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P O W I A T

Po raz siódmy
zab³ysnê³y wiate³ka!
dok. ze str. 1
¿ne czapy i nawisy na dachach potêgowa³y efekt gry wietlnej zafundowanej cz³onkom jury w przygotowanych przez uczestników

dekoracjach. Tote¿ mo¿na by³o

siê napawaæ malowniczym wygl¹dem puchato opatulonych w nieg domków roz-

wietlonych wszystkim kolorami têczy, ale i te¿ niejako przed³u¿yæ sobie atmosferê towarzysz¹c¹ wiêtom Bo¿ego Narodzenia. Chocia¿ z dojazdem do niektórych

posesji bywa³o ró¿nie, zdarza³o siê ¿e, ¿eby dojechaæ bezpiecznie do posesji, trzeba

by³o szukaæ dogodniejszej i mniej zanie¿onej drogi. A i sami uczestnicy konkursu

czasami narzekali, ¿e ciê¿kie po³acie niegu zniszczy³y czêæ misternie przygoto-

Jubileuszowy konkurs literacki In der Sprache des Herzens  W jêzyku serca rozstrzygniêty

O marzeniach i snach...
3. grudnia 2005 roku w adwento-

wej atmosferze w sali narad Urzêdu

Marsza³kowskiego w Opolu odby³o

siê uroczyste podsumowanie i wrê-

czenie nagród w konkursie literackim
organizowanym przez Towarzystwo

Spo³eczno-Kulturalne Niemców na

l¹sku Opolskim. Do konkursu móg³

wanego owietlenia. Przedstawiciele komisji kierowali siê wczeniej ustalonymi

przyst¹piæ ka¿dy, kto bardzo dobrze

styczny, oryginalnoæ proponowanej kompozycji owietlenia, wielkoæ terenu ob-

dwa wiersze lub jeden tekst proza-

regulaminowymi kryteriami oceny, do których nale¿¹ m.in: ogólny wyraz arty-

jêtego iluminacj¹, stopieñ wykorzystania symboliki wi¹t Bo¿ego Narodzenia i

Nowego Roku, wykorzystanie elementów architektoniczno  przyrodniczych. Dla-

tego jury odwiedza³o zg³oszone posesje por¹ wieczorow¹, gdy¿ owietlone posesje
prezentuj¹ siê wówczas w ca³ej swojej okaza³oci.

By³o co podziwiaæ, zw³aszcza przy ocenie dekoracji, na które wykorzystano

parênacie tysiêcy lampek. Rekordzici w tym wzglêdzie - pañstwo Maria i Je-

w³ada jêzykiem niemieckim i napisa³
torski w tym¿e jêzyku. Wród po-

nad setki uczestników z ca³ej Polski
by³a równie¿ Marzena Odrobiñska,

uczennica Liceum im. W³. Broniewskiego w Strzelcach Opolskich. Jej

rzy Kampa z Otmic (Gmina Izbicko) zadeklarowali u¿ycie ponad 15 tys., w co,

literacki debiut zosta³ nagrodzony w

uczestnicy konkursu zadbali o artystyczny wygl¹d swojego domostwa, wykorzystu-

scem, za w tym roku Marzena mia-

zwa¿ywszy na wielkoæ terenu objêtego iluminacj¹, ³atwo by³o uwierzyæ. Ale i inni
j¹c w tym celu walory architektoniczne domów, jak balustrady, porêcze, p³oty czy
kolumny oraz cechy przyrodnicze przydomowych ogródków czy podjazdów. Nie

brakowa³o zatem owietlonych choinek, krzewów, a nawet studni czy bocianiego

gniazda, tak jak to mia³o miejsce u pañstwa Izbickich z Zimnej Wódki (Gmi-

na Ujazd).

Na terenie wielu posesji ustawiono stajenki betlejemskie, bezsprzecznie jedn¹ z

naj³adniejszych mo¿na by³o zobaczyæ u pañstwa wita³ów z Kielczy (Gmina
Zawadzkie). 6 stycznia br. jury dokona³o podsumowania punktacji cz¹stkowych

i wy³oni³o laureatów konkursu.

Zwyciêzcami konkursu jednog³onie zostali pañstwo Kampa z Otmic,

na drugim miejscu uplasowa³a siê posesja zg³oszona przez pana Joachima
Korzonek ze Staniszcz Ma³ych, a na trzecim posesja pani Sybilli Pastuch

z Kad³ubca. Jury postanowi³o równie¿ przyznaæ jedno wyró¿nienie dla posesji

pañstwa Izbickich z Zimnej Wódki.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

S T R Z E L E C K I

poprzedniej edycji konkursu 3. miej-

³a nadziejê na co najmniej utrzyma-

nie tej znakomitej lokaty. Ku mi³emu

zaskoczeniu, jury pod przewodnic-

twem poety Jana Goczo³a przyzna³o jej za opowiadanie Die Rose der

Liebe, des Friedens und des Glücks 
Ró¿a mi³oci, pokoju i szczêcia
drugie miejsce w kategorii wiekowej

14-18 lat.

W swym opowiadaniu Marzena

podejmuje temat naszych marzeñ i
snów, które z jednej strony s¹ swego

rodzaju odskoczni¹ od naszej szarej
rzeczywistoci, gdy¿ s³u¿¹ nam urze-

Marzena (pi¹ta z lewej) wród uczestników, jury oraz organizatorów konkursu.

czywistnieniu nadziei i planów. To
w³anie dziêki nim mo¿emy choæby

przez chwilê mieæ co, czego nie posiadamy lub znaleæ siê tam, dok¹d

nigdy nie pojechalibymy i prze¿yæ
przygodê, której nie prze¿ylibymy

w wiecie rzeczywistym. Z drugiej

jednak strony marzenia i sny s¹ nieobliczalne, gdy¿ zostajemy w nich

wystawieni na próbê, której skutek

jest trudny do przewidzenia. Trzy-

maj¹c mocno w d³oni k³uj¹c¹ ró¿ê,

tracimy przytomnoæ, aby ockn¹æ siê
w wymiarze, który trudno jednoznacz-

nie zdefiniowaæ jako jawê czy sen. Do

naszych uszu dochodz¹ niczym déjà
vu dwiêki fortepianu, które ju¿ s³yszelimy we nie, a obok le¿y ta sama

ró¿a, któr¹ ciskalimy tu¿ przed
chwil¹. Czy aby na pewno obudzilimy siê na dobre?  wzbudza w nas

w¹tpliwoæ autorka niesamowitej
opowieci.
Robert Stelmach

WIGILIA W ORODKU
SZKOLNO  WYCHOWAWCZYM W LENICY
Ju¿ po raz 10. w Orodku Szkolno 

Wychowawczym w Lenicy wycho-

wankowie, pracownicy oraz zapro-

szeni gocie zasiedli do wigilijnego

sto³u, na którym nie by³o wprawdzie

12 potraw, ale atmosfera na pewno

by³a wi¹teczna. Wród zaproszonych goci nie zabrak³o przedstawicieli: Kuratorium Owiaty w Opolu,
Starostwa Powiatowego

w Strzelcach Opolskich, Rady Powiatu, Rady Miasta, Stra¿y Po¿arnej , zaprzyj ani onych pl acówek

Na drugim miejscu uplasowa³a siê posesja zg³oszona przez pana Joachima Korzonka ze Staniszcz Ma³ych

owiatowych i kulturalno - owiato-

wych, wspó³pracuj¹cych z Orod-

kiem organizacji, okolicznych zak³adów pracy.

W wi¹teczny nastrój wprowadzili

nas uczniowie Zasadniczej Szko³y

Zawodowej, prezentuj¹c program

zatytu³owany Noc, jakich wiele. A

po powiêceniu op³atków przez ksiê-

dza wikarego wszyscy wszystkim

sk³adali wi¹teczne i noworoczne

Dla wielu wychowanków Orodka

gustacjê potraw: tradycyjnej zupy

wigilijnym sto³em podczas tegorocz-

¿yczenia. Potem przysz³a pora na degrzybowej, makówek, pierniczków.

ten stó³ by³ jedynym prawdziwym

nych wi¹t, dlatego cieszymy siê, ¿e

moglimy ten dzieñ prze¿yæ w gronie

prawdziwych Przyjació³.

Danuta Kolender

Kolêdowali w Staniszczach Wielkich
Ju¿ jedenasty raz odby³ siê w gminie Kolonowskie coroczny Konkurs
Kolêd. Tym razem impreza mia³a miejsce w kociele parafialnym w Staniszczach Wielkich. O jej powodzeniu wiadczy nie tylko iloæ startuj¹cych
kandydatów, ale i liczba widzów, którzy znajduj¹ czas, aby w niedzielne popo-

Posesja pani Sybilli Pastuch z Kad³ubca zajê³a trzecie miejsce

³udnie oderwaæ siê od telewizora i mi³o spêdziæ czas na s³uchaniu i piewaniu.
Najwiêcej napiewa³a siê jednak m³odzie¿. Po szkolnych eliminacjach w
etapie gminnym wyst¹pi³o 15 kandydatów w czterech kategoriach: chór
m³odszy, chór starszy, solista lub duet m³odszy i solista lub duet starszy.
Ka¿dy wykona³ dwa utwory, które mog³y byæ zapiewane w jêzyku polskim,
niemieckim lub angielskim. Trzeba przyznaæ, ¿e poziom kandydatów by³
bardzo wyrównany. Najbardziej cieszy jednak fakt, ¿e dzieci i m³odzie¿ s¹
jeszcze zainteresowani piewaniem.

Publiczne
Gimnazjum
w Kolonowskiem
zajê³o
I miejsce
w kategorii
chórów
starszych

Katarzyna Spa³ek zwyciê¿y³a

Wyró¿nienie przyznano posesji pañstwa Izbickich z Zimnej Wódki

w kategorii solistów m³odszych

