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W dniach od 24 do 28 maja 2004
roku szesnastoosobowa delegacja
m³odzie¿y z Zawadzkiego wraz z
dwoma opiekunami Barbar¹ Dylong
i Joachimem Szostokiem go�ci³a z wi-
zyt¹ w Soest w Nadrenii - Pó³nocnej
Westfalii. By³o to kolejne spotkanie
uczniów Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych z ich rówie�nikami z Hubertus
- Schwartz - Berufskolleg .

W drugim dniu wizyty odbywa-
³y siê zajêcia warsztatowe w ramach
projektu �Wspólnie do Europy�.
Polega³y one na zbudowaniu z ko-
lorowych arkuszy brystolu makiet
budynków w wyimaginowanym mie-
�cie gdzie� w Unii Europejskiej. Ca-
³o�æ otacza³ p³ot z wypisanymi nañ
has³ami polsko - niemieckimi. Mia-
³y one wyraziæ oczekiwania m³o-
dych ludzi zwi¹zane z ¿yciem w zjed-
noczonej Europie. W centrum �mia-
steczka� stan¹³ okaza³y tekturowy
gmach Parlamentu Europejskiego.
W ostatnim dniu natomiast obie gru-
py uzasadnia³y w jêzyku niemieckim

Marzenia s¹ takie same

9 czerwca w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 na Warsztatach Szkolnych
absolwenci Technikum Mechanicznego o specjalno�ci Spawalnictwo po raz
pierwszy przyst¹pili do egzaminu spawaczy pod nadzorem przedstawiciela
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Komisja egzaminacyjna oceni³a wysoki poziom przygotowania absolwen-
tów pod wzglêdem teoretycznym i praktycznym.
Uczestnicy egzaminu  otrzymaj¹ ksi¹¿eczkê spawacza, która uprawnia do
spawania konstrukcji klasy 3.

wizje swoich makiet. Realizacja pro-
jektu pokaza³a, ¿e m³odzie¿ obu kra-
jów chcia³aby zbudowaæ wspólny
piêkny europejski dom, w którym
wszyscy znale�liby szczê�cie, wol-
no�æ i dostatni¹ przysz³o�æ.

Pozosta³e trzy dni odwiedzin
wype³ni³y: wspólna wycieczka do
zabytkowej kopalni wêgla kamien-
nego w Dortmundzie, zwiedzanie
fabryki Coca-Coli w Soest oraz pie-
sza wêdrówka do tamy w Möhne-
see, gdzie zapoznali�my siê z jej hi-
stori¹ oraz gospodarczym znaczeniem
dla Zag³êbia Ruhry. Nie zabrak³o te¿
dyskoteki w schronisku m³odzie¿o-
wym.

Cieszymy siê, ¿e miêdzy zespo-
³ami szkó³ w Zawadzkiem i Soest roz-
wija siê konkretna, naturalna wspó³-
praca, dziêki której - jak stwierdzi³
pan Heitmann -�otwar³y siê nasze
usta i mo¿liwe jest wspólne ¿ycie w
nowej, poszerzonej Unii Europej-
skiej�.

Egzamin pod nadzorem

Jak co roku w pierwszy week-
end czerwca Strzelce Opolskie �wiê-
towa³y Dni Miasta. 5 i 6 czerwca
odby³ siê ca³y cykl imprez � od fe-
stynu na terenie Parku Miejskiego po
imprezy towarzysz¹ce, bardziej ka-
meralne. W Domu Kultury odby³y
siê: turniej szachowy, konkurs mo-
delarski a tak¿e wernisa¿ wystawy
�Grafika � rze�ba � witra¿� Galiny i
Waleryana Fedoryaków z Iwanofran-
kowska na Ukrainie. Na stawie par-
kowym do rywalizacji stanêli wêd-
karze, a na pobliskich polanach �
dzieci i m³odzie¿ w wielkim VI Ogól-

Dni Ziemi Strzeleckiej

nopolskim Biegu Strzelca, który roz-
pocz¹³ ca³y cykl �wi¹tecznych za-
baw i rozrywek. Na tzw. podzam-
czu, czyli w ogrodzie otaczaj¹cym
Bia³¹ Salê (dawna wozownia) przez
ca³e Dni trwa³a wystawa i aukcja prac
plastycznych strzeleckich artystów
amatorów, równie¿ tych wykona-
nych podczas miêdzynarodowych
plenerów, jakie rokrocznie odbywaj¹
siê w pa³acyku by³ego Uniwersytetu
Ludowego w B³otnicy Strzeleckiej.
Do tradycji Dni Ziemi Strzeleckiej
nale¿y barwny korowód rozpoczy-
naj¹cy siê pod ratuszem, gdzie na-
stêpuje symboliczne przekazanie
kluczy do miasta przez burmistrza
w rêce Strzelca. Poprowadzi³ on pó�-
niej kilkusetosobowy korowód przez
ulice miasta do Parku. W korowodzie
sz³y poczty sztandarowe, dzieci i
m³odzie¿ strzeleckich przedszkoli i
szkó³, kluby sportowe, oficjalni go-
�cie gminy Strzelce Opolskie z za-
przyja�nionych miast w Niemczech
(Soest), na  Litwie (Druskienniki)
oraz na Ukrainie (Ty�mienica) i du¿a
grupa mieszkañców, którzy w³¹czy-
li siê do przemarszu.

Wystêpy na parkowej scenie roz-
poczêli najm³odsi arty�ci � strzelec-
kie przedszkolaki. Po nich zaprezen-
towa³ siê dzieciêcy zespó³ �piewa-
czy �Na Chwila� z Kad³uba w ludo-
wym, tradycyjnym repertuarze, a po
nich przyszed³ moment na nieco moc-
niejsze uderzenie. Gimnazjali�ci z PG
1 w Strzelcach Opolskich rozko³ysa-
li m³odzie¿ w rytmach jak¿e modne-
go hip-hopu i ostrego gitarowego roc-
ka. Po nich wyst¹pi³ zespó³ akorde-
onistów dzia³aj¹cy przy strzeleckim
Domu Kultury. Pó�nym popo³u-
dniem rozpocz¹³ siê blok artystycz-

ny wype³niony przez zespo³y i soli-
stów z miast partnerskich. Litewski
duet Ronata (saksofon altowy) i Ruta
(wokal) wspaniale zinterpretowa³ kil-
ka standardów muzyki rozrywkowej.
Grupa solistów z Ukrainy zaprezen-
towa³a, obok popularnego, równie¿

repertuar ludowy swojego kraju. Na-
tomiast niemiecki  duet Alen & Kel-
sey rozgrza³ publiczno�æ jak¿e popu-
larnymi u nas melodiami celtyckimi.
Wieczorem przyszed³ czas na gwiaz-
dy.

Wieczorne koncerty rozpoczê³a
Eliza Idec z towarzyszeniem duetu
tancerek opolskiego zespo³u tañca no-
woczesnego �Pech�. Po niej gor¹cy
koncert z wielkimi przebojami da³ ze-
spó³ �Oddzia³ Zamkniêty�. Do pó�-
nej nocy publiczno�æ �wietnie siê ba-
wi³a przy muzyce Szymona Wydry
(laureata popularnego programu tele-
wizyjnego Idol) i jego zespo³u �Carpe
Diem�.

Drugi dzieñ, niedziela, sta³ w par-
ku pod znakiem rycerskich tradycji.
Cz³onkowie opolskiego bractwa ry-
cerskiego rozbili obóz pod murami
zamku, daj¹c przez ca³y dzieñ poka-
zy walk na miecze, ucz¹c strzelania z
³uków, szermierki, tañca �redniowiecz-
nego i celtyckiego, prezentuj¹c trady-
cyjne zbroje i obyczaje rycerskie.
Tymczasem na scenie znów odby³ siê
cykl koncertów. Wyst¹pili muzycy
dzia³aj¹cy przy strzeleckim Domu
Kultury (m.in. M³odzie¿owa Orkie-
stra Dêta), podobnie jak w sobotê za-
prezentowali siê go�cie zza granicy.
Pod wieczór rytmami dyskotekowy-
mi poderwa³ publiczno�æ do zabawy
zespó³ �Kwardo�. Po nim na scenê z
m³odzie¿owym, rockowym repertu-
arem wkroczy³ kolejny laureat tele-
wizyjnego Idola � Kuba Kêsy ze swo-
im zespo³em. Po nim �wietny koncert
da³ obchodz¹cy w tym roku swoje 15-
lecie istnienia zespó³ �Varius Manx�.
Pó�nym wieczorem wyst¹pi³ z im-
ponuj¹cym spektaklem warszawski
Teatr Ognia, koñcz¹c wielkim fina³em
kolejne Dni Ziemi Strzeleckiej.

Przez ca³y czas na polanie obok
sceny dzia³a³o ciesz¹ce siê ogromnym
zainteresowaniem weso³e miasteczko,
a tak¿e du¿a liczba stoisk z zabawka-
mi dla najm³odszych, punktów gastro-
nomicznych. W czasie Dni odby³o siê
kilka konkursów dla dzieci, loteria fan-
towa strzeleckiej biblioteki gminnej
oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przy-
jació³ Dzieci Niepe³nosprawnych
�Ognik� dzia³aj¹cego przy �rodowi-
skowym Domu Samopomocy w
Strzelcach Opolskich. Mia³ swoje sto-
isko z w³asnymi ksi¹¿kami Wojciech
Cejrowski, niegdy� kontrowersyjny
prezenter telewizyjny i radiowy,
obecnie podró¿nik i pisarz. �mia³o
mo¿na stwierdziæ, ¿e ka¿dy móg³ zna-
le�æ dla siebie jak¹� porcjê dobrej roz-
rywki i relaksu, tym bardziej ¿e dopi-
sa³a kapry�na w tym roku pogoda.


