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koñcem roku miejsca �w knaj-
pach� s¹ wyprzedane. Dlaczego?
Wiele oferuje specjalno�ci kulinar-
ne, np. specjalne 7 ryb, albo do-
datkowo programy kabaretowe,
choæ organizatorzy mówi¹, ¿e nie
zawsze najwy¿szego lotu. A lu-
dziom w to graj - festiwal... wiêc
jedziemy.

Wspomniane w poprzednim li-
�cie Towarzystwo im. Elfriede
Suppe to tylko jedna z dzia³aj¹-
cych tu torganizacji lokalnego mi-
³o�ników tej ziemi. Skupiaj¹ setki
osób. Innym jest Verein Für Ge-
schichte und Heimatpflege Soest
(Towarzystwo mi³o�ników histo-
rii i rodzinnej ojczystej kultury), bo
g³ównie na historiê i kulturê zwra-
caj¹ tu uwagê, ma ponad 800
cz³onków, gdzie przeciêtna wieku
to 32 lata, a wiêc i sporo w tym
towarzystwie m³odych.

W wielu rodzinach wro�niê-
tych w powojenn¹ tradycjê, zbie-
ra siê ró¿ne pami¹tki przesz³o�ci.
Pani Klünemann, z domu Rosso-
howitz z dum¹ pokazywa³a mi
przedwojenne zdjêcia ze Strzelec
Opolskich, sk¹d pochodzi (miesz-
ka³a przy Nowym Rynku 1 - dzi�
Plac ̄ eromskiego), gdzie jej ojciec
uczy³ w strzeleckim liceum... ³aci-
ny. Có¿, jej m¹¿ z pochodzenia Fry-
zyjczyk pomaga jej strzelecko-so-
estowsk¹ tradycjê kultywowaæ.
Byli te¿ w Polsce, o której mówili
bardzo ¿yczliwie. Cieszyli siê, ¿e
w Strzelcach równie¿ mo¿na siê
uczyæ jêzyka niemieckiego, choæ
2-3 godziny tygodniowo to nie-
zbyt wiele, ale zawsze co�.

�Stare miasto� Soest by³o w
�redniowieczu jednym z najwiêk-
szych po walkach Karola Wielkie-
go z Sasami, potem rozwijane przez
Ottonów, zwi¹zane korzystnie z
Hanz¹. Do dzi� podwójne obwa-
rowania, obsadzone lipami, z licz-
nymi �cie¿kami rowerowymi, pla-
cykami zabaw dla dzieci obejmo-
wa³o po rozbudowie ju¿ XIII-XIV
w. oko³o 300 ha (Opole mia³o wte-
dy 16 ha). Nie mia³o zawsze szczê-
�cia do swych panów. Po �wiel-
kim zatargu� w latach 1444-49 do

tej pory pod
w³adztwem arcy-
biskupa Kolonii,
potem ksi¹¿¹t z
Cleve, mimo
obietnic, jakby
otoczone liczny-
mi wrogimi ksiê-
stewkami zaczê³o
podupadaæ. Tra-
gedi¹  by³a wojna
trzydziestoletnia
(1618-1648), któ-
rej pokój tu w³a-
�nie podpisano.
Potem przysz³o
w³adztwo Bran-
denburczyków -
Prus. Te¿ im zale-
¿a³o na korzy-
�ciach, a nie na
rozwoju.
Mimo tak pokrêt-
nych losów dzi�
wyci¹ga siê ka¿d¹
okazjê, by o mie-
�cie dobrze mó-
wiæ. 3-5 wrze�nia,
akurat wtedy kie-
dy bêd¹ siê tu

koñczy³y wielkie ferie, arty�ci wy-
my�lili kolejn¹ atrakcjê: �laserowe
zwiedzanie miasta�. Przy wa¿niej-
szych zabytkach �laserowy kon-
cert� przedstawi ich historiê, przy-
pomni ciekawostki, wybrane po-
stacie z dawnych lat, ale i jakby
�nowoczesn¹ wizjê obiektów�.
Wszyscy ciesz¹ siê na zagadkow¹
niespodziankê. Oczywi�cie, spa-
ceruj¹c od zabytku do zabytku...
mo¿na zg³odnieæ, wiêc bêdzie i
czas na �przerwê we wcze�niej za-
rezerwowanej knajpce i ogródku
kawiarnianym�. Zapewniam, ¿e
wiêcej pije siê tu niez³ej kawy i roz-
koszuje rodzimymi gatunkami wina
ni¿ piwem, choæ browary nie trac¹,
choæby pobliski s³awny Warste-
in.

Jednym z �przys³owiowych�
zajêæ bêdzie na pewno i tak ju¿
dobrze rozwiniêta tu opieka nad
lud�mi pokrzywdzonymi przez los,
czy w bardzo podesz³ym wieku.
Geriatryczna klinika wspó³pracu-
j¹ca z Wydzia³em Medycznym
Uniwersytetu w Münster ma sta-
le nadkomplet m³odych ludzi, któ-
rzy chc¹ siê uczyæ i tu w³a�nie
praktykowaæ przed usamodzielnie-
niem siê w zawodzie. St¹d klinika i
kompleks szpitalny z restauracjo-
kawiarni¹, olbrzymim parkingiem i
l¹dowiskiem helikopterów ratow-

nictwa specjalistycznego otoczo-
na jest dooko³a dorodn¹ zieleni¹ i
stale pielêgnowanymi trawnikami.
Sztuczny staw, o bogatej linii brze-
gowej ma nie tylko fontannê, ale
ró¿ne p³ywaj¹ce ptactwo - tylko
po to - by powietrze by³o tu natu-
ralnie od�wie¿ane, a i oko chore-
go mia³o tu na czym spocz¹æ.

Nieopodal s¹ nowoczesne
dzielnice domków parterowych,
otoczone nie tylko szczelnie na-
turalnymi czy sztucznymi parka-
nami, ale i bogatym, ró¿norodnym
ukwieceniem. Za nimi buduje siê
dwa spore kompleksy. Jeden na
blisko 200 domków jednorodzin-
nych (�De Wohnenamardey�)
poprzedzielanych stawami, cieka-
mi wodnymi. Na razie zrywa siê
humus i instaluje media: g³ównie
drogi, wodoci¹gi, ci¹gi energii
elektrycznej, ci¹gi p³ynnych od-
padów etc. W³a�cicielem jest mia-
sto, inwestuje specjalnie powo³a-
na firma (West GKA - Manage-
ment Gesellschaft Für Komunale
Anlagen - Stadt Soest).

Zaplanowano nawet g³ówne
obszary zieleni. Pojedynczy w³a-
�ciciele bêd¹ mieli wp³yw na
kszta³t wnêtrza domów, czê�ciowo
szaty zewnêtrznej.

W s¹siedztwie, granicz¹c z
ulic¹ Ardeyweg, Paradieser Weg i
Senator-Schwarz-Ring powstaje
na powierzchni 3,5 ha hit ostat-
nich lat: tzw. Kombibades. Wys³u-
¿ona hala krytego k¹pieliska by³a
nie tylko ma³a, ale i ma³o oferowa-
³a. Dyskusje rady miasta, partii po-
litycznych, mieszkañców trwa³y
od 1992 r. Zaczêto skromnie - od
1.300 m kw. powierzchni wodnych.
Ostatecznie zatwierdzono inwe-
stycjê o powierzchni u¿ytkowej
4.340 m kw., ponadto 1.700 m kw.
powierzchni �wodnych� (ró¿nych
basenów), i obok jednohektaro-
wej ³¹ki �wypoczynkowej� i ol-
brzymiego parkingu. Sauna, ma-
sa¿e, �potok wodny� z �falami
morskimi�, basen dla nudystów i
oczywi�cie pomieszczenia gastro-
nomiczne (�woda ci¹gnie�). Obec-
nie wykopano dó³ fundamentowy,
k³adzione s¹ zbrojenia ok. 10 m
poni¿ej jezdni, zalewane ju¿ beto-
nem. Pracuje tu sporo firm, a u nich
m.in. S³oweñcy. Jak zapewnia³
mnie rzecznik prasowy burmistrza
Soest - Klaus-Peter Knäpper - in-
auguracja obiektu, którego archi-
tektura przypominaæ bêdzie z
grubsza piramidê ze �ciêtym czub-

Jak promowaæ swoje miasto?
kiem - ma nast¹piæ... w tegorocz-
nego Sylwestra. Tak, Sylwestra
2004!

Nie jest to jedyna wielka in-
westycja, choæ chluba promocji
miasta. Mówiono mi o miejsko-
prywatnej inicjatywie (�Privatini-
tiative IDL�), gdzie g³ównymi
�prywatnymi� udzia³owcami s¹...
lekarze. Bêd¹ tu m.in. leczyli spra-
wy zwi¹zane z chorobami raka, ale
i ró¿ne inne przyziemne atrakcje,
choæ popularnie mówi siê o ini-
cjatywie �Kloster Paradiese� -
Klasztorny raj.

Rok szkolny w ró¿nych lan-
dach ma ró¿ne terminy. Tutaj aku-
rat w Soest rozpoczyna siê w po-
niedzia³ek, 6 wrze�nia. Sprawy
m³odzie¿owe s¹ stale na stole ob-
rad. Nierozwi¹zanym problemem
jest tu �zakoñczenie ka¿-
dego roku szkolnego�!,
kiedy to m³odzie¿, g³ów-
nie �rednich szkó³ �koñ-
czy rok� na placu przed
ratuszem -  t³umnie przy-
chodz¹c, �piewaj¹c, pi-
j¹c piwo do upad³ego.
Pali siê te¿ ró¿ne �wiñ-
stwa. Radni, psycholo-
dzy, nauczyciele, ksiê¿a,
policjanci, robi¹ co
mog¹, by to �zakoñcze-
nie� przesz³o bezbole-
�nie, choæ na razie bez
skutku. Idzie jednak fala
pewnego zahamowania.
jeszcze nie zatwierdzono
w Soest na rok szkolny
2004/2005, ale ju¿ sta³o
siê to prawem w stolicy
pañstwa - w Berlinie.
Uczy siê tam nieco po-

nad 300 tys. m³odzie¿y w szko³ach
�rednich. Wprowadzono bowiem
absolutny zakaz palenia papiero-
sów w jakichkolwiek pomieszcze-
niach szkolnych. Nie bêdzie wol-
no paliæ równie¿ nauczycielom, ale
w�ród m³odzie¿y jest to istna pla-
ga. ¯adne �zezwolenia rodziców�
nie pomog¹. Bêdzie wchodzi³a i
konkretnie stosowa³a swoje me-
tody równie¿ policja. Szko³a ma
byæ szko³¹, a sam zak³ad naucza-
j¹cy i wychowawczy i okolice ab-
solutnie czyste od tego na³ogu.

Z pewno�ci¹ Niemcom siê to
uda. Mo¿e i w naszych szko³ach
temu problemowi przygl¹dnê³aby
siê bardziej �uczciwie� Rada Mia-
sta i Powiatu? Czy mamy byæ gor-
si?

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Soest - jeden z 600 zabytków z XV i XVIIIw.

Soest - na targu przed ratuszem nazwy wszystkich warzyw poprzedzone s¹
s³owem �niemieckie�, np �niemiecka sa³ata lodowa�

Soest - wspó³czesna rze�ba na placu katedralnym
obok ko�cio³a �w. Piotra
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SOBOTA , 18 WRZE�NIA
13.00 Rozpoczêcie turnieju oldbojów
16.00 Tage der deutschen Kultur- Szko³a Podstawowa w

Kolonowskiem, Ognisko MuzyczneMELOMAN, Zespó³
Taneczno-�piewaczy �ROZMIERZ�

17.30 Wystêp Zespo³u Sygnalistów Le�nych z Nadle�nictwa
Zawadzkie

18.15 Gwiazda wieczoru- Zespó³ Taneczny Figiel i Figielek
20.00 Zabawa taneczna- przygrywa Zespó³ VOYAGER

NIEDZIELA, 19 WRZE�NIA
13.00 Msza �wiêta Do¿ynkowa w Ko�ciele Parafialnym
14.15 Przej�cie Korowodem Do¿ynkowym do namiotu na boisku

Unii Kolonowskie
14.45 Wystêp Orkiestr dêtych z Le�nicy, Jemielnicy,

Zawadzkiego i Kolonowskiego
15.45 Otwarcie Festiwalu Kultury Mniejszo�ci Niemieckiej
16.00 Tage der deutschen Kultur- zespo³y �FROHSINN� Z

Le�nicy, �HOFFNUNG� z Jemielnicy, �FREUNDSCHAFT�
z Jemielnicy, �FROHSINN� z Ujazdu �l¹skiego, �TÊCZA�
z Jaryszowa, �KRO�NICKIE ECHO� z Kro�nicy.

18.00 Gwiazda wieczoru- Humorysta �TOLEK�
19.30 Tage der deutschen Kultur- �Alte Kamaraden�

z  Zawadzkiego
20.00 Dyskoteka z przebojami dla doros³ych

DOCHÓD Z IMPREZY PRZEZNACZONY ZOSTANIE NA
ODBUDOWÊ RESTAURACJI MARKUS

W KOLONOWSKIEM

WIELKI FESTYN W KOLONOWSKIEM
Tage der deutschen Kultur

Do¿ynki parafialne


