu 
podziękowało także wszystkim, którzy 
wsparli zespół podczas ćwierćwiecza 
działalności. Szczególnie podziękowano 
byłej kierowniczce Barbarze Baron, któ-
ra nie kryła ogromnego wzruszenia i w 
ciepłych słowach życzyła pomyślności 
w prowadzeniu działalności i licznych 

sukcesów, zaznaczając, że DIALOG jest 
częścią historii Dylak.

Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy przenieśli się na salę bankie-
tową, gdzie wzniesiono toast lampką 

szampana, przy urodzinowym torcie 
i poczęstunku ciastami oraz kawą. 

Marcin Widera



W związku z tym, iż obecny prezes 
PGKiM nie zawarł nowej umowy na spon-
sorowanie, nad naszymi koszykarzami 
zawisło widmo niemożności przystąpienia 
do rozgrywek. Dlatego właściciele firmy 
ALDOM Aldona i Wojciech Góźdź, po 
rozmowie z trenerem i założycielem 
drużyny Piotrem Bąkiem, bez waha-
nia zgodzili się wesprzeć koszykarzy 
naszej gminy. Drużyna koszykówki mę-
skiej w Ozimku istnieje, tak jak ALDOM, 
od 15 lat. Warto wspierać i stawiać na 
organizację z tradycją, sukcesami, którą 
tworzą ludzie połączeni wspólną pasją 
i której obecność trwale już należy do rze-
czywistości Ozimka. Wszystkich kibiców 
już w listopadzie serdecznie zapraszamy 
do przybywania na mecze drużyny AL-
DOM OZIMEK/GRODZIEC. Mecze o mi-
strzostwo III ligi odbywać się będą w hali 
sportowej przy ul. Korczaka w Ozimku.

Kilku zawodników odeszło ze wzglę-
du na odległe miejsca zamieszkania, lecz 

Koszykarze rozpoczynają sezon

Z nową nazwą zespołu i wzmocnionym składem
Ozimek/Grodziec pomimo problemów wraca do gry z nową nazwą zespołu 

i wzmocnionym składem. Od sezonu 2018/2019 III ligowa drużyna koszykówki 
występować będzie na parkietach Opolszczyzny i województwa śląskiego pod 
nazwą ALDOM OZIMEK/GRODZIEC. 

TERMINARZ SEZONU 2018/2019 
(wszystkie mecze w Ozimku będą rozgrywane w piątki o godzinie 19.00) 

16.11.2018 - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC - MKS SMYK PRUDNIK
28.11.2018 - ASZS KU PO OPOLE - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC
31.11.2018 - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC - MKS STRZELCE OPOLSKIE
07.12.2018 - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC - KSK STAL BRZEG
15.12.2018 - AS HEF BASKET LUBLINIEC - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC
05.12.2018 - MKS SMYK PRUDNIK - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC
11.01.2019 - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC - ASZS KU PO OPOLE
20.01.2018 - MKS STRZELCE OPOLSKIE - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC
26.01.2018 - KSK STAL BRZEG - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC
15.02.2019 - ALDOM OZIMEK/GRODZIEC - AS HEF BASKET LUBLINIEC 
22.02.2018 i 01.03.2018 - I runda play off o wejście do II ligi

paru bardzo dobrych powróciło, są też 
i nowe twarze. Skład drużyny przedstawia 
się następująco: Andrzej Szymczak 
(wychowanek, kpt. i asystent trenera), 
Robert Grabowski (rozgrywający, po-
wrót do Ozimka z MKS Strzelce Op.), 
Paweł Matejka (center 207 cm, powrót 
po kontuzji), Przemysław Stańczyk 
(wychowanek), Tomasz Dawidowicz, 
Dariusz Rusek (powrót po namowie 
trenera), Paweł Janicki (wychowanek), 
Patryk Kwik (wychowanek), Maciej 
Opiela (wróci po wyleczeniu kontuzji), 
Sławomir Genda (wychowanek), Michał 
Król (debiut, wychowanek), Kajetan 
Korniak (debiut, wiek 15 lat, wycho-
wanek), Kamil Klos (debiut, student 
z Rybnika). Z drużyny odeszli: Piotr Gór-
nik (do II ligowego Startu Dobrodzień) 
oraz Grzegorz Gruszka, Kamil Szuleko 
i Adam Wrzecionek.

Piotr Bąk

4 października w Ozimku odbył 
się finał powiatowy w drużynowych 
biegach przełajowych. W kategorii 
klas IV i młodszych wśród dziewcząt 
zwyciężyła SP Łubniany przed SP Li-
gota Turawska, SP Dylaki i SP Popie-
lów, a wśród chłopców SP Karłowice 
przed SP Dylaki i SP Łubniany. W gru-
pie klas V-VI wśród dziewcząt najlep-
sza była SP Łubniany przed SP nr 3 
Ozimek, SP Siołkowice Stare i SP Tar-
nów Opolski, a wśród chłopców SP nr 
1 Niemodlin przed SP nr 3 Ozimek SP 
Karłowice i SP Tarnów Opolski. W gru-
pie klas VII-VIII zwyciężyły: wśród 
dziewcząt SP Popielów przed SP Li-
gota Turawska, SP nr 3 Ozimek i PG 
Tarnów Opolski; wśród chłopców SP 
Popielów przed PG Tarnów Opolski, 
SP nr 3 Ozimek i SP Tarnów Opolski. 
Do finału wojewódzkiego awanso-
wały drużyny z pierwszych miejsc. 

6 października w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół na warszta-

Szkolna kronika sportowa
W październiku uczniowie kontynuowali występy w indywidualnych, 

drużynowych i sztafetowych biegach przełajowych. Uczestniczyli też 
w rozgrywkach w unihokeja i halową piłkę nożną.

tach szkolnych odbyły się gminne 
zawody w unihokeja. Wśród dziew-
cząt z klas V-VI triumfowała SP Dylaki 
przed SP Krasiejów, a wśród chłopców 
najlepsza była drużyna z Krasiejowa. 
W kategorii klas VII-VIII zwyciężyły 
dziewczęta z SP Dylaki przed SP nr 
2 Ozimek i SP Krasiejów oraz chłopcy 
z SP Dylaki przed SP Antoniów, SP 
Krasiejów i SP nr 2 Ozimek. W finale 
powiatowym, rozegranym 8 paździer-
nika w Niemodlinie, uczestniczyła 
drużyna chłopców z SP Dylaki, która 
zajęła trzecie miejsce. 

9 października w Ozimku ro-
zegrano gminne zawody w halo-
wą piłkę nożną chłopców z klas 
V-VI. Zwycięstwo i awans wywalczy-
ła drużyna SP Krasiejów, za którą 
uplasowały się: 2. SP nr 3 Ozimek, 
3. SP nr 1 Ozimek, 4. SP Grodziec, 
5. SP Antoniów. Półfinał powiatowy 
odbył się 16 października w Ozimku 
i zakończył zwycięstwem SP Tarnów 

Opolski. Kolejne miejsca zajęły: 2. 
SP Krasiejów, 3. SP Łubniany, 4. SP 
Chrząstowice, 5. SP Stare Budkowice. 
Finał powiatowy, rozegrany 25 paź-
dziernika w Niemodlinie, zakończył 
się zwycięstwem SP Dobrzeń Wielki 
przed SP Tarnów Opolski, SP Krasie-
jów i SP nr 1 Niemodlin. 

10 października w Tułowicach 
odbył się finał wojewódzki w indy-
widualnych biegach przełajowych. 
Spośród reprezentantów Ozimka naj-
lepsze miejsca zajęli: 9. Maciej Ba-
chłaj (SP nr 3) w biegu na 2000 m, 11. 
Tymoteusz Włodarski (SP nr 3) i 13. 
Daniel Pytel (SP nr 1) w biegu na 1500 
m, 8. Julia Plewa (ZS) i 19. Wiktoria 
Machulak (ZS) w biegu na 1000 m. 

23 października w Ozimku odbył 
się finał powiatowy w sztafetowych 
biegach przełajowych. W kategorii 
dziewcząt z klas VII-VIII wygrała SP nr 
1 Ozimek przed SP Popielów i SP nr 
3 Ozimek W kategorii chłopców z klas 
V-VI najlepsza była sztafeta z SP nr 
1 Niemodlin przed SP nr 3 Ozimek 
i SP nr 1 Ozimek, a z klas VII-VIII - 
SP nr 3 Ozimek przed SP Popielów. 
Do finału wojewódzkiego awanso-
wały drużyny z pierwszych miejsc. 

30 października w Ozimku odbył 
się półfinał powiatowy w halową 

piłkę nożną chłopców z klas VII-
-VIII i III Ginmazjum. Pierwsze miej-
sce zajęła SP nr 3 Ozimek, a drugie 
ZS-P Dębska Kuźnia i obie drużyny 
awansowały do finału powiatowego. 
Kolejne miejsca zajęły: 3. SP Turawa, 
4. PG Tarnów Opolski, 5. SP Lubo-
szyce. Finał powiatowy rozegrano 
7 listopada w Tułowicach. Również 
tam najlepsza była drużyna SP nr 3 
Ozimek, uzyskując awans do półfinału 
wojewódzkiego, a za nią uplasowały 
się: 2. SP Tułowice, 3. ZS-P Dębska 
Kuźnia, 4. SP Prószków. 

Półfinał powiatowy dziewcząt 
w halową piłkę nożną rozegra-
no 18 października we Tarnowie 
Opolskim, a dwa najlepsze miejsca, 
premiowane awansem na kolejny 
szczebel rozgrywek, wywalczyły 
drużyny SP nr 3 Ozimek i SP Je-
łowa. Dalsze miejsca zajęły: 3. PG 
Tarnów Opolski, 4. ZS-P Dębska Kuź-
nia, 5. SP Zagwiździe, 6. SP Turawa. 
W finale powiatowym, rozegranym 6 
listopada w Karłowicach, zwycięstwo 
i awans wywalczyła drużyna SP Kar-
łowice, a którą uplasowały się: 2. SP 
nr 3 Ozimek, 3. SP Jełowa, 4. SP 
Dobrzeń Wielki. 

(d)

Przed wygranym meczem sparingowym w Strzelcach Opolskich 4 listopada.

ALDOM sponsorem ozimskich koszykarzy.



Wybór tematu nie był przypad-
kowy. W roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości przypada także 130. 
rocznica urodzin oraz 75. rocznica 
męczeńskiej śmierci ks. Piotra Go-
łąba. Życie urodzonego w Schodni 
ks. Piotra, przepełnione było głęboką 
wiarą, pracą dla innych, ale także głę-
bokim przywiązaniem do ziemi ojczy-
stej, śląskiej gwary i języka polskiego. 
Spotkanie uświetnił swoim występem 
„Chór na obcasach”, który wykonał 
wiązankę pieśni ludowych. Dodatkową 
atrakcją był tekst ks. Piotra Gołąba 
„Miχou kulavy iže na tourg ze Sχodńe 
na Uoižimek”, odczytany na zakończe-
nie przez Józefa Tomasza Jurosa.

Piotr Gołąb urodził się 18 stycznia 
1888 roku w Schodni koło Ozimka. Jak 
napisał potem we wstępie do „Gwa-
ry Schodni i okolicy”: „…do czytania 
i pisania polskiego zaprawiał mnie od 
najmłodszych lat mój ojciec…”. Zna-
jomość gwary pozwoliła mu rozwijać 
także umiejętność mówienia literacką 
polszczyzną. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej, rozpoczął terminowa-
nie  i naukę zawodu u swego wuja, 
mistrza stolarskiego w Szczedrzyku. 
Jednak już po roku, w wieku 16 lat, 
prosi o przyjęcie do Gimnazjum Mi-
sjonarzy Słowa Bożego (SVD, wer-
biści) w Nysie. Po otrzymaniu zgody, 
rozpoczął w nim naukę 30 września 
1904 roku. Po pięciu latach, dalszą 
edukację kontynuował, od roku 1909 
roku, w niższym seminarium księży 
werbistów St. Gabriel w Mödling koło 
Wiednia. Tam też jesienią 7 września 
1911 roku rozpoczął nowicjat, a po 

Być wiernym swoim wartościom

Ksiądz Piotr Gołąb - wielki Polak ze Schodni
W ramach realizowanego przez Dom Kultury oraz Bibliotekę Publicz-

ną w Ozimku projektu „Twórcza Niepodległość - świętujemy razem!”, 
dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017 - 2021, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Małej Panwi, w dniu 10 października 
odbył się wykład „Życie i męczeńska śmierć Sługi Bożego, ojca Piotra 
Gołąba SVD”. Wykład wygłosił prezes Stowarzyszenia Józef Tomasz Juros.

roku złożył pierwsze śluby zakonne, 
kontynuując dalsze studia filozoficzno-
-teologiczne. Podczas pobytu w se-
minarium St. Gabriel był założycielem 
Stowarzyszenia Studentów Polaków. 
Z powodu działań wojennych i per-
spektywy służby wojskowej, za zgo-
dą Stolicy Apostolskiej, wraz z grupą 
współbraci 1 października 1915 roku 
otrzymuje święcenia kapłańskie.

Po zakończeniu służby wojskowej, 
w grudniu 1918 roku wraca do St. 
Gabriel, aby zakończyć przerwane 
studia. Ostatecznie opuszcza St. Ga-
briel 17 września 1919 roku. Przyjmuje 
polskie obywatelstwo i rozpoczyna 
studia polonistyczne na nowopowsta-
łym Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Był studentem pierwsze-
go roku istnienia tej nowej uczelni. 
W roku 1923 kończy studia i po zło-
żeniu państwowego egzaminu na-
uczycielskiego zostaje skierowany do 
pracy w Gimnazjum Domu Misyjnego 
Królowej Apostołów Ojców Werbistów 
w Rybniku, a po roku przeniesiony 
do nowotworzonej podobnej szkoły 
w Górnej Grupie koło Grudziądza 
na Pomorzu. Wykłada matematykę 
i nauki przyrodnicze, język polski, ale 
także dzięki wszechstronnemu wy-
kształceniu fizykę i chemię. Z czasem 
powierzono mu prowadzenie gimna-
zjum klasycznego. Jest redaktorem 
miesięcznika „Misjonarz” i corocznego 
wielkiego kalendarza. W latach 30-
tych zostaje mianowany dyrektorem 
szkoły. Całkowicie oddaje się jej pro-
wadzeniu, ale zawsze na pierwszym 
miejscu stawia sprawy związane z roz-

wojem duchowym i intelektualnym 
powierzonej mu młodzieży. 

Zamiłowanie do nauki, szczególnie 
języków słowiańskich, wyniósł z domu 
rodzinnego. Studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Poznańskim były pierw-
szą okazją do ujawnienia jego zdolno-
ści i zainteresowań lingwistycznych.  
Już roku 1921 publikuje zbiór mate-
riałów wykładowych  zatytułowany 
„Język połabski według wykładów prof. 
dr. T. Lehr-Spławińskiego” (Poznań 
1921, Nakładem Instytutu Zachodnio-
-słowiańskiego przy Uniwersytecie 
Poznańskim). Debiutuje doskonałą 
merytorycznie rozprawą naukową „ 
Połabskie rüz║wüz, a polskie roz-
║uoz-, np. małopolskie „ozejść się”” 
(Slavia Occidentalis, I, 1931, 160-168). 
Zainteresowania lingwistyczne pogłę-
bia nawet podczas wakacji. Podró-
żując po Czechosłowacji, Jugosławii 
i Bułgarii, uczy się języków słowiań-
skich. Kiedy jeden z największych 
autorytetów w dziedzinie językoznaw-
stwa Kazimierz Nitsch przystępuje 
do opracowania „Wyboru polskich 
tekstów gwarowych”, właśnie ojcu 
Gołąbowi powierza opracowanie czę-
ści dotyczącej śląskiej gwary z okolic 
Opola. Powstaje znakomity tekst zaty-
tułowany „Miχou kulavy iže na tourg ze 
Sχodńe na Uoižimek” (Wybór polskich 
tekstów gwarowych, Lwów 1929), od-
dający nie tylko piękno śląskiej gwary, 
ale także walory etnograficzne re-
gionu. Profesor Nitsch pisze o nim: 
„napisany z doskonałym odczuciem 
i zrozumieniem systemu fonetycz-
nego i gramatycznego, a treściowo 
żywo odtwarzający życie upośledzo-
nej ludności śląskiej, prawdziwą jest 
tego zbioru ozdobą”. Kiedy Polska 
Akademia Umiejętności przystąpiła 
do zakrojonych na szeroką skalę ba-
dań naukowych Śląska, zwróciła się 
właśnie do ojca Piotra Gołąba z pro-
pozycją wyczerpującego opracowania 
gwary jego rodzinnej okolicy. Z ochotą 
przystępuje do pracy, napotykając jed-
nak na trudności polityczne. Jako oby-
watelowi polskiemu władze niemiecki, 
w lecie 1936 pozwalają co prawda na 
parotygodniowy pobyt w rodzinnej 
wsi, zastrzegają jednak, że udzielone 
ono zostaje jedynie dla celów pry-
watnych. Nie ufając, po wielu latach 
pobytu w Polsce, swojej znajomości 
rodzimej gwary gromadzi oryginalne 
teksty zapraszając członków rodziny 
i krewnych na polską stronę Śląska. 
Pomocy w gromadzeniu materiałów 
udziela mu także młody salwatorianin 
(SDS), pochodzący także ze Schodni 
ksiądz Tomasz Klimas. Powstaje praca 
będąca nie tylko opisem gramatycz-
nym gwary, ale także zbiorem cennych 
oryginalnych tekstów, obrazujących 
kulturę podopolskich miejscowości. 
Niestety publikacji doczekała się ona 
dopiero kilka lat po wojnie i męczeń-

skiej śmierci autora (Piotr Gołąb, 
„Gwara Schodni i okolicy”, Wrocław, 
Zakład imienia Ossolińskich, Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii nauk, 1955). 
W związku z przygotowywaniem tego 
wyczerpującego opracowania, powsta-
ją dwa bardzo gruntowne artykułu ojca 
Gołąba, opublikowane w wydawa-
nym przez Uniwersytet Jagielloński 
periodyku „Język Polski”: „O kilku 
nazwach topograficznych na Śląsku 
Opolskim” (Język Polski, XXIII, 1938, 
1-6, „łazy, kopalina, nowina, niwa, pa-
sieka”) i „Małopiana czy Mała Panew?” 
(Język Polski, XXIV, 1939, 121-126).

Wybuch II wojny światowej zastaje 
ojca Piotra Gołąba w Górnej Grupie. 
Wraz z całym gronem nauczycielskim 
gimnazjum zostaje internowany przez 
niemiecką policję w dniu 28 paździer-
nika 1939 roku, a 9 lutego 1940 roku 
wraz z współbraćmi zostaje prze-
wieziony do obozu w Sztutowie koło 
Gdańska (KL Stutthof). W końcu, po 
pobycie w obozie Sachsenhausen koło 
Berlina, 14 grudnia 1940 roku, wraz 
z innymi duchownymi zostaje ojciec 
Piotr Gołąb przewieziony do obozu 
w Dachau. Otrzymuje numer 22601. 
Umiera z wycieńczenia i głodu 26 maja 
1943 roku, ważąc zaledwie 33 kg. 
Jego doczesne szczątki zostały spa-
lone w krematorium obozowym. Dnia 

Ksiądz Piotr Gołąb 1888 - 1943.

Wykład w Domu Kultury.

30 maja 1943 roku wysłano z obozu 
KL Dachau do matki Agnieszki Gołąb 
korespondencję zawierająca zawia-
domienie o śmierci syna i akt zgonu. 

Proces beatyfikacyjny drugiej gru-
py polskich męczenników z okresu II 
wojny światowej, wśród której znalazł 
się także ks. Piotr, rozpoczął się w Pel-
plinie 29 września 1994 roku. W dniu 
23 kwietnia 2008 roku miały miejsce 
w Pieniężnie uroczystości zakończenia 
etapu diecezjalnego procesu beatyfi-
kacyjnego.

JTJ



Odwiedziny w Ozimku były ostat-
nim punktem programu. Pierwszą 
atrakcją było zwiedzanie Huty Mała-
panew. Uczestnicy, oprowadzani przez 
pana Antoniego Gryca, mieli okazję 
zapoznać się z całym cyklem produkcji 
odlewniczej. Niektórzy z nich, mimo że 
studiują na tym kierunku, nie mieli do-
tychczas okazji odwiedzić pracującego 
zakładu. Następnie, podczas zwie-
dzania Ozimka goście zapoznali się 
z historią mostu wiszącego. Podczas 

Studenci z Poczdamu odwiedzili Ozimek
Na zaproszenie Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, w dniu 21 paź-

dziernika, odwiedzili Ozimek studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły 
Technicznej z Poczdamu (Fachhochschule Potsdam). Wizyta, tej prawie 
trzydziestoosobowej grupy odbyła się w związku z kilkudniowym pobytem 
w Polsce w ramach projektu: „Dziedzictwo kultury przemysłowej na Śląsku” 
(Industriekulturelles Erbe in Schlesien).

spaceru ul. Hutniczą i aleją Schinkla 
usłyszeli o przeszłości i zabytkach 
naszego miasta, a po odwiedzeniu 
kościoła ewangelickiego, poznali 
cmentarz z jego historycznymi gro-
bami. Po przejściu do Domu Kultury 
odwiedzający usłyszeli wykład na temat 
historii huty i Ozimka oraz obejrzeli 
film o działalności Stowarzyszenia. 
Na zakończenie zwiedzili okazjonalną 
wystawę najważniejszych zabytków 
Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, 

przygotowaną specjalnie na ich przy-
jazd przez członków Stowarzyszenia.

Goście wyrazili swoje uznanie dla 
Ozimka i członków Stowarzyszenia, 
za dbałość o historię i zabytki z nią 
związane. Stwierdzili, że choć wcze-
śniej odwiedzili wiele ważnych miejsc 
i muzeów związanych z historią prze-

mysłu na Śląsku, wizyta w Ozimku 
dostarczyła im najwięcej informacji 
o jego początkach. Usłyszeliśmy opi-
nię, że podobne wyjazdy powinno się 
zaczynać w Ozimku, bo jest to kolebka 
śląskiej industrializacji.

Józef Tomasz Juros SDMP

Studenci  Poczdamu w hucie i Ozimku.Uhonorowano muzealników oraz 
animatorów kultury Opolszczyzny. 
Stowarzyszenie Dolina Malej Panwi 
odebrało nagrodę w kategorii Mu-
zealne Wydarzenie Roku 2017, za 
organizację konferencji V Międzyna-
rodowego Spotkania Miłośników Że-
liwa Artystycznego, która odbyła się 
w dniach 14-16 września 2017 roku 
w Ozimku. Nagrodę wręczył wice-
marszałek województwa opolskiego 
Stanisław Rakoczy i dyrektor depar-
tamentu kultury Agnieszka Kamińska, 
a odbierali ją: Daniel Pupko, dyrektor 
Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi 
i Józef Tomasz Juros, prezes Sto-
warzyszenia.

Przypomnijmy, że konferencja 
zgromadziła około 100 uczestników: 
naukowców, kolekcjonerów, artystów, 
ekspertów renowacji zabytków i muze-
alników z wielu krajów Europy. Przybyli 
goście m. in. z Anglii, Austrii, Czech, 
Holandii, Niemiec, Rosji i Polski, któ-

Wydarzenie Muzealne Roku 2017

Nagroda dla SDMP
W dniu 9 października przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Malej 

Panwi wzięli udział w uroczystej gali wręczenia Nagród Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego, która odbyła się w Zamku Moszna. 

rzy w sposób szczególny zajmują się 
żeliwem artystycznym i jego historią. 
Referaty wygłosili przedstawiciele naj-
ważniejszych europejskim muzeów 
specjalizujących się w renowacji, rato-
waniu i eksponowaniu żeliwa artystycz-
nego. Patronat nad tym prestiżowym 
wydarzeniem objęli: Urząd Marszał-
kowski Województwa Opolskiego, Uni-
wersytet Opolski, Politechnika Opolska, 
Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd 
Gminy i Miasta w Ozimku oraz LGD 
„Kraina Dinozaurów”. Decyzja o tym 
zaszczytnym wyróżnieniu, jakim było 
prawo organizacji konferencji, była 
promocją nie tylko naszego miasta 
i Stowarzyszenia, ale także całego 
Śląska i Polski. Zapadła ona dwa lata 
wcześniej, w 2015 roku na poprzedniej 
konferencji w angielskim Coalbroock-
dale (Iron Bridge Muzeum). Prace nad 
jej przygotowaniem trwały ponad rok.

Józef Tomasz Juros SDMP

Wręczenie nagród przez wicemarszałka województwa opolskiego. Prezes Stowarzyszenia Józef Tomasz Juros podziękował za nagrodę.



* Co się wydarzyło w stowarzyszeniu „Akces” * Co się wydarzyło w stowarzyszeniu „Akces” *

I Wojewódzki Festiwal Twórczości Patriotycznej TOBIE POLSKO
Popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych oraz poezji patrio-

tycznej wśród dzieci i młodzieży, kształcenie tożsamości narodowej, 
kształcenie uczuć patriotycznych, rozwijanie postaw patriotycznych 
poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz odkrywanie i promocja 
talentów artystycznych (muzycznych, plastycznych, recytatorskich) 
to tylko kilka z założeń I Wojewódzkiego Festiwalu Twórczości Patrio-
tycznej TOBIE POLSKO, którego finał odbył się 12 października na 
sali widowiskowej Domu Kultury w Ozimku.

Na scenie zaprezentowały się 
największe talenty z całego wo-
jewództwa. W ramach festiwalu 
zmagania konkursowe odbywały 
się w 3 kategoriach tematycznych: 
piosenki i pieśni patriotycznej, wier-
sza o tematyce patriotycznej i pracy 
plastycznej o tematyce patriotycznej.

Utwory patriotyczne we własnej, 
niepowtarzalnej aranżacji zapre-
zentowali liczni laureaci. Ponad-
to wyświetlono zwycięskie prace 
plastyczne oraz recytowano  wła-
sny wiersz.

Była to gala pełna emocji i wra-
żeń - szczególnym impulsem jest 
także przypadająca w tym roku 
100 rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Wśród licznych gości i gratu-
lantów byli m.in. burmistrz Ozim-

ka Jan Labus, Poseł na Sejm RP 
Tomasz Kostuś, Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego Szymon 
Ogłaza i Wicestarosta Opolski Le-
onarda Płoszaj.

Wszyscy serdecznie pogratulo-
wali na scenie organizatorowi festi-
walu, którym było Stowarzyszenie 
Na Rzecz Promocji Talentów „AK-
CES”, a całość prowadziła Elżbieta 
Pisula-Bieniecka.

Nasz włodarz zaznaczył, że takie 
inicjatywy sprzyjają popularyzacji 
patriotyzmu, a szczególnie cieszy, 
ze pierwszą edycję zorganizowano 
w „naszej małej ojczyźnie - Ozimku”.

Liczne występy, świetna atmos-
fera, pełna sala oraz gromkie brawa 
świadczą o wielkim sukcesie im-
prezy, która na pewno doczeka się 
kolejnej edycji.

Pracowity weekend Akcesu
Po piątkowej uroczystej Gali I Wojewódzkiego Festiwalu Artystyczne-

go, zespół dziecięcy działający przy Stowarzyszeniu AKCES, w sobotę 
13 października wyruszył do miejscowości Ochodze, gdzie odbywał 
się Jubileuszowy XX Ogólnopolski Przegląd Pieśni Religijnej. Zespół, 
w scenerii zabytkowego, drewnianego kościółka zaprezentował dwie 
radosne piosenki „Góry do góry” i „Siedem” z repertuaru Małego TGD. 
Występ zdobył uznanie jury i publiczności, która doceniła żywioło-
wość, radość i temperament zespołu, przyznając dzieciom II miejsce!

W piękne, niedzielne popołudnie, 
14 października, niesieni radością 
z poprzedniego dnia, pojechali-
śmy reprezentując Akces, wraz z 
Julią Dotą i Kasią Juruć - solistka-
mi oraz z zespołem do Olszanki, 
by wziąć udział w prestiżowym, 
uznanym w całym województwie 
opolskim i dolnośląskim Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej. W tym roku w 
jego XXIII edycji, udział wzięło 98 
podmiotów wykonawczych, i około 
800 wykonawców, w kategoriach 

solistów, zespołów i chórów.
Decyzją jury - zostaliśmy:  ze-

spół Akces,  oraz Julia Dota w ka-
tegorii solo LAUREATAMI i wraz 
z 22 innymi wykonawcami będziemy 
walczyć o Gran Prix 10 listopada i w 
Pogorzeli. To ogromny, niecodzienny 
sukces, że wśród tak licznej rzeszy 
wykonawców znalazło się miejsce 
dla dwóch naszych reprezentantów 
z OZIMKA, wśród  trzech innych lau-
reatów z całego powiaru opolskiego.

Wygrana w plebiscycie
Dziecięcy zespół Akces zwyciężył w plebiscycie na porankowy 

przebój TVP3 Opole. Wygrana  jednym SMS, na którą złożyły się SMSy 
wielu z Was. Bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie i gratulacje. 8 
października podczas kolejnego programu, zespół odebrał nagrodę- 
i ponownie wystapił na scenie TVP3.

Na koncercie TOBIE POLSKO.

Koncert pieśni relgijnej - OCHODZE.

Uczestnicy plebiscytu TVP3.


