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XX-lecie współpracy na wrześniowych Dniach Spreewaldu
W dniach 21 - 22 września br. w zaprzyjaźnionym Lübben odbyło się coroczne święto Spreewaldfest, w którym gromadnie uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta. Wolsztyn wziął udział w świątecznej paradzie łodzi, a część artystyczną uświetnił występ zespołu muzycznego z WDK.
Kontakty Wolsztyna z miastem Lübben należą do najstarszych w Wielkopolsce. Położone malowniczo między kanałami rzeki Szprewy Lübben jest miastem bardzo podobnym do Wolsztyna. Liczy ono około 15.000 mieszkańców, nie ma
w swym obrębie dużego przemysłu, a znane jest raczej ze swoich walorów turystycznych. Podobieństwa te oraz bliskość do Wolsztyna, ok. 180 km, w znaczący sposób ułatwiają kontakty tych miast oraz zbliżają ich mieszkańców. W
dniu 25 lutego 1993 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie radni jednogłośnie poparli nawiązanie stosunków
partnerskich z miastem Lübben. Podobną decyzje powzięli również radni Sejmiku Miasta Lübben w dniu 24 maja
1993 r.

Współpraca kwitnie
Podpisane porozumienie o partnerstwie miało zadanie zbliżyć
mieszkańców obu miast i przyczynić się do nawiązywania kontaktów między poszczególnymi grupami społeczeństwa. Założenia w
pełni zostały zrealizowane. Wymienić tu można chociażby wzajemne kontakty rzemieślników, strażaków, liczne spotkania zespołów kulturalnych czy organizacji skupiających osoby „sprawne
inaczej”. Młodzież wolsztyńskich szkół ma niepowtarzalną okazję
lepszego poznania języków obcych oraz historii i kultury krajów
swych rówieśników zza Odry. W sportowe szranki stają sportowcy
z różnych klubów oraz strażacy, spotykają się artyści, choćby na
Dniach Wolsztyna i Dniach Spreewaldu, w stałym kontakcie są
samorządowcy wymieniając doświadczenia z zakresu polityki komunalnej. Dobre przykłady rozwiązań gospodarczych i infrastrukturalnych stosowanych u naszych partnerów zagranicznych pozwoliły nam nie popełnić niepotrzebnych błędów, szczególnie w
zakresie gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej. Za przykładem gminy Wolsztyn poszły także sąsiednie samorządy oraz powiaty - wolsztyński i Dahme Spreewald.

Prezydent Rady Miejskiej Frank Neumann:
Partnerstwo naszych miast to z pewnością wspaniała sprawa, która rozpoczęła się dokładnie 20
lat temu. Zaczęliśmy małymi krokami, a teraz
rozprzestrzeniła się na wszystkie możliwe obszary. Współpracują nie tylko urzędy, ale i kluby oraz
stowarzyszenia, w tym miejscu chciałbym bardzo
podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To z korzyścią dla wszystkich. W tym roku
po raz pierwszy w naszej wodnej paradzie uczestniczyła łódź z Wolsztyna z lokomotywą. Dziękuję
za ten piękny udział. Popularnością cieszyli się
także wolsztyńscy motocykliści, którzy przybyli do
nas na harleyach.

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski:
Na pamiątkę naszej współpracy zostały przekazane rzeźby wykonane przez wolsztyńskich artystów, tj. Gerarda Jastrzębskiego, Rafała Mencla
oraz Grzegorza Apiecionka. Przedstawiają postaci
z tutejszych legend. Zostaną ustawione w różPo dwudziestu latach
Tegoroczne Dni Spreewaldu były wyjątkowe, ponieważ przypada- nych miejscach i będą mieszkańcom Lübben przyła dokładnie 20. rocznica współpracy, podsumowanie wieloletniej pominać o polsko-niemieckiej przyjaźni.
przyjaźni. Przez te wszystkie lata rozwinęła się ona w wielu różnych dziedzinach. Wszystkich nawet nie sposób wymienić, ponie- Dyrektor WDK Jarosław Świrszcz:
waż funkcjonują już samodzielnie poza Urzędem. Z okazji okrągłej Każdego roku na Święto Spreewaldu jesteśmy
rocznicy na specjalne zaproszenie samorządu z Lübben przygoto- zapraszani razem z zespołami działającymi w rawano wyjazd dla organizacji, które nawiązały i rozwijały te kontak- mach Domu Kultury. Wcześniej oklaskiwany tu
ty przez cały okres. Po raz pierwszy mieliśmy w tym roku wolsz- był Zespół „Kameleon”, Zespół Pieśni i Tańca
tyńską łódź, która uczestniczyła w słynnej spreewaldzkiej para- „Kębłowo”, inne zespoły wokalne i instrumentaldzie. Głównym elementem pływającej ekspozycji był parowóz, a ne. Działa to także i w drugą stronę, np. na Dni
obok niego usadowiono przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca Wolsztyna przyjeżdżają do nas zespoły z Lübben.
"Kębłowo", naszej Parowozowni i Bractwa Kurkowego w galowych mundurach. Śpiewane ludowe piosenki przy akordeonowym akompaniamencie przyciągały uwagę licznie zgromadzonej publiczności. Na scenie ustawionej w centralnym punkcie miejskiej promenady prezentował się między innymi zespół "Mini Forte" z Domu Kultury . Ważnym punktem obchodów było uroczyste przykazanie przez Burmistrza Andrzeja Rogozinskiego kilku pamiątkowych rzeźb. Na głównej scenie dar przyjmowali przedstawiciele samorządu z
Lübben. Była to także okazja do przedstawienia historii współpracy miast oraz promocji turystycznej Wolsztyna, o której w dłuższej prelekcji mówił Burmistrz.

