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W czwartek 15 kwietnia, po
14 miesi¹cach, Tomasz Kwiek od-
wiedzi³ ponownie Strzelce Opol-
skie. Przyjecha³ tu prosto ze Strze-
lec Krajeñskich, ale wcale tam nie
mieszka. Pan Tomasz od 1994 roku
przemierza Polskê odwiedzaj¹c
samorz¹dy. Do swej kroniki wkle-
ja wizytówki wójtów, burmistrzów,
starostów, marsza³ków, dodaje
herb, wpisuje nazwê miejscowo-
�ci i datê. Tak powstaje najorygi-
nalniejsza kronika samorz¹dowa
kraju. Co ciekawe �Tomcio wê-
drowniczek� ma j¹ ca³¹ w g³owie,
a zmienne koleje losu polityków
samorz¹dowych nie maj¹ dla nie-
go tajemnic. Jednym tchem wy-
mienia kolejnych prezydentów
Poznania, burmistrzów poszcze-
gólnych kadencji miast Opolsz-
czyzny � fenomen pamiêci!

W dniach 19 - 24 kwietnia w go-
�cinie u uczniów z Zespo³u Szkó³ Za-
wodowych w Zawadzkiem przeby-
wa m³odzie¿ ze szko³y Hubertus
Schwarz Berufskolleg z partnerskie-
go Powiatu Soest. 

W trakcie pobytu go�ci, ucznio-
wie, pod czujnym okiem wspieraj¹-
cych ich nauczycieli, m.in. Moniki
¯urek i Barbary Dylong ze strony
polskiej oraz Klausa Heitmanna z nie-
mieckiej, przeprowadz¹ projekt �M³o-
dzie¿ i �rodowisko. Szukamy �ladów
wspólnej przesz³o�ci�, którego uwieñ-
czeniem ma byæ publikacja. Pierwszy
dzieñ oprócz rzeczy typowo organi-
zacyjnych zwi¹zanych z zakwatero-
waniem w pokojach zawadczañskie-
go MOKSiR-u i krótkim odpoczyn-
kiem go�ci po podró¿y up³yn¹³ na
oficjalnym powitaniu i spotkaniu in-
tegracyjnym stron w siedzibie w³adz
miasta Zawadzkie z uczestnictwem
burmistrza Wernera Ma³ka, który po-
krótce zaprezentowa³ historiê gminy
i  atrakcje okolicy. Ze wzglêdu na to,
¿e wspólne kontakty ze spo³eczno-
�ci¹ z powiatu Soest w du¿ej mierze
zapocz¹tkowane i pielêgnowane by³y
przez przedstawicieli powiatu strze-
leckiego, to i na tym spotkaniu nie
mog³o zabrakn¹æ reprezentanta staro-
stwa.

Waldemar Gaida, cz³onek Zarz¹-
du Powiatu, ¿yczy³ go�ciom wielu po-
zytywnych wra¿eñ podczas pobytu
na strzeleckiej ziemi, udanej wspó³-
pracy podczas realizacji zamierzeñ
projektowych i satysfakcji z osi¹gniê-
tego celu. Doda³ równie¿, ¿e obecne
kierunki wspó³pracy z partnerskim
powiatem Soest bêd¹ zmierza³y do
intensyfikacji aktywno�ci m³odzie¿y
jako wa¿nego ogniwa zarówno w kon-
taktach partnersko-s¹siedzkich, jak i
w integracji z sam¹ Uni¹ Europejsk¹.
Wszyscy uczestnicy ze strony nie-
mieckiej otrzymali upominki w po-
staci materia³ów reklamowych powia-
tu strzeleckiego, natomiast  opieku-
nowi grupy dyrektor ZSZ w Zawadz-
kiem Marian Pudo wrêczy³ obrazy
wykonane przez ucznia ZSZ Rafa³a
Grajewskiego, przedstawiaj¹ce w
sposób satyryczny samego Klausa
Heitmanna i dyrektora Hubertus
Schwarz Berufskolleg.
Kolejnym punktem programu w tym
dniu by³o spotkanie z przedstawicie-
lami DFK w Zawadzkiem, a wieczo-
rem dyskoteka � wszystko tytu³em
prze³amania pierwszych lodów, aby
w kolejnych dniach stan¹æ ju¿ nieco
mniej stremowanym przed wspólnym
wyzwaniem projektowym. Ponadto
w programie przewidziano wspóln¹
lekcjê jêzyka niemieckiego, zwiedza-
nie zak³adów Jokey-Plastik w Bla-
chowni, reporta¿e i wywiady z miesz-
kañcami powiatu, wycieczkê plene-
row¹ do Domu Pomocy Spo³ecznej w
Zawadzkiem po³¹czon¹ z ogniskiem i
wieczorkiem wspomnieñ oraz wiele
innych atrakcji.
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Wêdruj¹cy Tomcio znów
w Strzelcach Opolskich

Szukaj¹c
wspólnej

przesz³o�ci

¯yczymy du¿o szczê�cia w pod-
ró¿y i zapraszamy ponownie!

Pierwsze spotkanie przed szukaniem wspólnej przesz³o�ci


