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Karnawa³ to okres zimowych
balów, maskarad, pochodów i zabaw
przed rozpoczêciem wielkiego postu.
Rozpoczyna siê najczê�ciej w dniu
Trzech Króli a koñczy w �rodê Po-
pielcow¹. Nazwa pochodzi prawdo-
podobnie z ³ac. carrus navalis czyli
wóz w kszta³cie okrêtu, od wozu któ-
ry uczestniczy³ w procesji �wi¹tecz-
nej ku czci Izydy a pó�niej Dionizo-
sa. Karnawa³ wywodzi siê z kultów
p³odno�ci i z kultów agrarnych. Od
g³êbokiej przesz³o�ci utrzymywa³o
siê przekonanie, ¿e im wy¿sze bêd¹
skoki, tym wy¿ej bêdzie rodzi³o zbo-
¿e. Miêdzy innymi dlatego Karnawa³
jest tak �ci�le zwi¹zany z tañcami. W
wielu krajach europejskich, zw³asz-
cza na wsiach praktykowano tak¿e
tañce dooko³a ogniska, najczê�ciej w
formie ko³a.

SZALEÑSTWO

             W  KAD£UBIE

Centrum niemieckiego karnawa-
³u jest P³n. Nadrenia-Westfalia, gdzie
co roku 11.11 o godz. 11.11 rozpo-
czyna siê tzw. pi¹ta pora roku (tak
nazywa siê karnawa³ w Kolonii).
Przez kolejne miesi¹ce odbywaj¹ siê
posiedzenia karnawa³owe, sowicie
podlewane alkoholem i intensywne
przygotowania stowarzyszeñ karna-
wa³owych do karnawa³owej parady.
W ostatni czwartek karnawa³u (We-
iberfastnacht) w Nadrenii i Westfalii

kobiety uzbrojone w no¿yce obcinaj¹
mê¿czyznom krawaty, oprócz tego
odbywaj¹ siê te¿ kobiece szturmy na
ratusze, w celu zdobycia symbolicz-
nego klucza do bram miasta, przej-
muj¹c na ten dzieñ symbolicznie w³a-
dzê.

Ostatni poniedzia³ek przed �rod¹
Popielcow¹, zwany Rosenmontag
(rosen, znaczy w jêzyku staronie-
mieckim szaleæ), jest dniem kulmina-
cyjnym karnawa³u. Odbywaj¹ siê
du¿e karnawa³owe parady, z muzyk¹,
wozami pe³nymi przebierañców zrze-
szonych w towarzystwach karnawa-
³owych, rzucaj¹cych s³odycze w
t³um. Na zdjêciu obok utrwalono w³a-
�nie zabawê w Rosenmontag w 1935
roku w gospodzie w Kad³ubie. W
2006 roku natomiast kad³ubskie Ko³o

Mniejszo�ci Niemieckiej razem z
Ko³em Kad³ub-Piec Zwi¹zku �l¹skich
Kobiet Wiejskich postanowi³o
wskrzesiæ tradycje karnawa³owe, or-
ganizuj¹c bal przebierañców. Osiem-
dziesiêciu karnawa³owiczów zgodnie
z nazw¹ szala³o do pó�nych godzin
nocnych przy gor¹cych rytmach ze-
spo³u CROSS na sali NOVA na ka-
d³ubskich Banatkach.

Ania Mróz

Zabawa karnawa³owa - 1935

... i 71 lat pó�niej

Czas karnawa³u w naszym powiecie ma to do siebie,
¿e bawi¹ siê w tym czasie wszyscy, którzy tylko chc¹ i
potrafi¹ o to nale¿ycie zadbaæ. Inaczej nie by³o i tym ra-
zem w Starym Uje�dzie. W ubieg³¹ sobotê 18 lutego panie
z ca³ej miejscowo�ci zebra³y siê by �wiêtowaæ swoj¹ cze�æ
karnawa³u. Postanowi³y jednak dodatkowo, ¿e jedynym
odpowiednim i obowi¹zuj¹cym strojem na t¹ okazjê ma
byæ strój ��ci�le wieczorowy�, a mianowicie ... pi¿ama.
Zebra³y siê wiêc w sobotni wieczór tylko w swoim gronie
maj¹c na sobie wspomniane nocne kreacje. Taka zabawa
udaæ siê musia³a choæby ze wzglêdu na fakt, i¿ rozpiêto�æ
wieku uczestniczek imprezy mie�ci³a siê w granicach od 18
do prawie 70 lat. Na sali wiêc widaæ by³o jak dobrze mog¹
rozumieæ siê kobiety ró¿nych pokoleñ. A co jeszcze spra-
wi³o, ¿e tak dobrze siê bawi³y stanowi ich �babsk¹ tajemni-
cê�. Rozbawione grono uczestniczek w ilo�ci 40 osób w
wiêkszo�ci przypadków ca³kiem dobrze (i zabawnie) ucha-
rakteryzowanych bawi³o siê w sali pañstwa Klimas do
pó�nych godzin nocnych. Po zakoñczeniu spotkania pa-
nie zgodnie uzna³y, ¿e rozpoczêt¹ na nowo tradycjê �bab-

BABSKI COMBER W PI¯AMACH

14 lutego w Zielonej Sali Zespo-
³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzel-
cach Opolskich  odby³ siê Koncert
walentynkowy. W to  zimowe przed-
po³udnie mogli�my pos³uchaæ zna-
nych polskich piosenek i poko³ysaæ
siê w ich odprê¿aj¹cym rytmie. Dzia-
³o siê to  za spraw¹ muzykalnych
maturzystów � Anny Gabor ( kl. III
Lug ), Bart³omieja Piechaczka ( IV
TH ) oraz Aleksandra Szlagi ( IV
Tel a ), którzy od trzech lat z powo-
dzeniem urozmaicaj¹ nam , nie tak
³atw¹ przecie¿, szkoln¹ rzeczywi-
sto�æ.

Na tegoroczny koncert wybrali
oni g³ównie utwory refleksyjne, uka-
zuj¹ce �krainê mi³o�ci� w ró¿nych

jej odcieniach � by³y wiêc piosenki z
repertuaru M. Rodowicz, B. Kozi-
drak, Iry, Oddzia³u Zamkniêtego, P.
Kukiza, Urszuli.

Nastrojowa muzyka  przeplecio-
na kilkoma wierszami  polskich po-
etów ( w wykonaniu uczennic kl. III
L zi b), wspó³graj¹ca z ciep³ym wy-
strojem sali i okraszona gor¹cymi bra-
wami publiczno�ci utwierdzi³a mnie
w przekonaniu, ¿e nasi �m³odzi-
gniewni� chc¹ wierzyæ  w si³ê mi³o�ci
, która � chocia¿ � jest trudna jak sól
czy po prostu kamieñ do zjedzenia�
(Jan Twardowski) to jednak �nigdy
nie ustaje� (�w. Pawe³).

I tym buduj¹cym akcentem czas
zakoñczyæ walentynkow¹ refleksjê.

Monika Wilde- Zdobylak

Koncert walentynkowy 2006

- Pozytywnie
oceniam tê kaden-
cjê, szczególnie
dwa ostatnie lata,
gdy wreszcie uda-
³o siê u³o¿yæ sto-
sunki Mniejszo�ci
Niemieckiej z
opozycj¹. Liczy
siê poprawa at-
mosfery, ale tak¿e
kokretne osi¹gniê-
cia. Na prost¹ wy-

chodzi szpital powiatowy. Do plusów trzeba zaliczyæ i
to, ¿e wreszcie ruszy³o co� w drogach. Po wielu interwen-
cjach, zw³aszcza mieszkañców wsi, w ubieg³ym roku wy-
remontowano w wielu gminach ca³kiem d³ugie odcinki dróg.
To pozytywnie oceniaj¹ mieszkañcy, podobnie jak i stan
utrzymania dróg w czasie tegorocznej zimy. Wczoraj (20
lutego) takie opinie pojawi³y siê na posiedzeniu Komisji
Bezpieczeñstwa, ale i na co dzieñ spotykamy siê z po-
dobnymi odczuciami i wypowiedzami. Zgodna ocena jest
taka: utrzymanie dróg jest na bardzo przyzwoitym po-
ziomie, choæ zdarzy³y siê chwilowo pewne odcinki nie-
przejezdne. NIe zawsze jednak da siê natychmiast poko-
naæ si³ê natury. Mimo to trzeba podkre�liæ, ¿e sposób, w
jaki sobie radzono z tegorocznymi opadami �niegu i do-
prowadzaniem nawierzchni do jak najlepszego stanu w
tych warunkach daje bardzo pozytywny obraz. To rów-
nie¿ bêdzie przedmiotem najbli¿szej sesji Rady Powiatu,
a sprawozdanie z podjêtych dzia³añ, bardzo obszerne,
daje pe³ny przegl¹d sytuacji.

Ryszard Nocoñ, cz³onek Komisji Rewizyjnej, Bez-
pieczeñstwa i Gospodarczej:

kim szczeblu samorz¹dowym, jakim jest powiat, podsta-
wowe s¹ trzy sfery zagadnieñ. Pierwszy to o�wiata i wy-
chowanie. I w³a�nie sprawy wychowania stanowi¹ obecnie
najtrudniejszy problem. Szczerze mówi¹c - jest z tym co-
raz gorzej. Niejeden raz ten temat podnoszony by³ na po-
siedzeniach komisji, ale przecie¿ widaæ, ¿e �le siê dzieje w
calym kraju. Tak wiêc my podejmujemy dzia³ania, ale cze-
kamy te¿ na inicjatywy sejmowe.
Druga sfera to drogi, i to w dwóch ujêciach - pod wzglêdem
zadaniowym, jak i finansowym. Inwestycje i remonty po-
ch³aniaj¹ ogromne kwoty. Zimowe utrzymanie dróg rów-
nie¿ wymaga bardzo du¿ych nak³adów, zw³aszcza przy
takkich warunkach, z jakimi mieli�my do czynienia. Teraz
nadejdzie czas usuwania skutków zimy, ³atania niezliczo-
nej ilo�ci dziur. To kolejne ogromne nak³ady.
I wreszcie - s³uzba zdrowia, która w trakcie posiedzeñ Ko-
misji Bezpieczeñstwa zajmowa³a najwiêcej czasu i uwagi.
Udalo siê na dzi� (mo¿e nie ca³kiem) doprowadziæ do tego,
¿e szpital ma zapewnion¹ przysz³o�æ, pod warunkiem, ¿e
bêdzie siê rozwija³. Rozwija siê szpital wojewódzki, szpi-
tal w Kêdzierzynie-Ko�lu, o krok od nas dobrze funkcjo-
nuje ca³kowicie prywatny konkurent - szpital w Ozimku.
Nasz szpital jest piêknym obiektem, m.in. to zadecydowa-
³o, ¿e zacz¹³em w nim pracowaæ ile� lat temu. To jednak nie
wystarczy, by przetrwa³ - musi zmieniaæ siê wraz ze zmie-
niaj¹cymi siê normami. To, co kiedy� stanowi³o komfort
dla pacjenta, dzi� ju¿ nim nie jest. Szpital musi modernizo-
waæ nie tylko sprzêt, ale i warunki pobytu pacjentów, a
wiêc niezbêdna jest jego rozbudowa, je�li chcemy, by w
Strzelcach nadal funkcjonowa³. Doprowadzili�my do tego,
¿e w zasadzie dzi� nie ma przed nim zagro¿eñ, i mam na-
dziejê, ¿e jest w tym cz¹stka mojej zas³ugi. Stara³em siê
pilnowaæ spraw ca³ego zatrudnionego w nim personelu, i
choæ zawodowo nie jestem ju¿ z nim zwi¹zany od koñca
stycznia, to nadal jest mi bardzo bliski.

Jaka kadencja?

skich spotkañ� w Starym Uje�dzie nale¿y podtrzymaæ i
tylko szkoda ¿e do nastêpnego karnawa³u jeszcze ca³y
rok. 

Piotr K.

W czasie sesji przedstawiciele
Rady i Zarz¹du Powiatu z³o¿yli gra-
tulacje panu Erykowi Pakoszowi �
w³a�cicielowi INDUSTRIE SERWIS
Pakosz, ze Strzelec Opolskich.
Jego firma zosta³a uhonorowana przez
Izbê Gospodarcz¹ ��l¹sk� w katego-
rii �Nowe Inwestycje�. Pod uwagê
wziêto innowacyjno�æ i szeroki za-
kres inwestycji (przebudowa hali na
terenie by³ej cementowni w Strzel-
cach Opolskich, wyposa¿enie jej w
obrabiarki sterowane numerycznie i
przeniesienia tam zak³adu ze Szcze-
panka).

Gratulacje oraz pami¹tkow¹ ta-
bliczkê otrzyma³ równie¿ pan Karol
Cebula, prezes zarz¹du Intersilesia
McBride Polska Sp. z o.o.

W ten sposób uhonorowano jego
niedawne wyró¿nienie i przyznanie
Z³otej Statuetki Lidera Polskiego Biz-
nesu. To presti¿owe wyró¿nienie
przyznaje przedsiêbiorcom Business
Centre Club.

Gratulacje
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