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Ludzi przysz³y ca³e t³umy, choæ
w ostatni¹ niedzielê pogoda by³a ra-
czej �w kratkê�. Ka¿dy jednak chcia³
obejrzeæ barwne korowody i korony
wszystkich miejscowo�ci gminy
Ujazd. No i oczywi�cie dowiedzieæ
siê, kto zwyciê¿y w konkursach.

Zabawne scenki rodzajowe, po-
mys³owo�æ przebierañców w jednym
konkursie, a w drugim � piêkno, pre-
cyzja i wytrwa³o�æ twórców koron
zosta³y docenione i ocenione, choæ
naprawdê komisja konkursowa mia³a
ciê¿ki orzech do zgryzienia.

Dyskusja trwa³a d³ugo, ale wresz-
cie ustalono stanowiska cz³onków
komisji i werdykty zosta³y wydane.
W konkursie koron przyznano a¿
6 pierwszych miejsc ex aequo! Naj-
wy¿sze laury i nagrody po 500 z³
przyznano koronom z: Niezdrowic,
Jaryszowa, Nogowczyc, Starego
Ujazdu, Klucza i Olszowej. Drugich
miejsc nie by³o, natomiast by³y wy-
ró¿nienia.

Otrzyma³y je korony z Ujazdu,
Sieroniowic, Balcarzowic i Zimnej

Wódki. Dodatkiem do wyró¿nieñ
by³y nagrody pieniê¿ne � po 300 z³.

W konkursie korowodów do-
¿ynkowych równie¿ podzielono siê
miejscami. Pierwsze miejsce przyzna-
no korowodom z Niezdrowic i Siero-
niowic (po 600 z³), drugie � korowo-
dom z Nogowczyc i Starego Ujazdu
(po 500 z³), a trzecim podzieli³y siê
Olszowa i Jaryszów (po 400 z³).
Wyró¿nienia natomiast otrzyma³y:
Klucz, Zimna Wódka, Balcarzowice i
Ujazd.
- Ca³e wsie uczestnicz¹ w przygo-
towaniach do najwa¿niejszego �wiêta
dla rolników. Niemal wszyscy anga-
¿uj¹ siê w ró¿norakie prace � mówi
szefowa Domu Kultury w Uje�dzie
Gra¿yna Kocenda. � Chcieli�my to
doceniæ i przynajmniej w czê�ci zre-
kompensowaæ poniesione koszty. A
ustalenie kolejno�ci miejsc nie by³o
³atwe dla nikogo, nawet dla przedsta-
wiciela Muzeum �l¹ska Opolskiego,
jako jednego z cz³onków komisji kon-
kursowej.
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- Otrzymali�my wyró¿nienie. To
niema³o � mówi Alina Sereda,
so³tys Piotrówki. � Bardzo siê
cieszymy, ¿e tam byli�my; to ju¿
by³o sukcesem. Brawa i owacje
publiczno�ci na ca³ym kilome-
trowym odcinku przemarszu na-
szej grupy, zachwyty nad naszym
dzie³em � to satysfakcjonuje.

Tak naprawdê wszyscy miesz-
kañcy Piotrówki liczyli, ¿e na pre-
zydenckich do¿ynkach w Spale 12
wrze�nia ich korona w�ród 19 z ca³ej
Polski (16 reprezentuj¹cych woje-
wództwa i 3 z Warszawy) zostanie
nagrodzona w konkursie. Sta³o siê
inaczej. Domys³ów � dlaczego � nie
brakuje. W zesz³ym roku wygra³a
korona reprezentuj¹ca Opolszczynê
� twierdz¹ jedni - w tym roku nie
mog³o byæ tak samo � mówi¹. Inni z
kolei zastanawiaj¹ siê, czy oceniano
korony i wieñce do¿ynkowe, czy te¿
mo¿e województwa. I dodaj¹, ¿e aku-
rat nasze nie ma ostatnio dobrej pas-
sy w mediach. Inni jeszcze w ogóle
¿adnych podtekstów nie chc¹ siê
dopatrywaæ w werdykcie i podtrzy-
muj¹ opiniê: wyró¿nienie w takim
gronie to jest sukces.

w  SPALE

Choæ pogoda nie by³a dla nich
zbyt ³askawa, to jednak impreza
zgromadzi³a wielu mieszkañców
na placu przy domu spotkañ wiej-
skich, 12 wrze�nia w Spóroku.

Ca³a impreza rozpoczê³a siê
msz¹ dziêkczynn¹ za plony, a od
godz. 14 rozpocz¹³ siê korowód,
na czele którego jechali starosto-
wie do¿ynek: Franciszek Bok i
Barbara Koj. Gdy korowód przy-
by³ na plac starostowie do¿ynek
wrêczyli burmistrzowi gminy Ko-
lonowskie bochen chleba, który
nastêpnie zosta³ podzielony po-
miêdzy zgromadzonych go�ci.

Pocz¹tkowo impreza odbywa-
³a siê pod go³ym niebem, ale ze
wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warun-
ki atmosferyczne musia³a prze-
nie�æ siê do sali. Dobrej zabawy
jednak nie brakowa³o. By³y wy-
stêpy artystyczne i konkurencje

sprawno�ciowe. Publiczno�æ mo-
g³a podziwiaæ wystêp zespo³u
Trio oraz przedstawienie o ¿ni-
wach, jakie przygotowa³y dzieci ze
szko³y podstawowej Staniszcze
Ma³e-Spórok.

Wczesnym wieczorem na dys-
kotece bawi³y siê dzieci i m³odzie¿,
natomiast nieco pó�niej, na zaba-
wie tanecznej - wszyscy miesz-
kañcy.

Mieszkañcy Spóroka w organiza-
cjê do¿ynek w³o¿yli wiele trudu,
za co nale¿¹ im siê wyrazy uzna-
nia. Pielêgnowanie tradycji jest w
obecnych czasach bardzo wa¿ne
i wielk¹ szkod¹ by³oby, gdyby
pewne zwyczaje np. do¿ynki po-
sz³y w zapomnienie ze wzglêdu na
brak chêtnych do ich organizowa-
nia, ale o tym mieszkañcom tej miej-
scowo�ci nie trzeba przypominaæ.

Starostowie: Rozalia Hajduk i Gerard Proksza

Korona z Olszowej

W oczekiwaniu na dop³aty unijne

Piotrówka w korowodzie do¿ynkowym w Spale
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