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Z okazji 10 – ej rocznicy podpisania Aktu Partnerstwa Miast oraz w 20-tą rocznicę podjęcia
współpracy delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej, w tym także nauczyciele ZSiPO im. M.
Kopernika z Kalwarii, udali się z wizytą do zaprzyjaźnionego Hameln.

5 listopada 2001 roku w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej miało miejsce uroczyste
podpisanie dokumentu o partnerstwie miast Kalwaria – Hameln. 5 listopada 2011 roku minęło
10 lat od tego ważnego wydarzenia. W ramach obchodów tej rocznicy władze miasta Hameln,
na czele z obecną panią burmistrz Zuzanną Lippmann, zaprosiły delegację z Kalwarii do
Hameln w dniach 7 – 10. 06.2012 r. Zaproszeni zostali: burmistrz miasta pan Zbigniew
Stradomski z małżonką, pani Krystyna Kuchareczko- emerytowana nauczycielka Liceum
Ogólnokształcącego, która zainaugurowała wymianę naszej szkoły z młodzieżą z Hameln w
1991 roku, (obecnie koordynator do spraw współpracy przy Urzędzie Miasta); pani Halina
Dudek- nauczycielka ZSiPO im. M. Kopernika, która od roku 1991, czyli od momentu
rozpoczęcia współpracy, zajmowała się międzynarodową wymianą grup młodzieżowych; ojciec
Melchior Cichy z Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej – osoba, od której
współpraca się rozpoczęła; a także przedstawiciele Rady Miasta, Rady Młodzieży, Cechu
Rzemiosł Różnych, Domu Kultury oraz Orkiestra Miejska z Kalwarii.

Program pobytu w niemieckim mieście Hameln, mieście Szczurołapa, był bardzo ciekawy i
starannie przygotowany. W piątek 8 czerwca po śniadaniu wszyscy uczestnicy udali się na
pieszą wycieczkę do miejsca widokowego Klut, skąd z wieży można podziwiać panoramę
miasta Hameln. Następnie pojechaliśmy na wycieczkę do Hamelschenburg, gdzie znajduje się
piękny zamek.
Wieczorem z okazji
jubileuszu przygotowane było przyjęcie przez mieszkańców miasta Hameln. W spotkaniu wzięło
udział wielu starszych mieszkańców, znających język polski z dzieciństwa. Bardzo miłe były
spotkania z rodzicami, którzy gościli naszą młodzież
a także uczestnikami
rewizyt w Kalwarii.
Był grill, sałatki, ciasta, a towarzyskim rozmowom towarzyszyła muzyka. Odbyły się występy
orkiestry z Kalwarii oraz Halvestorf z Hameln. Bardzo ciekawy był wspólny występ obu orkiestr,
raz pod batutą polskiego, raz – niemieckiego dyrygenta.
Sobota (9 czerwca) była dniem bardzo uroczystym i podniosłym. O godzinie 10 – ej odbyło się
oficjalne powitanie naszej delegacji w pomieszczeniach
muzeum w Ratuszu przez panią burmistrz Zuzannę Lippmann. Po wzajemnym przedstawieniu
delegacji z Hameln i Kalwarii mieli przemówienia pani burmistrz Lippmann oraz pan burmistrz
Stradomski. Następnie nastąpiła wymiana prezentów. Pan burmistrz Stradomski złożył
pamiątkowy wpis do Złotej Księgi Miasta Hameln. Potem była luźna rozmowa, poczęstunek i
tradycyjne małe upominki dla każdego uczestnika delegacji.
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Po uroczystym spotkaniu orkiestra z Kalwarii wystąpiła na tarasie Hochzeitshaus. Występ
zgromadził sporą grupę słuchaczy, którzy oklaskami nagrodzili popisowy występ naszych
muzyków. Po obiedzie zorganizowano zwiedzanie miasta Hameln.

Wieczór jubileuszowy przygotowany był na statku „Hameln”, odbywającym rejs po rzece
Wezerze. W imprezie wzięło udział około 140 osób – przedstawicieli różnych partii, organizacji
społecznych, poprzedni pracownicy Urzędu Miasta Hameln, którzy gościli naszą młodzież w
ratuszu w latach ubiegłych, w czasie naszych systematycznych wyjazdów. Była także okazja,
aby spotkać się i porozmawiać z osobami, którym zawdzięczamy współpracę zagraniczną z
Hameln – pastorem Herbertem Dieckmannem, inicjatorem wymiany grup młodzieżowych naszej
szkoły z uczniami szkół z Hameln oraz podpisania partnerstwa miast; z panem Wilfriedem
Schwarkiem, dzięki któremu nasza młodzież mogła wyjeżdżać do Anglii (od roku 1995),
Szwecji, a później Rosji. Nie brakło także nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Victoria-Luise
Gymnasium, którzy kontynuują wymianę grup młodzieżowych jak pani Godehilde Tigges oraz
pan Horst Bultzingslowen. W niedzielę 10 czerwca po uroczystej mszy w kościele Św.
Augustyna uczestniczyliśmy w procesji Bożego Ciała prowadzonej przez polskiego ojca
Rolanda Pancerza, który również brał udział w delegacji w zastępstwie ojca Melchiora.

Pobyt w Hameln, który przebiegł w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, z pewnością zacieśni
jeszcze bardziej współpracę między tym miastem a Kalwarią, w tym także naszą szkołą.

Opisała dla was: mgr Halina Dudek- uczestnik wyjazdu

Zdjęcia można oglądać w GALERII ZDJĘC.

Siedem zdjęć pochodzi ze strony Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
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