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20 stycznia br. w Domu Kultu-
ry w Strzelcach Opolskich odby³y
siê Mistrzostwa Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych Powiatu Strzeleckie-
go w Szachach.

W turnieju brali udzia³ zawodni-
cy czterech szkó³ naszego powiatu.
LO Zawadzkie reprezentowali: Mi-
cha³ Wêglarz, Tomasz Koperski, Rafa³
Potempa i Pawe³ Ponitka, ZSZ
nr1Strzelce Opolskie � Irena Gawlik,
Katarzyna Jankowska, Andrzej Kar-
czewski, Arkadiusz Horoszczak,
Maciej Wyspiañski, Adem Mallem,
TZ Strzelce Opolskie � Jacek Glo-
wania, Bart³omiej Makulik, Micha³
Malek, Dawid Szablicki, ZSO Strzel-
ce Opolskie �Micha³ Sklebic, Bart³o-
miej �led�, Pawe³ Pawlus i Bartosz
Piwowarczyk.

Zawodnicy rozegrali turniej sys-
temem szwajcarskim. Ka¿dy z nich
gra³ siedem partii. Dwóch ex aequo
zdoby³o najwiêksz¹ liczbê punktów
i dopiero dodatkowy mecz zadecy-
dowa³ o ostatecznym zwyciêstwie.

Mistrzem powiatu strzeleckie-
go zosta³ Andrzej Karczewski z
ZSZ nr1 Strzelce Op. Kolejne
miejsca zajêli Bartosz Piwowar-
czyk z ZSO Strzelce Op., Adem
Mallem z ZSZ nr1 Strzelce Op.,
Micha³ Wêglarz z LO Zawadzkie.

Dyplomy zosta³y rozdane!

W grupie dziewcz¹t najlepsza oka-
za³a siê Katarzyna Jankowska z
ZSZ nr1 Strzelce Op. Drugie miej-
sce zajê³a Irena Gawlik z tej sa-
mej szko³y.

Zawodnicy ci zakwalifikowali siê
do zawodów pó³fina³owych woje-
wództwa opolskiego.

Rozgrywki uatrakcyjni³ Franci-
szek Prochownik - znany w regionie
Mistrz Szachowy.

Organizatorzy turnieju � nauczy-
ciele ZSZ nr1 Strzelce Op. Bogus³aw
Furman i Gabriela Szmigielska zwy-
ciêzcom ¿ycz¹ dalszych sukcesów, a
Naczelnikowi Wydzia³u Kultury i
Sportu UMiG sk³adaj¹ podziêkowa-
nie za stworzenie dogodnych warun-
ków do przeprowadzenia zawodów.

G. Szmigielska

Nawi¹zuj¹c do mojego artyku³u
�O ¿yciu i �mierci proboszcza dzie-
kana Karla Lange�, zamieszczonego
w poprzednim numerze Waszego
dwutygodnika, pragnê uzupe³niæ go
dodatkowymi szczegó³ami, zwi¹za-
nymi z jego osob¹.

Karl Lange po przyj�ciu na �wiat
21 lutego 1870 roku w Wolanach,
ochrzczony zosta³ w ko�ciele para-
fialnym w Szalejowie Górnym, w
którym jego rodzice zawarli zwi¹zek
ma³¿eñski. Ojcem Karla by³ Otto Lan-
ge, urodzony 10 listopada 1843 roku.
Pochodzi³ z Westafalii, gdzie jego ro-
dzina posiada³a stalowniê. Otto, z
wykszta³cenia agronom, po studiach
przyby³ na Ziemiê K³odzk¹, gdzie
podj¹³ pracê w charakterze admini-
stratora maj¹tku rolnego. Tu o¿eni³
siê z córk¹ w³a�ciciela gospody i go-
spodarstwa rolnego Ann¹ Rübartsch
(ur. 20 maja 1848 r.). Z tego ma³¿eñ-
stwa urodzi³o siê 10 dzieci. Ze wzglê-
du na coraz liczniejsz¹ rodzinê, ro-
dzina przenios³a siê do Roszkowa
pod Raciborzem, gdzie ojciec znalaz³
pracê jako starszy inspektor dóbr
ziemskich ksiêcia Lichnowskiego.

Karl rozpocz¹³ naukê gminazjaln¹
w Raciborzu, gdzie zamieszka³ na
stancji. Potem, kiedy rodzina prze-
nios³a siê do Pó³wsi, kontynuowa³ na-
ukê w gimnazjum w Opolu. Mia³ wie-
le zainteresowañ i du¿o czyta³, ale
te¿ dobrze p³ywa³ i je�dzi³ na ³y¿-
wach.

Po maturze zdecydow¹³ siê zo-
stac kap³anem, na co wp³ynê³a tez
szczera pobo¿no�æ rodziców, jak i
przyk³adna pobozno�æ ludu �l¹skie-
go. Studia przygotowawcze do stanu
duchownego odby³ we Wroc³awiu.
�wiêceñ kap³añskich udzieli³ mu 25
czerwca 1895 r. ks. kardyna³ Georg
Kopp. Prymicje odby³y sie prawdo-
podobnie w ko�ciele �w. Krzy¿a w
Opolu. Pierwsz¹ placówk¹, na której
ks. Karl Lange pracowa³, by³ Mo-
chów Pauliny. Nastêpn¹ za� G³ogó-
wek, sk¹d powo³ano go pod koniec
stycznia 1902 r. do Gogolina, gdzie
dziêki swojej postawie i dzia³alno�ci
zyska³ sobie opiniê doskona³ego pro-

Jeszcze o proboszczu Karlu Lange
boszcza. Gdzie zapu�ci³ korzenie i
dlatego ciê¿ko by³o mu rozstaæ siê z
parafi¹ gogoliñsk¹. Ale roz³¹ka by³a
konieczna. W parafii �w. Wawrzyñca
w Strzelcach, po zgonie �p. radcy
duchownego ks. Maxilimiliana Gan-
czarskiego, zmar³ego w maju 1925
roku, trwa³ wakat, który przeci¹ga³
siê do dnia 22 marca 1926, kiedy to
ks. Karl Lange przyby³ do Strzelec,
aby obj¹æ stanowisko proboszcza.

Poza ju¿ podanymi dokonania-
mi, nale¿y jeszcze podkre�liæ:
- uzupe³nienie organów dodatko-

wymi piszcza³kami
- zainstalowanie ogrzewania ko-

�cio³a
- malowanie ko�cio³a (w czasie

wojny)
- wprowadzenie wieczornych

mszy �wiêtych  w niedziele i
�wiêta

- starania poprzez w³adze powia-
tu, aby wielu tzw. zwyk³ych lu-
dzi mog³o sobie pozwoliæ na te-
renie ca³ego powiatu na budowê
w³asnych domków

- w okresie wielkiego bezrobocia lat
30-tych, stara³ siê usilnie u ró¿-
nych kompetentnych czynników
o przeprowadzenie robót pu-
blicznych, aby w ten sposób po-
móc biedniej¹cej ludno�ci.
Ale nie tylko na gospodarcz¹ po-

moc robotnikom zwraca³ uwage. Aby
podnie�æ ich samo�wiadomo�æ, spo-
³eczn¹ rangê oraz mo¿liwo�æ samo-
pomocy za³o¿y³ Katolicki Zwi¹zek
Robotników; w gminach, szczególnie
robotniczych, robotnicy katoliccy
uzyskali wkrótce znaczne wp³ywy i
znaczenie.

Górny �l¹sk by³ terenem dwujê-
zycznym, robotnicy rolni i przemy-
s³owi byli jeszcze pod wp³ywem w³a-
�cicieli ziemskich i fabrycznych. Jesz-
cze odczuwano skutki wp³ywów
pañszczy�nianych, jak równie¿ �Kul-
turkampfu� Bismarcka. Dlatego chc¹c
to zmieniæ, czyni³ to w oparciu o anu-
kê spo³eczn¹ ko�cio³a katolickiego.
St¹d zrozumia³e s¹ jego wysi³ki fi-
nansowe i czasowe, które po�wiêca³

g³ównie m³odzie¿y, rodzinom i robot-
nikom. Nawi¹zuj¹c do encykliki �Re-
rum Novarum�  stara³ siê w prakty-
ce, aby najbli¿szym aposto³em robot-
ników byli sami robotnicy. Jego naj-
wiêksza troska dotyczy³a zwyk³ego
ludu naszej górno�l¹skiej ojczyzny.

Sta³ siê kap³anem najni¿szych
warstw spo³ecznych. Jego skromno�æ
by³a przys³owiowa. Od nikogo nie
oczekiwa³ wiêcej ni¿ sam móg³ zdzia-
³aæ. By³ samotnikiem, nawet dla czê-
�ci swoich wspó³pracowników. W
swoich przekonaniach nie dawa³ siê
zbiæ z tropu.

By³ bardzo pobo¿ny. Jego ¿ycie
przepe³nione by³o ewangeli¹ i zada-
niami, jakie z niej wynika³y. By³ do-
broduszny, ambitny, wytrwa³y. Aby
móc podj¹æ trafna decyzjê, potrafi³
siê przedtem modliæ ca³ymi dniami.
Trudy s³uchania spowiedzi by³y dla
niego sprawa oczywist¹, a w spo-
wiednicy by³ pierwszym i ostatnim.
Swoim kap³anom i wpsó³pbraciom w
s³uzbie by³ zawsze ojcowskim bra-
tem. Ale potrafi³ te¿ byc energiczny,
kiedy mu siê zdawa³o, ¿e nie traktuj¹
swoich obowi¹zków zbyt powa¿nie.
Jego ulubionymi miejsacmi pielgrzy-
mowania by³y: Altöting w Bawarii i
�14-tu �wiêtych� w frankonii oraz
Góra �w. Anny i Bardo �l¹skie. By³
szczególnym czcicielem �wiêtego
Konrada z Parzham, a to z powodu
jego porstoty, s³u¿ebno�ci (jako fur-
tian klasztorny) oraz mi³o�ci do bied-
nych i opuszczonych. Swoj¹ ³¹czno�æ
z natur¹ okazywa³ jako pilny zwo-
lennik terapii Kneippa oraz absty-
nencj¹ i wczesnym wstawaniem.

Pragnê te¿ przytoczyæ inne jesz-
cze fragmenty relacji jego brata, zwi¹-
zane ze �mierci¹ ks. Lange.
�...Kiedy Rosjanie zbli¿ali siê coraz
bardziej do miasta Strzelce Wielkie,
dziewczêta schroni³y siê w krypcie
ko�cio³a parafialnego.Mojemu bratu
uda³o siê powstrzymaæ wdzieraj¹-
cych sie tam Rosjan. Kiedy jeden z
nich chcia³ wywlec jedn¹ z dziewczyn,

16 stycznia br. w ko�ciele pa-
rafialnym w Kolonowskiem odby³
siê gminny konkurs kolêd. Tym
razem jubileuszowy, gdy¿ zorga-
nizowano go ju¿ po raz dziesi¹ty.

Pierwszy raz konkurs ten odby³
siê w 1996 roku w sali OSP w Kolo-
nowskiem. Rok pó�niej ju¿ w ko�cie-
le parafialnym. W nastêpnych latach
konkursy odbywa³y siê kolejno w
ko�cio³ach parafialnych miejscowo-
�ci nale¿¹cych do gminy Kolonow-
skie.

Do tegorocznej edycji zg³osi³o siê
15 wykonawców: 5 solistów, 3 du-
ety i 7 chórów, którzy  starowali w
dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I - IV
- klasy V, VI i gimnazjum.

Startuj¹cy w powy¿szych kate-
goriach wykonawcy byli jeszcze po-
dzieleni na kategorie wykonawcze:
- chór m³odszy
- solista lub duet m³odszy
- solista lub duet starszy
- chór starszy

Kolêdowali w Kolonowskiem

Ka¿dy z wykonawców  �piewa³
po dwa utwory w jêzyku polskim,
niemieckim lub angielskim.

Wykonawców ocenia³o jury w
sk³adzie s. Oktawia, Krystyna Ku-
nysz, Rafa³ Pocze�niok i W³adys³aw
Nowicki. Zwracano uwagê na takie
czynniki jak dobór repertuaru, walo-
ry wokalne, interpretacjê utworu,
wykorzystanie instrumentów i ogól-
ne wra¿enie artystyczne.

W tym roku praca jury by³a bar-
dzo trudna, gdy¿ wykonawcy pre-
zentowali wysoki poziom i trudno
by³o dokonaæ wyboru najlepszego.
Jak co roku konkurs zgromadzi³ licz-
ne rzesze s³uchaczy, którzy po wy-
s³uchaniu uczestników konkursu tak-
¿e mieli okazjê do wspólnego kolê-
dowania.

Jak ju¿ wspomina³em praca jury
by³a trudna, gdy¿ najlepiej by³oby
przyznaæ wszystkim  pierwsze miej-
sca.  Niestety takiej mo¿liwo�ci re-
gulamin konkursu nie przewidywa³,
dlatego naradzano siê d³ugo przed
wydaniem werdyktu. Klasyfikacja
koñcowa wygl¹da³a nastêpuj¹co:

M³odzie¿ m³odsza\zespo³y wokalne
� 1 miejsce � PSP nr 1 Kolonowskie
� 2 miejsce PSP Staniszcze Ma³e-Spórok
� 3 miejsce � PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3.

M³odzie¿ starsza\zespo³y wokalne
� 1 miejsce � PG Kolonowskie
� 2 miejsce � PSP nr 1 Kolonowskie
� 3 miejsce � PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3
� 4 miejsce � PSP Staniszcze Ma³e-Spórok

M³odzie¿ m³odsza\soli�ci i duety
� 1 miejsce � Jakub Cierpich (PSP nr Kolonowskie)
� 2 miejsce � Anna Leja (PSP Staniszcze Ma³e-Spórok)
� 3 miejsce � Monika Gajda (PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3)

M³odzie¿ starsza\soli�ci i duety
� 1 miejsce - Joanna Grobarek i Ma³gorzata Piontek (PG Kolonowskie)
� 2 miejsce � Klaudyna Musia³a (PSP Staniszcze Wielkie-Kolonow-
skie 3)
� 3 miejsce � Ma³gorzata Poloczek i Marta Berndt (PG Kolonowskie).

�piewanie kolêd w czasach telewizji, kaset magnetofonowych, p³yt CD
i innych no�ników d�wiêku wysz³o ju¿ nieco z mody, dlatego wszystkim
uczestnikom nale¿¹ siê wielkie brawa. Te tak¿e nale¿¹ siê publiczno�ci,
która przyby³a w niedzielne popo³udnie do ko�cio³a w Kolonowskiem
przedk³adaj¹c mo¿liwo�æ wspólnego �piewania kolêd nad bezmy�lne
�lêczenie przed telewizorem.

W poprzednim numerze przy sk³adzie gazety opuszczone zosta³o imiê p.
Karola Mutza - Autora artyku³u �O ¿yciu i �mierci ks. Karla Lange� za co
serdecznie przepraszamy Jego i wszystkich czytelników.
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