GEVELSBERG
Współpracę z Gevelsbergiem rozpoczęto w 1992 r. poprzez wzajemne odwiedziny,
najpierw władz miasta, potem przedstawicieli różnych grup zawodowych i młodzieży.
Współpraca została przypieczętowana podpisaniem, 17.05.1996 r., porozumienia
o współpracy, partnerstwie i wzajemnej przyjaźni.Zarówno ze strony władz miasta
Gevelsberg, jak i przedstawicieli różnych grup zawodowych, a także mieszkańców,
Szprotawianie doświadczyli wiele dowodów przyjaźni i wymiernej pomocy w formie
darów dla szkół, szpitala, straży pożarnej i miasta. Obustronna współpraca rozwija
się i jest kontynuowana między szkołami, radami, władzami miast, artystami, wieloma
przedstawicielami grup zawodowych i bezpośrednio między mieszkańcami. Około
800-kilometrowa
odległość
między
miastami
nie
stanowi
przeszkody
w kontynuowaniu współpracy i rozwoju przyjaźni. Zamierzenia Szprotawy w kierunku
pozyskania środków finansowych w ramach wielu programów pomocowych
są zawsze wspierane przez władze zaprzyjaźnionego Gevelsbergu.

ZAPRASZAMY NA DOMOWĄ STRONĘ MIASTA GEVELSBERG
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Geneza współpracy
Na bazie europejskich przemian w czerwcu 1991 r. w Bonn - polski Minister Spraw
Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski podpisał traktat pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką
Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Widząc w tym szansę dla naszej gminy ówczesny Burmistrz Szprotawy Tomasz Mirakowski
już
w
1991
roku
podjął
starania
o
nawiązanie
partnerskich
kontaktów
z jedną z dzielnic Berlina, miast Soltau i Erlangen. Nawiązanie kontaktów nie było jednak możliwe ze
względu na liczne już powiązania partnerskie tych miast.
Chcąc wspomóc inicjatywę Szprotawy, Rada Gmin i Regionów Europy/Sekcja Niemiecka
opublikowała w swoich wydawnictwach prasowych informację o zainteresowaniu Szprotawy tego
rodzaju kontaktami, licząc, iż wywoła ona pozytywny oddźwięk w miastach RFN. Po niespełna pięciu
miesiącach Szprotawa otrzymała list od niemieckiego miasta Gevelsberg, zainteresowanego
nawiązaniem partnerskich kontaktów.
W dniach 21-22 lipca 1992 roku doszło do pierwszego spotkania władz obu miast. Delegacja
z Gevelsbergu, której przewodniczył burmistrz dr Klaus Solmecke odwiedziła Szprotawę. Celem
wizyty było nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami obu miast, wymiana
informacji oraz wytyczenie kierunków współpracy. Podczas tego spotkania wspólnie postanowiono o
podjęciu aktywnych działań służących zbliżeniu się mieszkańców Szprotawy i Gevelsbergu.
Od tego momentu rozpoczęto prace zmierzające do formalnego uregulowania współpracy.
W marcu 1992 w Gevelsbergu odpowiednia Komisja obradowała w tym temacie. Burmistrz Dr Klaus
Solmecke przekonywał: „Co było możliwe z Francją, musi być również możliwe w przypadku Polski.”
Rangę obradom nadał uczestniczący w nich Sekretarz Ambasady Polskiej Piotr Nowak, który
przedstawił kierunki rozwoju Polski oraz nowo powołanych jednostek samorządu terytorialnego - gmin.
Ważną rolę w nawiązaniu kontaktów odegrała również Inge Lehmann-Böhm (dawna
mieszkanka Szprotawy, a obecnie Neuenkirchen), która na zakończenie posiedzenia przedstawiła
prezentację o swoim rodzinnym mieście Szprotawie.
Również po stronie Szprotawy trwały intensywne prace zmierzające do oficjalnego
zatwierdzenia współpracy z miastem Gevelsberg.
We wrześniu 1992r. Rada Gminy i Miasta w Szprotawie podjęła stosowną uchwałę dotyczącą
współpracy pomiędzy dwoma miastami. W uzasadnieniu tej ważnej uchwały jest napisane: „Władze
obu miast uznają, że historyczna szansa jaką stwarzają postanowienia Traktatu między
Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
może być w pełni wykorzystana tylko wówczas, gdy zaowocuje możliwie szerokim rozwojem
kontaktów prywatnych i instytucjonalnych. Tylko na tej podstawie można liczyć na wzajemne poznanie
i zrozumienie. Jest ona potrzebna naszemu pokoleniu i niezbędna pokoleniom następnym. Bez niej
niemożliwe jest kształtowanie „Wspólnej Europy””.
Przychylność Rad Gmin obu stron zaowocowała rewizytą w dniach 9-11 października 1992r.,
w której pięcioosobowa delegacja ze Szprotawy odwiedziła Gevelsberg. W takich właśnie
okolicznościach nasze miasta „poznały się”.
W roku następnym odbyły się dwie wizyty robocze w dniach 11-13 czerwca 1993 roku
w Szprotawie i 22-25 października 1993 roku w Gevelsbergu, podczas których nadano kierunki
dalszych spotkań, obejmujących różne dziedziny życia społecznego, m.in.: oświaty, przemysłu,
kultury, sportu, straży pożarnej, zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa. Obie strony uznały, że
partnerskie układy przyjaźni zarówno pomiędzy instytucjami jak i osobami prywatnymi są ważnym
elementem w zaciśnianiu więzi na drodze jednoczącej się Europy.

W 1994 roku po wyborach samorządowych w Szprotawie burmistrzem został Franciszek
Sitko. Nowe władze zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy z Gevelsbergiem. Kolejne dwa
lata obfitowały w intensywne kontakty pomiędzy mieszkańcami obu miast. Rozpoczęła się wymiana
uczniów szkół muzycznych i artystów. Szprotawę odwiedziła delegacja gminy parafialnej ST.
Engelberta, która nawiązała współpracę z parafią św. Andrzeja. Dało to początek trwałej współpracy
pomiędzy parafianami.
Podpisanie porozumienia
W efekcie prowadzonej współpracy i dalszej woli zacieśniania kontaktów, władze obu miast
zdecydowały o podpisaniu porozumienia o współpracy. W wyniku rozmów ustalono, iż porozumienie
to zostanie podpisane w Gevelsbergu.
W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli miedzy innymi: ówczesny Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego prof. Klaus Hänsch, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej dr Andrzej Byrt, posłowie do
Bundestagu i Landtagu, przedstawiciele miasta Vandóme (Francja), Burmistrz Miasta Zeuthen.
Kulminacyjnym punktem spotkania, które odbyło się dnia 17 maja 1996 roku w auli
Zachodniego Centrum Szkolnego było podpisanie przez Burmistrza Gevelsbergu dr Klausa Solmecke
i Burmistrza Szprotawy Franciszka Sitko dokumentu „Porozumienie o Przyjaźni”.
Uświetniając
to
niezwykle
ważne
wydarzenie,
w
swoim
wystąpieniu
prof.
Klaus Hänsch powiedział „… urodziłem się w Szprotawie. Miasto było niemieckie, przez Niemców
zamieszkane. Dzisiaj jestem świadkiem zawarcia partnerstwa miedzy Gevelsbergiem a Szprotawą,
miastem polskim zamieszkałym przez Polaków.”
Obecni na spotkaniu uznali, iż „Porozumienie o przyjaźni” stanowi przypieczętowanie układów
partnerskich i przyjaźni między miastami w ramach porozumienia między narodami, likwidacji
nieporozumień i pokojowego sąsiedztwa dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Wydarzeniom tym towarzyszyły odbywające się w tym czasie w Gevelsbergu uroczystości
miejskie, a także wizyta zespołu ze Szkoły Muzycznej w Szprotawie przybyłego do Gevelsbergu na
zaproszenie tamtejszej szkoły muzycznej.
Konkurs „P jak przyszłość”
Spośród wielu inicjatyw integracyjnych, podejmowanych na początku współpracy bardzo
dobrym pomysłem był konkurs „P jak Przyszłość”. Organizatorem konkursu był Związek Kultury Miasta
Gevelsberg, a uczestnikami dzieci i młodzież z miast partnerskich. Polegał on na zaprezentowaniu
własnych poglądów, opinii i spostrzeżeń na wybrany temat. Nadesłano łącznie 152 prace.
W maju w Bibliotece Miejskiej w Gevelsbergu zorganizowana została „Noc Poetów”, w trakcie
której oficjalnie ogłoszono zwycięzców konkursu. Ciekawy sposób prezentacji prac konkursowych tj.
przypiętych na sznurze do bielizny, pozwalał na swobodne zapoznanie się z nimi. Prace wpisane
zostały również do „Niezapisanej Książki” (ciekawego obiektu artystycznego, którą można wypełniać
tekstem, przekazanej przez Muzeum Karl Ernst-Osthaus w Hagen) oraz opublikowane w lokalnej
prasie.
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w Szprotawie osobiście podziękował za uczestnictwo w konkursie i wręczył zwycięzcom nagrody.
Laureatami w kategorii szkół średnich zostali: Grzegorz Wilczewski i Monika Cygan, a w kategorii
szkół podstawowych: Dorota Tomaszewska, Joanna Janowska i Agnieszka Sawicka. Jedną
z wyróżnionych była także absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie - Sylwia Sowicz.
KIERMES
Dzięki rozpoczętej współpracy poznawaliśmy wzajemnie swoje tradycje, obchody i święta.
Jednym z ważniejszych świąt obchodzonych przez mieszkańców Gevelsbergu jest wielka ludowa
zabawa pod nazwa „KIERMES, która odbywa się co roku w ostatni weekend czerwca. Delegacje ze
Szprotawy nie jeden raz miały okazję brać udział w uroczystościach. Tak też było w trakcie wizyty w
1997 roku.
Zabawa obchodzona jest na pamiątkę męczeńskiej śmierci arcybiskupa Kolonii – Engelberta,
zamordowanego w 1225 roku. Na ulicach pojawiają się liczne barwne stoiska i stragany, na których
można kupić prawie wszystko. „Kiermes” to również dobra zabawa na wymyślnych karuzelach,
młynach, ciekawych strzelnicach, loteriach, itp. Co roku punktem kulminacyjnym zabawy jest barwna

parada od miejsca domniemanej śmierci arcybiskupa do trybuny honorowej. Uczestnicy przez cały rok
obmyślają sposób i formę prezentacji.
Spotkanie to było okazją do przekazania na rzecz Gminy Szprotawa wozu strażackiego wraz z
wyposażeniem przez członków ochotniczej straży pożarnej Feuerwache Ost oraz karetki pogotowia
marki Mercedes przez personel szpitala Martfeld w formie prezentów dla przyjaciół z Polski.
Powódź
O tym, że Gevelsberg jest prawdziwym przyjacielem Szprotawy, można było przekonać się w
roku 1997, kiedy to Szprotawę dotknęła powódź.
Na usunięcie szkód klęski żywiołowej delegacja z Gevelsbergu przekazała ponad 25 tys. DM. Z tego:
20 tys. DM przekazane zostało miastu Szprotawa, pozostałą zaś kwotę otrzymała parafia św.
Andrzeja w Szprotawie do bezpośredniego rozdzielenia pomiędzy najbardziej potrzebujących
mieszkańców. Pieniądze te, to efekt zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców Gevelsbergu.
W roku 1997 czynnie do współpracy włączyły się szkoły.
Wzajemne kontakty w 1998 roku.
W dniach 26-28 czerwca 1998r. miasto Gevelsberg świętowało 25-lecie partnerstwa pomiędzy
miastem Gevelsberg i Vandome.W obchodach uczestniczyła trzy osobowa delegacja ze Szprotawy.
Podczas wizyty Burmistrz Szprotawy Franciszek Sitko zaprosił przedstawicieli Gevelsbergu i
Vandome na jubileusz 1000-lecia spotkania Bolesława Chrobrego – władcy Polski z cesarzem
Niemiec Ottonem III, który przypadał na rok 2000.
Rok 1998 to okres szerszych kontaktów miedzy artystami i muzykami obu miast. W październiku w
Gevelsbergu dokonano otwarcia wystawy obrazów malarzy szprotawskich w Galerii Artystycznej „Gut
Rochlz”. W przemówieniu Burmistrz Solmecke podkreślił, że przyjaźń między naszymi miastami trwa
już 7 lat, ale pierwsze kontakty nawiązali artyści. Niewątpliwie wystawa ta była ważnym elementem w
budowie partnerskich stosunków pomiędzy naszymi miastami.
Obchody milenium w Szprotawie
Historia miasta Szprotawy sięga roku 1000, gdzie w iławskim grodzie Bolesław Chrobry
przyjmował ze wszystkimi honorami cesarza Ottona III, by następnie udać się z nim do grobu św.
Wojciecha w Gnieźnie. Jubileusz spotkania obu władców to przede wszystkim 1000-lecie historii
chrześcijańskiej Szprotawy i 2000 lat chrześcijaństwa. Chcąc uświetnić to epokowe wydarzenie,
władze Szprotawy zorganizowały obchody jubileuszu 1000-lecia spotkania władców Polski i Niemiec.
Ta uroczystość nie mogła odbyć się bez udziału gości z Gevelsbergu oraz profesora Klausa
Hänscha,
któremu
w
trakcie
uroczystej
sesji
Rady
Gminy
i
Miasta
w Szprotawie nadano honorowe obywatelstwo Miasta Szprotawy ( Profesor Klaus Hänsch urodził
się15 grudnia 1938 w Szprotawie, skąd jego rodzina w 1945 roku została wysiedlona do SzlezwikuHolsztyna. Od 1979 roku stale wybierany na członka Parlamentu Europejskiego, w latach 1994-1996
sprawował funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego).
Świadkami tego aktu byli licznie przybyli zaproszeni goście :Wicewojewoda Lubuski Marcin
Jabłoński, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko, parlamentarzyści
lubuscy – senatorowie RP – Jolanta Danielak i Zbyszko Piwoński, posłowie Józef Zych, Andrzej
Brachmański oraz radni powiatu i gminy.
Na pamiątkę 1000-lecia spotkania władcy Polski z Ottonem III dokonano uroczystego
odsłonięcia pomnika, który miał symbolizować uczestnictwo Szprotawy w jednoczącej się Europie.
Burmistrz Klaus Solmecke wręczył pod pomnikiem trzy odlewy pieczęci Ottona III z lat 996 – 997
(oryginalne pieczęcie znajdują się w Niemieckim Muzeum Narodowym). Wspólnie dokonano również
zasadzenia dębu symbolizującego przyjaźń polsko-niemiecką.
Na tą okazję władze Gevelsbergu przygotowały także gablotę przedstawiającą początek
przyjaznych
kontaktów
i
historię
czteroletniej
współpracy
Szprotawy
i Gevelsbergu. Do dziś tablica ta stoi w centrum Szprotawy, prezentując współpracę między dwoma
miastami.

Jubileusz 5-lecia współpracy partnerskiej.
Pierwszym podsumowaniem oficjalnej współpracy był jubileusz 5-lecia, który obchodzony był
w Gevelsbergu. W dniach 24-27 maja 2001 r. delegacja ze Szprotawy uczestniczyła w uroczystych
obchodach, które przeplatane były wieloma akcentami szprotawskimi m.in. otwarto trzy wystawy: prac
malarskich, eksponatów Izby Historii i fotograficznej pt.: „Gevelsberg w oczach Szprotawianina”
autorstwa
R. Rębisza. Występy dzieci ze szprotawskiej szkoły muzycznej uświetniły obchody uroczystości.
Pamiątkowa wystawa dokumentów Izby Historii, która była dziełem Mieczysława
Pozaroszczyka i Wolfganga Stamma z Gevelsbergu prezentowała 20 plansz pod wspólnym hasłem
„nigdy więcej wojny”.
Za zasługi w krzewieniu i pielęgnowaniu współpracy pamiątkowymi medalami odznaczeni
zostali m.in.: Burmistrz Szprotawy – Franciszek Sitko, Dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury –
Bogusław Lisiecki oraz prowadzący Szprotawską Izbę Historii - Mieczysław Pozaroszczyk.
W przemówieniu burmistrz Klaus Solmecke wyraził głębie znaczenia partnerstwa:
„Partnerstwo znaczy: widzieć oczami innych, choć bardzo często nie jest to łatwe (…) Partnerstwo
znaczy: potraktować poważnie to co dla drugiego człowieka jest ważne, jak również śmiać się z tego z
czego on się śmieje. Partnerstwo znaczy: wysłuchać ocen i poglądów drugiego człowieka
i zastanowić się głęboko nad tym, które zgadzają się z naszymi.”
Rok 2002 – nowe władze – nieprzerwana przyjaźń.
Jesienią 2002 r. w Szprotawie odbyły się nowe bezpośrednie wybory samorządowe, w wyniku
których stanowisko burmistrza Szprotawy objął Roman Rosół. Już w marcu następnego roku, nowo
wybrany burmistrz Szprotawy odwiedził Gevelsberg na zaproszenie Burmistrza Klausa Solmecke.
Roman Rosół w swoim powitalnym przemówieniu podkreślił, iż dużą wagę i znaczenie
przywiązuje do kontynuacji dobrosąsiedzkiej współpracy oraz jej pogłębiania i rozszerzenia. Zaznaczył
również, że wzajemne kontakty oparte na solidnych fundamentach jakimi są przyjaźń i wzajemne
zrozumienie przyniosą wymierne efekty współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
I Komisja ds. Współpracy Partnerskiej
W dniach 4-6 czerwca 2004 r. Szprotawa gościła kilkudziesięcioosobową delegację z miasta
partnerskiego Gevelsberg. Celem wizyty był udział w inauguracyjnym posiedzeniu Szprotawskiej
Komisji ds. Współpracy Partnerskiej, która odbyła się 5 czerwca w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Szprotawie.
Bogaty i różnorodny program wizyty został przygotowany przy współpracy z ks. Leonem
Andrysem, Proboszczem Parafii p.w. św.Andrzeja Apostoła i jej mieszkańcami, którzy w tym czasie
gościli zaprzyjaźnionych parafian z kościoła p.w. Św. Engelberta z Gevelsbergu. Z tej okazji odbył się
koncert orkiestry „Jeunesses Musicales” pod dyrekcją Stanisława Piniuty - „Muzyka na Iławie” przy
kościele p.w. św. Andrzeja w Szprotawie. Zainaugurował on oficjalną część wizyty. Następnego dnia
goście przyjęci przez parafię św. Andrzeja mieli okazję zwiedzić Panoramę Racławicką we Wrocławiu.
Kulminacyjnym momentem wizyty było posiedzenie Komisji ds. Współpracy Gevelsberg Szprotawa. W obradach komisji ze strony niemieckiej udział wzięły 23 osoby, a ze strony polskiej 18
osób, reprezentujących rożne dziedziny życia społecznego.
Wśród zaproszonych gości, obok przedstawicieli władz Gevelsbergu: burmistrza dr Klausa
Solmecke, z-cy burmistrza Klausa Krägeloh, Szprotawę odwiedziło również małżeństwo Bruzek, od
których Szprotawianie doświadczyli wiele dowodów przyjaźni i wymiernej pomocy w formie licznych
darów.
W trakcie posiedzenia komisji, w dowód uznania i przyjaźni, nadano burmistrzowi
Gevelsbergu, dr K. Solmecke Honorowe Obywatelstwo Szprotawy. Doktor K. Solmecke od wielu lat
gorący orędownik współpracy partnerskiej między miastem Gevelsberg i Szprotawą. Jako
pomysłodawca, poprzez pierwsze kontakty i zacieśnienie współpracy, doprowadził do podpisania w
1996 r. oficjalnego porozumienia o partnerstwie między naszymi miastami. Następnie przez kolejne
lata dbał o pomyślny rozwój wzajemnych kontaktów.
Goście podziwiali uroki szprotawskiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
podczas koncertu muzyki organowej w wykonaniu Włodzimierza Czernisza. Delegacja zwiedziła
również odbudowywany kościół poewangelicki oraz Izbę Historii. Szprotawski Dom Kultury specjalnie

na tę okazje przygotował wystawę pt. „Przemijanie” St. Wojcieszaka z Poznania. Autor przedstawił
unikalny zestaw fotografii obiektów zagrożonych zniszczeniem stanowiący obraz przemijającej kultury.
Rok 2004 – wybory w Gevelsbergu.
Jesienią, 2004 roku w partnerskim mieście Gevelsberg odbyły się wybory, w wyniku których
na stanowisko burmistrza został wybrany Claus Jacobi. Nowo wybrany burmistrz w przesłanej
korespondencji zaznaczył, iż dołoży wszelkich starań by stosunki pomiędzy Szprotawą, a
Gevelsbergiem przebiegały tak samo przyjacielsko i serdecznie, jak w przeszłości. Zadeklarował
jednocześnie, że z całych sił będzie zachęcał mieszkańców do partnerskich kontaktów, tak by
zapewnić realizację idei europejskich w zakresie współpracy naszych miast.
II Komisja ds. Współpracy Partnerskiej
W dniach 20-23 października 2005 roku delegacja ze Szprotawy uczestniczyła w kolejnym
posiedzeniu Komisji do spraw Współpracy Partnerskiej, które zorganizowano w Gevelsbergu.
W spotkaniu ze strony gminy Szprotawa uczestniczyli: przedstawiciele władz oraz różnych dziedzin
życia społecznego- m. in. opieki społecznej i zdrowotnej, ekologii, dorobku historycznego, kultury
i sportu oraz przedsiębiorczości.
Podczas posiedzenia komisji omówiono bardzo szczegółowo formy współpracy w dziedzinie
sportu, współdziałania młodzieży w zakresie wymiany, kultury i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Ustalono wstępny termin i warunki organizacji, przypadającego w 2006 roku jubileuszu
10-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami, który tym razem zorganizowany będzie
w Szprotawie. Poza częścią oficjalną delegacja uczestniczyła w przygotowanym programie
artystycznym, odwiedzinach w gevelsbergskiej parafii oraz krótkiej wycieczce zapoznawczej po
Zagłębiu Ruhry.
Turniej Czterech Krajów
Jednym z ostatnich wydarzeń w ramach wzajemnych kontaktów, obchodzonym przed
jubileuszem 10-lecia, któremu poświęcona jest ta publikacja był Turniej Czterech Krajów tj.
Polska- Szprotawa, Niemcy- Gevelsberg, Francja- Vondome, Włochy- Butera zorganizowanym przez
miasto Gevelsberg w kwietniu 2006r.
Ze strony Szprotawy udział wzięły dwie młodzieżowe drużyny piłki nożnej i grupa lekkoatletów.
Program przewidywał szereg rozgrywek sportowych oraz atrakcji artystycznych. Uczestnicy mieli
również możliwość obejrzenia wystawy znaczków i pocztówek ze Szprotawy, wyeksponowanych
w ratuszu miejskim oraz bawić się wspólnie na Międzynarodowym Wieczorze Sportowców.
Spotkanie z Wolfgangiem Stamm
Jednym z przykładów współpracy partnerskiej na gruncie nieoficjalnym jest użyczenie
cennych zbiorów kolekcjonerskich szprotawskiemu społeczeństwu przez mieszkańca Gevelsbergu.
W maju 2006r. Szprotawę odwiedził Pan Wolfgang Stamm z Gevelsbergu, który od lat
kolekcjonuje dokumenty i przedmioty historyczne związane ze Szprotawą, poświęcając temu hobby
znaczny czas i własne środki finansowe
Tę wyjątkową ekspozycję zawierającą m.in. unikatowe dokumenty, korespondencję z
XVI wieku, bite monety okolicznościowe z XVIII wieku oraz monetę płatniczą z XVI wieku można
oglądać w salach wystawowych Szprotawskiej Izby Historii od dnia 16 czerwca 2006r tj. od
uroczystego otwarcia wystawy, która uświetni jubileusz 10-lecia współpracy partnerskiej Szprotawy
i Gevelsbergu.
Kontakty kulturalne
Od samego początku żywym fundamentem współpracy między Szprotawą a Gevelsbergiem
byli artyści. Już w październiku 1994 roku, a więc na 2 lata przed podpisaniem umowy partnerskiej
odbyła się wystawa prac plastyczno-malarskich artystów z Gevelsbergu. Trzy tygodnie później
szprotawscy artyści mieli okazję zaprezentować swoje obrazy w Gevelsbergu.

W roku 1997, na zaproszenie Państwa Renate i Klausa Solmecke gościł
w Gevelsbergu założyciel szprotawskiej grupy „FOTO-PLAST”, malarz, plastyk – Pan Reginald Rębisz
wraz z plastyczkami Dorotą Kamińską i Czesławą Zazulą. Efektem tej wizyty była wystawa prac
szprotawskich artystów, na której otwarcie przybyli: radni miasta, dziennikarze miejscowej prasy
i radia oraz mieszkańcy. Wystawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Rok po niej prace
szprotawskich artystów zaprezentowano w miejskiej galerii artystycznej „Gut Rocholz”. Wzięły one
jednocześnie
udział
w
aukcji
na
rzecz
Hospicjum
Emaus
działającego
w Gevelsbergu. Dzięki sprzedaży obrazów polskich artystów, przekazano 2 800 DM dla ludzi chorych
i umierających.
Natomiast prace niemieckiego artysty, obecnie mieszkańca Gevelsbergu - Wernera Liebkisa
podziwiać można było w galerii „Pryzmat” Szprotawskiego Domu Kultury w marcu 1999r. Malarz ten,
określany przydomkiem „przekraczający granice” przekazał na rzecz miasta kilka swoich grafik.
Podczas jubileuszu 5-letniej współpracy partnerskiej między Szprotawą a Gevelsbergiem
nastąpiła wymiana prac pomiędzy artystami. Obraz Wernera Liebkisa przekazany został na ręce
delegacji ze Szprotawy, natomiast szprotawski artysta Reginald Rębisz pozostawił swoje fotografie,
prezentowane na wystawie miastu Gevelsberg – jako pamiątkę oraz uhonorowanie dotychczasowej
współpracy.
Niemalże od pierwszych lat współpracy nawiązały się przyjacielskie kontakty między Szkołą Muzyczną
w Szprotawie a Szkołą Muzyczną w Gevelsbergu. Przy każdej nadarzającej się okazji uczniowie szkół
odwiedzali się wzajemnie i wspólnie koncertowali. Tworzyli oni muzyczną oprawę wszystkich spotkań
partnerskich.
Dwukrotnie w Szprotawie gościł chór z Gevelsbergu pod przewodnictwem Manfreda Bruzka.
Piętnastoosobowy zespół koncertował w Szprotawskim Domu Kultury oraz przed kościołem p.w. św.
Andrzeja w maju 1998r i w czerwcu 2001r. Podczas spotkań nie brakowało dodatkowych atrakcji, jak
np. wspólne rozmowy przy ognisku.
Spotkania parafian
Rok 1994 to okres, w którym nawiązano szczególne kontakty pomiędzy katolikami z parafii
św. Andrzeja w Iławie (historyczna dzielnica Szprotawy, dziś potocznie nazywana Sowinami)
a katolikami z parafii św. Engelberta z Gevelsbergu. Na zaproszenie proboszcza ks. Leona Andrysa
do parafii przybyło 24 niemieckich gości. Uroczysta msza św. odbyła się w sobotę 15 października.
To łączenie się we wspólnych modlitwach o pokój i pojednanie między narodami dało początek
cyklicznych spotkań pomiędzy wiernymi obu parafii.
Kontynuacją wizyty niemieckich katolików w Szprotawie był wyjazd 48-osobowej grupy
z kościoła św. Andrzeja w Szprotawie do Gevelsbergu w dniu 5 maja 1995 r.
Ponowne spotkanie nastąpiło już w kolejnym roku. W dniach od 31 maja do
1 czerwca 1996r. parafia św. Andrzeja na Sowinach gościła grupę 30 parafian z Gevelsbergu na czele
z pastorem Winfriedem Odenwaldem. Wspólnego powitania gości dokonali: ks. Leon Andrys wraz
z biskupem Pawłem Sochą, który tego dnia udzielał sakramentu bierzmowania szprotawskiej
młodzieży. Przy okazji tej wizyty goście z Niemiec podarowali parafianom amforę, która stoi przed
ołtarzem w kościele p.w. Św. Andrzeja , a w geście przyjaźni otrzymali obraz Matki Boskiej.
Kiedy latem 1997r. Szprotawę nawiedziła powódź, przyjaciele z Gevelsbergu zorganizowali
zbiórkę na rzecz pomocy dla powodzian. Była to m. in. odzież, zabawki, książki i rzeczy gospodarstwa
domowego. Cały transport został przekazany mieszkańcom parafii św. Andrzeja.
Również w roku 1998 szprotawscy parafianie odwiedzili Gevelsberg. Było to czwarte
spotkanie katolików polskich i niemieckich z inicjatywy ks. Leona Andrysa. Szprotawianie tradycyjnie
zostali zakwaterowani u gevelsberskich rodzin, co pozwoliło na umacnianie zawartych przyjaźni,
a także na zawieranie nowych. Do kolejnego spotkania tej grupy doszło w 2000 roku z okazji 1000lecia spotkania Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III.
Współpraca młodzieży
Współpraca między młodymi ludźmi rozpoczęła się w roku 1997. W dniach od 15 do 20
września 25 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Szprotawie
gościła w szkole Alte Geer w Gevelsbergu. Wizyta ta dała początek wzajemnych partnerskich
kontaktów miedzy uczniami obu szkół.
Podczas wizyty dzieci uczęszczały na lekcje, wyjeżdżały na wycieczki, bywały na basenie, spotykały
się na wspólnym grillowaniu, ale przede wszystkim poznawały się.

Kontynuacją zapoczątkowanej w 1997 r. przyjaźni między dziećmi obu szkół było kolejne, miłe
spotkanie. Tym razem to szprotawska szkoła zaprosiła przyjaciół z Niemiec. W okresie od 4 do 9 maja
1998r. w Szprotawie przebywała 24-osobowa grupa dzieci z nauczycielami z Gevelsbergu. Kolejny rok
to rewizyta w Gevelsbergu. W dniach od 3 do 8 maja 1999r. szprotawska młodzież przebywała
w partnerskim mieście. Program wizyty obejmował m.in. prezentację filmu o współpracy między
Szprotawą a Gevelsbergiem.
Następne spotkanie młodzieży polsko - niemieckiej w ramach wymiany szkolnej odbyło się w
maju 2000r. w Szprotawie. Jednym z głównych punktów tej sześciodniowej wizyty był „Dzień
Niemiecki”, zorganizowany przez Gimnazjum nr 1. Obejmował on wiele atrakcji, m.in.: wizytę
zaproszonych uczniów na lekcjach, wystawę zdjęć i plansz prezentujących dorobek i osiągnięcia
kultury niemieckiej oraz emisję filmu pt. „Niemcy”. Taka forma spotkania miała na celu bliższe
poznanie zwyczajów gości.
W dniach 7-11 maja 2001 roku uczniowie z Gimnazjum Nr 1 odwiedzili szkołę ALTE GEER
w Gevelsbergu. W trakcie wizyty, która obfitowała w wiele ciekawych form wspólnego spędzania
czasu, dzieci wzięły udział w projekcie ekologicznym. Realizacja tego projektu odbywała się w pobliżu
zbiornika wodnego w Gevelsbergu. Uczniowie mogli oglądać pod mikroskopem organizmy wyłowione
ze zbiornika wodnego w specjalnym autobusie „Lumbricus”, który napędzany jest energią słoneczną.
Kolejną okazją do wspólnych przeżyć i spotkań była wizyta zorganizowana z inicjatywy
uczniów, rodziców i grona pedagogicznego Gimnazjum nr 1 w Szprotawie, które miała miejsce
w dniach od 13 do 18 maja 2002 roku. Jednym z najważniejszych punktów tej wizyty była podróż do
Gross Rosen – Miejsca Pamięci Narodowej. Gospodarze przygotowali także dla swoich zachodnich
przyjaciół grę po mieście, która przyczyniła się do lepszego poznania Szprotawy przez niemiecką
młodzież. Wspólne spotkanie młodzieży, nauczycieli i rodziców odbyło się w Piotrowicach w pobliżu
750-letniego dębu Chrobry (najstarszy dąb szypułkowy w Polsce).
Nie zabrakło także wspólnego spotkania w roku 2003, które umocniło dotychczasowe
znajomości. Atrakcją tego spotkania był program „cyrk”, przygotowany przez gospodarzy
z Gevelsbergu. Dzieci i ich opiekunowie pod czujnym okiem wykwalifikowanych cyrkowców uczyli się
żonglerki, połykania ognia i akrobacji, które następnie mogli zaprezentować we wspólnym
przedstawieniu cyrkowym.
Kontakty z Hauptscule Gevelsberg – West
Przyjaźń między uczniami szprotawskiego Gimnazjum nr 2 a uczniami z Hauptscule
Gevelsberg – West nawiązała się dzięki poczcie elektronicznej. Z czasem zrodziła się chęć bliższego
poznania. Okazja taka nadarzyła się w maju 2003 roku. Dzieci z Gevelsbergu wraz z opiekunami
przyjechały odwiedzić swoich szprotawskich kolegów.
Następnego dnia wspólnie zwiedzano Szprotawę. W Piotrowicach, nieopodal Szprotawy,
dzieci obejrzały dąb Chrobry, a następnie przy ognisku dyskutowano na temat „Szkoła w Niemczech szkoła w Polsce”. W celu zintegrowania grupy, zorganizowano wspólny wyjazd w góry, gdzie
uczestnicy „wdrapali” się na Śnieżkę, zwiedzili świątynię Wang w Karpaczu, a także bawili się
w miasteczku „Western City”. Po powrocie do Szprotawy zwiedziły ratusz, gdzie powitał ich Burmistrz
Szprotawy Roman Rosół. Spotkanie to było możliwe dzięki działalności „Polsko- Niemieckiej
Współpracy Młodzieży”, której głównym celem jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia
i ścisłego współdziałania młodzieży Polski i Niemiec przez wymianę młodzieży i współpracę.
Kontakty pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami Szprotawy i Gevelsbergu są szczególnie
cenne, gdyż to do nich należeć będzie pielęgnowanie kontaktów partnerskich w przyszłości. To oni
będą budować Wspólna Europę.
Honorowi obywatele, odznaczeni:

Reginald Rębisz – od roku 1998 Honorowy Obywatel miasta Gevelsberg, malarz, plastyk, założyciel
nieformalnej grupy FOTO-PLAST, działającej od 1992r przy Szprotawskim Domu Kultury
Klaus Solmecke – w dniu 5 czerwca 2004r podczas posiedzenia komisji ds. Współpracy Partnerskiej
otrzymał Honorowe Obywatelstwo Szprotawy, nadane przez Radę Miejską w Szprotawie.
Ingrid i Manfred Bruzek - w czerwcu 2005 roku z okazji 15-lecia Samorządu Szprotawskiego
podczas uroczystej sesji Rady Miasta odznaczeni zostali Medalem za Zasługi dla Gminy Szprotawa.

