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POWIAT STR Z E LE C K I

Do szopy,
hej pasterze

Pocz¹wszy od redniowiecza
Franciszkanie, Dominikanie i Klaryski popularyzowali sztukê budowania szopki w Hiszpanii, Portugalii,
Prowansji, Szwajcarii, Austrii, Niemczech i Polsce  praktycznie w ka¿dym zak¹tku Europy.
Odtwarzano postaci okolicznych wieniaków, ubranych w stroje narodowe, nie za z Betlejem. Sceny obrazowa³y postaci, miejsca, zawody wspó³czesne jej twórcom.
Przedstawiano rzeników, winiarzy,
tkaczy, garncarzy, pasterzy, starców,
dzieci i oczywicie anio³y. Czêsto
obrazowano wspania³y orszak bogato odzianych dygnitarzy dosiadaj¹cych wielb³¹dy, s³onie, rumaki,
poruszaj¹cych siê dostojnie, zabawianych przez grajków. Pomiêdzy
nimi przemykali siê miejscowi z³odziejaszkowie, pijacy i ¿ebracy.
Wprowadzenie na scenê postaci negatywnych dowodzi³o, ¿e Chrystus
narodzi³ siê by zbawiæ wszystkich
ludzi, ¿e przyby³ by nawróciæ
grzeszników i uchroniæ od wiecznego potêpienia. W centrum ka¿dej
szopki by³a oczywicie wiêta Rodzina i Dzieci¹tko Jezus.

- Po
raz
czwarty uda³o
siê nam zorganizowaæ Weihnachtsmarkt
na
Placu
¯eromskiego mówi Waldemar Gaida,
przewodnicz¹cy DFK w
Strzelcach Opolskich.
Naszymi partnerami w tym przedsiêwziêciu s¹: Gmina Strzelce Opolskie - organizator Jarmarku Bo¿onarodzeniowego oraz Powiat Strzelecki. W trakcie Jarmarku staramy siê
zainteresowaæ widzów przedwi¹tecznymi zwyczajami niemieckimi.
Zauwa¿my jednak, ¿e zaproszenie
nie ogranicza siê wy³¹cznie do MN;
chcemy, by przychodzili wszyscy
chêtni. Bymy przez wzajemne poznanie stawali siê coraz bardziej

Szopka w. Wawrzyñca w roku 2004

Burmistrz Strzelec Opolskich og³asza konkurs
BO¯E NARODZENIE
W WI¥TECZNYM WYSTROJU

NA NAJPIÊKNIEJ PRZYSTROJONE POSESJE I BUDYNKI
GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Kategorie konkursowe:
1. Najlepiej przystrojona posesja.
Kategoria przeznaczona dla wszystkich w³acicieli budynków
mieszkalnych, posesji i zagród z terenu gminy Strzelce Opolskie.
2. Najlepiej przystrojony budynek lub lokal niemieszkalny.
W tej kategorii udzia³ bior¹ w³aciciele, zarz¹dcy lub u¿ytkownicy budynków u¿ytecznoci publicznej, zak³adów pracy, sklepów, lokali gastronomicznych, us³ugowych itp.
Dla zwyciêzców przewidziano cenne nagrody.
Zg³oszenia do 22 grudnia 2006r.
Szczegó³owe informacje: referat Rolnictwa tel. 077 404 93 54 lub referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji tel. 077 404 93 57.
Regulamin konkursu dostêpny jest na www.strzelceopolskie.pl

Jarmark Bo¿onarodzeniowy

otwarci na odmiennoæ kulturow¹ i
narodow¹. I jak widaæ - takie za³o¿enie przynosi pozytywne skutki - z
roku na rok pojawia siê coraz wiêcej
osób - zarówno uczestników, jak i
widzów. W tym roku oprócz 100osobowej powiatowej orkiestry dêtej wyst¹pi³o 218 innych osób. To
sporo.
Zaczêlimy jak zwykle koncertem pieni adwentowych, bo¿onarodzeniowych i kolêd w kociele w.
Wawrzyñca. Zró¿nicowany repertuar stanowi magnes dla s³uchaczy. Pieni i piosenek mo¿na by³o równie¿
pos³uchaæ w ci¹gu dwóch pónych
popo³udni na wolnym powietrzu.
Mo¿na te¿ by³o zatañczyæ z Anio³em, porozmawiaæ ze w. Miko³ajem,
spróbowaæ wi¹tecznych wypieków
i grzanego wina. Wierzê, ¿e za rok
spotkamy siê w jeszcze szerszym
gronie.

Nr 2 ze Strzelec Opolskich, Hoffnung i Freundschaft z Jemielnicy, zespó³ taneczno - piewaczy Rozmierz oraz chór Alte
Kameraden z Zawadzkiego. Przy dwiêku kolêd widzowie mogli
zaopatrzyæ siê w pobliskich straganach we wszystko co potrzebne do przygotowania wi¹t. Nie zapomniano równie¿ o
wi¹tecznych smako³ykach, które wabi³y goci. Ka¿dy móg³
skosztowaæ wi¹tecznego ciasta i grzanego wina.
Jarmark Bo¿onarodzeniowy mia³ pomóc nam przygotowaæ siê do wi¹t Bo¿ego Narodzenia mentalnie, wprowadzaj¹c
w nasze serca wiêcej spokoju, nadziei i mi³oci. Mam nadziejê
¿e spe³ni³ swe zadanie wzorowo i dziêki temu nadchodz¹ce
wiêta bêd¹ jeszcze piêkniejsze. Weso³ych wi¹t!

W kalendarz strzeleckich imprez
przedwi¹tecznych na sta³e wpisa³ siê
ju¿ Jarmark Bo¿onarodzeniowy.
Trwa kilka dni, a w jego trakcie mo¿na zapoznaæ siê, choæby pobie¿nie, z
przedwi¹tecznymi zwyczajami niemiemieckimi. To Weihnachtsmarkt,
organizowany przez DFK w Strzelcach Opolskich.
W tym roku, choæ pogoda nie do
koñca przypomina nam o zbli¿aj¹cych siê wiêtach w dniach od 17-19
grudnia w kociele p.w. w. Wawrzyñca oraz na Placu ¯eromskiego
rozbrzmiewa³y kolêdy maj¹ce wprowadziæ nas w wi¹teczny nastrój.
W niedzielê z koncertem bo¿onarodzeniowym wyst¹pi³a powiatowa orkiestra dêta. W poniedzia³ek w
specjalnej szopce zaprezentowa³y siê
publicznoci zespo³y Mniejszoci
Niemieckiej: Kronickie Echo, Frohsinn z Lenicy, Biesiadnicy z Dziewkowic, Frohsinn z Ujazdu oraz Suskie Skowronki. We wtorek jarmark
goci³ zespo³y Szko³y Podstawowej

