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Od 14 do 17 sierpnia 2012 roku  gościła w Kłodawie  w ramach rewizyty delegacja
samorządowa niemieckiego miasta Oschatz (Saksonia)  i grupa taneczna z tej miejscowości.

  

   Współpraca Kłodawy z Oschatz trwa od lutego 2006 roku, kiedy to na konferecji w
Wiechlicach zorganizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich były mieszkaniec Kłodawy poznał przedstawicielkę miasta Oschatz Katrin Frundt.
Kontakt został nawiązany natychmiast i do Kłodawy zostało skierowane zapytanie o ewentualne
zainteresowanie współpracą. Samorząd i władze administracyjne Kłodawy potwierdziły
niezwłocznie wolę wspólnego działania i już w listopadzie 2006 roku do Kłodawy przybyła
pierwsza historyczna delegacja z LEBE e.v. Oschatz.

      

   W lipcu 2007 roku w Oschatz przebywał z krótką roboczą wizytą przedstawiciel kłodawskiego
samorządu - Paweł Rosiak a rok potem we wrześniu 2008 w Kłodawie odbtła wizytę  delegacja
wielu instytucji z Oschatz, na czele której stał Rene Werner.

  

   W sierpniu 2009 przebywał w Oschatz  wraz liczną delegacją Burmistrz Kłodawy - Józef
Chudy a w czerwcu 2010 na  Święcie Miasta Oschatz pojawił się przyjęty entuzjastycznie
zespół młodzieżowy GAMA z Kłodawy wraz z wiceburmistrzem  Kłodawy  Stanisławem
Marciniakiem, który zaprosił do wizyty w Kłodawie Burmistrza Oschatz. Pomiędzy Kłodawą a
Oschatz trwała ożywiona korespondencja, która pozwoliła na znalezienie optymalnego terminu
przyjazdu  do Kłodawy. Popołudniu  14 sierpnia 2012 roku do Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie przybył Andreas Kretschmar - Oberburgermeister Oschatz  i Rene Werner - z Urzędu
d/ s Młodzieży/ Sportu i Kultury , dwóch przedstawicieli Rady Młodzieżowej  :  Sarah Schone  i
Max Stange oraz uśmiechnięta, pełna radości ubrana w różowe stroje  grupa taneczna na czele
z opiekunkami : Beate Schulz i  Madelaine Fellmann.

  

   Gości powitali i zaprosili do sali posiedzień  rady Józef Chudy - Burmistrz Kłodawy i  Jerzy 
Cichocki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodawie. Po wzajemnym przedstawieniu się była
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okazja do prezentacji obu miast i gmin. Następnie goście udali się do Gospodarstwa
Agroturystycznego &quot; Pod Kasztanami &quot; w Cząstkowie i po krótkim odpoczynku
zwiedzili Kłodawską Starówkę.

  

   Młodzieżowa OSP wraz z władzami OSP Kłodawa zaprosiła delegację z Oschatz do
zwiedzenia remizy, zapoznania się z dorobkiem tej cieszącej się ponad 110-letnimi tradycjami
organizacji społecznej. Wzajemny  podziw i uznanie, szacunek i chęć bliższego spotkania przy
wspólnym delektowaniu się  smacznymi potrawami przyrządzonymi przez druhów OSP i
podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej przyczyniły się do powstania dobrego klimatu do
dalszego przebiegu programu.

  

   W międzyczasie zwiedzano też  Gminny Ośrodek Kultury i dziewczyny z Oschatz mogły
przeprowadzić trening taneczny. W środowe przedpołudnie goście zwiedzili Archiwum Instytutu
Geologicznego i pałac w Leszczach a następnie uczestniczyli w obchodach tradycyjnego święta
plonów - dożynkach. Występujące na scenie dziewczyny z Oschatz  zaprezentowały nie tylko
swój wysoki kunszt taneczny,  ale radość życia  oraz naturalną urodę, podbijając serca licznie
zgromadzonej  publiczności. Próbę ognia zaliczyła również Karolina Pietrzak - studentka
germanistyki i dziennikarstwa. Przypadło jej zadanie wejścia na scenę  i prezentacji zespołu z
Oschatz. Zdała z wdziękiem  i pełną kompetencją prawdziwy egzamin  z  praktyki języka
obcego. Andreas Kretschmar- burmistrz Oschatz  przyjął zaszczytną rolę pracy w komisji
gastronomicznej oceniającej przygotowane przez poszczególne wsie potrawy regionalne. Było
to niełatwe zadanie, gdyż  zdaniem gościa z Oschatz wszystkie byłe doskonałe, co wyraził
udzielając wywiadu reporterowi TV Wielkopolska. Międzynarodowy charakter tegorocznych 
Dożynek umożliwił nawiązanie wielu nowych kontaktów i przeprowadzenie wielu  rozmów
pomiędzy  delegacją z Oschatz a przybyłymi licznie gośćmi z ościennych gmin i Senatorem RP
Ireneuszem Niewiarowskim.

  

   Wielu chłopców z Kłodawy i dziewczyn z Oschatz wymieniło się adresami i obiecało
nawiązanie korespondencji przede wszystkim na Facebook’u. Czwartek, 16 sierpnia był dniem
poznania Kłodawy i okolic. Goście zwiedzili  Kopalnię Soli &quot; Kłodawa &quot;zjeżdżając
600 metrów pod ziemię i podziwiając walory trasy turystycznej.  Wzmocniono zabezpieczenie
tłumaczy. Obok Karoliny Pietrzak i autora do delegacji dołączyła absolwentka germanistyki
Uniwersytetu Łódzkiego - Ewa Waga- Sadowska. Zwiedzono oddane niedawno  do użytku
obiekty sportowe Orlik w Kłodawie. Następnie zapoznano się z technologią warzenia piwa,
którą przedstawił  Jan Kacprzak w swoim browarze „Zodiak”.

  

   Spacer po mieście, czas na zakupy  i posmakowanie kłodawskich lodów  to okazja do miłych
wspomnień.  Po  Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oprowadziła niemiecką delegację   Ewa
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Ochędalska – dyrektor GOK, a dwie członkinie zespołu Gama, zaprezentowały duet taneczny. 
Nasi goście mogli również obejrzeć niezwykła wystawę   rękodzieła marokańskiego
zaprezentowanego przez Beatę  Puzdrakiewicz -Raj Senhaj i Katarzynę Kupis  zaaranżowaną 
w świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych. Wystawa wywołała podziw dla
zgromadzonych tam wyrobów rękodzieła z Afryki. Pani sołtys wsi Pomarzany Fabryczne
Wiesława Olczyk zaprosiła gości na kawę  i ciasto. Grzegorz Siwiński opowiedział o
zaangażowaniu mieszkańców wsi i sukcesach społeczności lokalnej. Wpis do Księgi Gości
zakończył pierwszą wizytę zagranicznej delegacji w tym pięknym obiekcie. Dzień zakończyła
kolacja – grill. Czwartkowy wieczór był czasem na rozmowy o dalszej współpracy,
poszukiwaniem i dyskusją nad kolejnymi pomysłami  na najbliższy okres wspólnych działań.
Niemiecki zespół taneczny  pokazał przy ognisku także swoje zdolności wokalne i ciekawy 
repertuar muzyczny. Późnym wieczorem pożegnał się z gospodarzami i delegacją z Oschatz
autor notatki, gdyż  w piątek wyjeżdżał z delegacją samorządu Obornik na Święto  Luchow w
dolnej Saksonii. W piątkowy poranek, po śniadaniu, delegacja z Saksonii przybyła do Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie , gdzie w obecności gospodarzy dokonano analizy wizyty,
dziękowano za serdeczne przyjęcie, wymieniono się upominkami. Wspólna fotografia była
ukoronowaniem  wizyty samorządowej z Oschatz w Kłodawie.

  

   Nakreślone na następny rok zadania w tym organizacja  letniego obozu dla Młodzieżowej
Drużyny OSP Kłodawa w EJC Oschatz, wizyty studyjne pozwolą na dalsze budowanie mostu
przyjaźni pomiędzy Kłodawą a Oschatz, którego budowa może przynieść korzyści Wielkopolsce
Wschodniej .

  

   Relację przygotował uczestnik wizyty :  Adam Maliński 
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