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W dniach 1 – 4 kwietnia 2011r. przedstawiciele społeczeństwa Ostrzeszowa 

odwiedzili partnerską gminę Stuhr w Niemczech. Tym razem była to wizyta 

wyjątkowa – z okazji 10 – lecia współpracy partnerskiej naszych gmin. W skład 

delegacji weszli obok włodarzy Ostrzeszowa, także członkowie Stowarzyszenia 

Współpracy Partnerskiej Gmin Ostrzeszów i Stuhr oraz zespół JOY, działający przy 

Ostrzeszowskim Centrum Kultury pod kierunkiem Pani Aleksandry 

Marszałkowskiej.  

Podczas wizyty w Niemczech obejrzane zostały tereny inwestycyjne partnerskiej 

gminy, dwie firmy, nowo powstałe przedszkole oraz muzeum regionalne w Syke.  

Wspólne występy zespołów: JOY z Ostrzeszowa oraz niemieckiego Kabel Salat 

uświetniły okolicznościowe uroczystości z udziałem lokalnej społeczności. Jednak 

najważniejszym punktem wizyty było podpisanie umowy o przedłużeniu 

współpracy. Tym razem pod tekstem umowy złożone zostały podpisy nie tylko 

Burmistrzów obydwóch gmin, jak miało to miejsce 21 lipca 2001r., przy 

zatwierdzaniu pierwszej umowy, ale także Prezesów Stowarzyszeń Współpracy 

Partnerskiej Ostrzeszów i Stuhr – Pani Mirosławy Rzepeckiej i Pana Lutza 

Hollmanna. Jak pokazała praktyka to właśnie te stowarzyszenia prowadzą aktywną 

wymianę doświadczeń i rozwijają przyjaźń pomiędzy naszymi społecznościami.  

Podpisany w Stuhr dokument podtrzymuje założenia umowy z 2001r., która została 

oparta na idei umacniania pokoju i wzajemnego zrozumienia międzynarodowych 

społeczności oraz wymiany doświadczeń na temat struktur samorządowych, 

rozwoju w dziedzinie gospodarki, szkolnictwa, usług socjalnych, kultury i sportu. 

Dodatkowo porozumienie rozszerzono o zamierzenia organizacji praktyk i staży 

zawodowych dla młodzieży z obu stron. 

Z okazji 10 – lecia umowy partnerskiej władze Stuhr wręczyły polskiej delegacji 8 

okolicznościowych medali, a Burmistrz Mariusz Witek w okolicznościowym 

przemówieniu krótko podsumował dotychczasową współpracę:  

„W ciągu 10 lat współpracy odbyło się ok. 50 wzajemnych wizyt, wśród których przeważały 

oficjalne spotkania delegacji przedstawicieli gmin partnerskich, organizacji społecznych i 

gospodarczych. Było to ok. 16 spotkań, podczas których poznawaliśmy organizację i 

funkcjonowanie naszych gmin, a także podziwialiśmy piękno krajobrazu i obiekty zabytkowe. 

[…] Jednak najcenniejszym elementem naszej współpracy są nawiązane dzięki niej 

znajomości i przyjaźnie między naszymi społecznościami, ale także wśród polonii mieszkającej 



w Niemczech. Kontakty polsko - niemieckie nie ograniczają się tylko do oficjalnych corocznych 

delegacji, ale przede wszystkim mają charakter prywatny i utrzymywane są pomiędzy 

poszczególnymi mieszkańcami obu gmin i ich rodzinami.”  

Zakończył słowami: „Niech nasza przyjaźń wzrasta tak, jak drzewa przyjaźni - dąb w 

Stuhr i lipa krymska w Ostrzeszowie, symbolizujące stabilność i siłę naszej współpracy. Dziś 

ze wzruszeniem wspominamy minione 10 lat naszej przyjaźni, obserwujemy zmiany, 

podziwiamy nowości i śmiało możemy powiedzieć, że część z nich to nasze wspólne, 

międzynarodowe dzieło.  To dzięki Wam - Drodzy Przyjaciele, Ostrzeszów stał się bliższy 

Europie i choć drogowskaz w ostrzeszowskim parku wskazuje odległość 777 km do Stuhr, to 

my myślami i sercem jesteśmy zawsze z Wami i na OSTRZESZOW PLATZ - symbolicznym 

kawałku Ostrzeszowa na niemieckiej ziemi.” 
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Wizyta, która odbyła się w dniach 16 - 19 września br. miała wymiar 
szczególny, uświetniła bowiem jubileusz 10-lecia współpracy zaprzyjaźnionych 

gmin. Jubileuszowe spotkanie odbyło się dnia 17 września br. o godz. 1000 w sali 
ślubów ostrzeszowskiego Ratusza, a więc w miejscu, gdzie 10 lat temu została 
podpisana umowa partnerska. Przed rozpoczęciem uroczystości goście zapoznali się 
z wystawą poplenerową przygotowaną w salach Muzeum Regionalnego, jak 
również ekspozycją, ilustrującą 10-letnią współpracę. Goście mogli również 
podziwiać znajdujący się na ostrzeszowskim rynku samochód strażacki, który 2 lata 
temu OSP otrzymała w darze od gminy Stuhr. 

 

Uroczystość poprowadził Marek Szulczyński, a rolę tłumacza pełniła Wioletta 
Góra, uzupełniana od czasu do czasu przez inne osoby, m.in. Mariusza Mądrego.  
Na początku spotkania nastąpiło powitanie gości, dokonane przez Mariusza Witka - 
Burmistrza MiG oraz Edwarda Skrzypka - Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Później głos zabierali: Andrzej Grzyb - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wilfried 

Huntemann - Zastępca Burmistrza Stuhr - inicjator współpracy ze strony 
niemieckiej, Zbyszko Szmaj - Burmistrz MiG w latach 1998 - 2002 - który nawiązał 
współpracę z gminą Stuhr (należy wspomnieć, że Wilfried Huntemann i Zbyszko 

Szmaj byli jednymi z osób podpisujących w 2001 r. umowę partnerską), Stanisław 
Wabnic - Burmistrz MiG w latach 1990 - 1998 i 2002 - 2010, Lutz Hollmann - Prezes 
Stowarzyszenia Współpracy i Wsparcia Stuhr - Ostrzeszów, Edgar Wöltje - jeden 
z głównych animatorów współpracy, Mirosława Rzepecka - Prezes Stowarzyszenia 
Współpracy Partnerskiej Ostrzeszów - Stuhr, Rafał Brendel reprezentujący Kurkowe 



Bractwo Strzeleckie, Marek Czwordon - Prezes OSP, Zofia Witkowska - Prezes 
Stowarzyszenia „Crossy Ostrzeszowskie", Bożena Powązka - Dyrektor PCPR, 
dyrektorzy szkół: Justyna Krawczyńska (Gimnazjum w Siedlikowie) i Maria 
Witkowska (SP w Szklarce Przygodzickiej), Mirosław Zając - Dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej, Lech Janicki - Starosta Ostrzeszowski. Mówcy podkreślili 
ogromną rolę, jaką spełnia przyjaźń pomiędzy gminami Ostrzeszów i Stuhr, która 
zaowocowała piękną współpracą w różnych obszarach działalności, obejmując nie 
tylko samorządy i organizacje, ale także pojedyncze osoby. Przypomnieli również 
najważniejsze efekty wzajemnej współpracy. Uroczystość obfitowała w wiele 
pięknych i serdecznych słów, wśród których nie brakowało wspomnień, 
wypowiadanych zarówno z nostalgią, jak i z humorem. Padły także liczne 
podziękowania, a jednym z ich adresatów była Wioletta Góra i wszyscy tłumacze, 
bez których trudno byłoby sobie wyobrazić harmonijną współpracę. Przekazywane 
były również upominki okolicznościowe, chociaż ich wręczenie przez partnerskie 
samorządy zaplanowano pod koniec wizyty. Marek Czwordon wręczył delegacji 
niemieckiej pamiątkowy obraz, upominki przekazał także Starosta Ostrzeszowski. 
Wilfried Huntemann przekazał informację, że darem delegacji niemieckiej dla 
ostrzeszowskich szkół są podręczniki do nauki języka niemieckiego, a Edgar Wöltje 
poinformował zebranych o przygotowaniu pamiątkowych albumów 
fotograficznych, ilustrujących cały okres współpracy i systematycznie uzupełnianych 
zdjęciami z kolejnych wizyt. Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się przed 
Ratuszem w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia.   

 



Kolejny punkt programu - odsłonięcie znaku z nazwą „Rondo Współpracy 

Partnerskiej Stuhr - Ostrzeszów" rozpoczął się ok. godz. 1230. Uroczystość na 
rondzie zaczęła się również od wspomnień, nawiązujących do inicjatywy nadania 
nazw swoich partnerów. Głos zabrali: Zastępca Burmistrza Stuhr Wilfried 
Huntemann oraz Prezesi Stowarzyszeń: Lutz Hollmann i Mirosława Rzepecka. 
W kolejnej części uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Skrzypek 
odczytał treść uchwały o nadaniu nazwy ronda, zaś Burmistrz MiG - Mariusz Witek 
Burmistrz MiG - odczytał jej uzasadnienie. Obaj mówcy podzielili się również 
z zebranymi swoimi refleksjami na temat tej inicjatywy. Najważniejszym punktem 
uroczystości było odsłonięcie znaku z nazwą ronda, którego dokonały następujące 
osoby: Wilfried Huntemann, Lutz Hollmann, Mariusz Witek, Edward Skrzypek, 
Zbyszko Szmaj, Stanisław Wabnic i Mirosława Rzepecka. Po zdjęciu ze znaku wstęgi 
z barwami Ostrzeszowa nastąpiły gromkie oklaski. Na koniec uroczystości 
wykonano pamiątkowe zdjęcie, a później odbył się krótki występ wokalno - taneczny 
ostrzeszowskiej młodzieży. Warto dodać, że uroczystość uświetnił swą obecnością 
gość z Norwegii - Eyvind Grundt, który od kilku dni przebywa w Ostrzeszowie. 

Godny podkreślenia jest również fakt, że w późnych godzinach nocnych dnia 
18 września br. do Ostrzeszowa przybył jeszcze jeden znamienity gość - Cord 

Bockhop - Burmistrz Stuhr, który niedawno wybrany został Starostą Powiatu 
Diepholtz. Gratulujemy Panu Burmistrzowi tego wyboru, życzymy wielu sukcesów 
na nowym etapie samorządowej działalności i dziękujemy, że przyjechał do naszego 
miasta, aby wziąć udział w spotkaniach jubileuszowych. To jeszcze jeden dowód 
pięknej przyjaźni polsko - niemieckiej, która tak wspaniale wrosła w serca obu 
społeczności.  

  


