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 Było to już siódme, polsko-niemieckie spotkanie w czasie letnich wakacji. Prawie 600 młodych
ludzi z obu zaprzyjaźnionych miast z Wielkopolski i Saksonii wzięło dotychczas udział w
spotkaniach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

  

  31 lipca 2019 roku po sprawnym załadunku bagaży, umundurowania ćwiczebnego i galowego,
44 młodych strażaków wraz z opiekunami: Tomaszem Barańskim, Dawidem Banasiakiem,
Mateuszem Białasem, Pawłem Krysztofowiczem, Kingą Barańską i Oliwią Wastowską oraz
tłumaczami Dorotą Chrapkowską i Adamem Malińskim wyruszyło do Oschatz. 

  

  

Tam oczekiwali na gości z  Kłodawy : Rene Werner,  Lars Natzke, Daniel Kaschel, Andreas
Hoffmann, Robert Rozinek, Nico Wunderlich, Sebastian Schuffenhauer i Nadine Lehmann wraz
z członkami miejscowej MDP/ JugendFeuerwehr.
 Dyrektor Urzędu Miejskiego w Oschatz Jorg Bringewald wraz z Larsem Natzke oficjalnie
powitał gości i przekazał na ręce  Tomasza Barańskiego symboliczny  „Chleb Pokoju”. Sól
kłodawska była symbolicznym uzupełnieniem tej uroczystości i suwenirem. 
W piątek strażacy wraz z opiekunami udali się do parku wodnego w Bad Lausick . Atrakcje
parku wodnego pozwoliły na wypoczynek i regenerację sił. Po południu wystąpiła znana już w
Kłodawie z koncertu w Gminnym Ośrodku Kultury - Florentine Rische, która zagrała na gitarze i
zaśpiewała piosenki w języku angielskim.
W sobotę młodzież zwiedziła  remizę Straży Pożarnej w Oschatz, zapoznała się ze sprzętem,
wyposażeniem  oraz procedurami funkcjonowania jednostki strażackiej.
Bardzo interesujący okazał się pokaz możliwości psów policyjnych. Po popołudniu wspólnie
prowadzono ćwiczenia z ratownictwa drogowego, uwalniania rannych z samochodów po
wypadkach drogowych. Porównywano sposoby i metody pracy obu drużyn w zakresie
ratowania ofiar wypadków komunikacyjnych.
 Niedziela to był czas pożegnania i podsumowania spotkania. Cały projekt mógł zostać
zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta Oschatz i Kłodawa oraz organizacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Poczdamu.

  

Spotkanie było hospitowane w zakresie merytorycznym przez Anise Latic przedstawicielkę -
Niemieckiego Związku Straży Pożarnych (www.feuerwehrverband.de)  i dokumentowane
fotograficznie przez  Katrin Frundt- multiplikatorkę międzynarodowych spotkań młodzieży -
inicjatorkę nawiązania kontaktów pomiędzy Oschatz i Kłodawą.
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Relację przygotował Adam Maliński
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