25 lat współpracy z Soest 1990–2015
i 20 lecie podpisania umowy partnerskiej
Od 1990 r. zaczęto stawiać pierwsze kroki na drodze partnerstwa
miasta Strzelce Opolskie z miastem Soest. Ze strony polskiej, pierwszy
z taką inicjatywą wystąpił profesor Gerhard Bartodziej – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich, który pierwszy przeprowadził
rozmowę z dyrektorem Miasta Soest Helmutem Holtgrewe dotyczącą
kontaktów pomiędzy obydwoma miastami. Między miastami Strzelce
Opolskie a Soest miały już miejsce w przeszłości kontakty, które czekały
na ich rzetelne opracowanie. Miasto i powiat Soest przez wiele lat
opiekowały się i opiekują organizacjami byłych Strzelczan.
Soest wybrano na partnera Strzelec Opolskich, ponieważ w Soest
i jego okolicach znalazło swoje miejsce wielu mieszkańców Strzelec
Opolskich, którzy z własnej woli lub do tego przymuszeni, opuścili Strzelce
Opolskie.
Mając to na względzie, również i dzisiaj wydaje się, że Soest było
najlepszym, bo wręcz naturalnym partnerem na drodze do tak upragnionej
„normalności”, było pożądanym partnerem w budowaniu mostów ponad
wzburzoną rzeką stosunków polsko-niemieckich, zarówno tych wielkich,
oficjalnych, jak i tych małych, codziennych, ludzkich.
Od momentu pierwszych kontaktów do podpisania umowy
zorganizowano wspólnie wiele projektów w ramach współpracy różnych
środowisk: nauczycieli, szkół wszystkich szczebli, przedszkoli, seniorów,
historyków, strażaków, policji, rolników, animatorów życia kulturalnego.
Zanim Rady gmin podjęły uchwały o partnerstwie i jeszcze przed
podpisaniem oficjalnej umowy partnerskiej między Soest a Strzelcami
(dnia 07.06.1995 r.) przez kilka lat trwały ożywione kontakty nieoficjalne.

W 1991 r. strażacy z gminy Strzelce Opolskie nawiązali kontakty ze
strażakami z Soest zapraszając ich na 65-lecie OSP w Rozmierzy.
Po zawodach strażackich do Soest zostali zaproszeni przedstawiciele
życia politycznego i gospodarczego, aby nawiązać kontakty z radą,
zarządem miasta i oświatą. Efektem rewizyty władz miasta Soest był
Międzynarodowy Festyn „Spotkanie z Polską” w Soest. Była to wspaniała
okazja, aby zaprezentować polską kulturę przez zespoły z gminy Strzelce
Opolskie. Niedługo potem Strzelczanie mogli podziwiać występy grupy
tańca ludowego z Soest.
Środowiskiem,

które

najwcześniej

zaczęto

angażować

do

nawiązywania wzajemnych kontaktów była młodzież. Już w grudniu 1991
roku przedstawiciele obu miast uzgodnili wstępne terminy wymiany grup
młodzieżowych. Dla młodzieży strzeleckiej przewidziano na wizytę
w Soest miesiąc lipiec 1992 r., a rewizytę zaplanowano na październik
1992 roku. Uczniowie ze strzeleckiego Zespołu Szkół

Zawodowych

i Liceum Ogólnokształcącego spotkali się z młodzieżą Uniwersytetu
Ludowego w Soest (VHS – Volks Hoch Schule Soest). To był początek
intensywnej współpracy młodzieżowej. Z rewizytą do Strzelec Opolskich
przyjechała młodzież z „Centrum Młodzieżowego Soest” (Conrad-vonSoest Gymnasium). Współpraca ta zaowocowała w późniejszym czasie
wieloma projektami i wspaniałych publikacji, które są wymienione
w przypisach, m.in. młodzież prowadziła badania ekologiczne w ramach
projektu „Środowisko nie zna granic”. Opracowano wspólną publikację
„Środowisko nie zna granic“ i „Od rzeki Jemielnicy do strumienia w Soest“.

W 1994 r. współpracę nawiązali młodzi sportowcy obu miast.
Do Strzelec Opolskich z okazji 45-lecia działalności Klubu Sportowego
„Budowlani” przyjechała drużyna piłki nożnej z Soest.

Współpraca rolników także została zapoczątkowana w 1994 r.
podczas wizyty strzeleckich rolników indywidualnych w Soest. Regularnie
od 1994 roku strzeleckie zespoły muzyczne i artyści sztuki brały udział
w „Dniach Żyznej Niziny” w Soest.
Po czterech latach wzajemnych kontaktów, Rada Miasta Soest
podjęła w dniu 25.01.1995 r. jednogłośnie decyzję o nawiązaniu
partnerskiej współpracy z miastem Strzelce Opolskie. Podobną decyzję
podjęto w stosunku do Sarospatak/Węgry i Visby/Szwecja. Jednocześnie
zaproponowano,

by

uroczyste

podpisanie

dokumentów

nastąpiło

w czasie XV Międzynarodowych Dni Hanzeatyckich w Soest, w dniu
07.06.1995 r.
Rada Miasta Strzelce Opolskie podjęła uchwałę dotyczącą
nawiązania partnerskiej współpracy z Soest w dniu 27.02.1995 r.
Umowa o partnerstwie nie tylko sankcjonowała dotychczasową
współpracę, ale nakładała na partnerów nowe zobowiązania. Zakończyła
etap budowy podwalin kontaktów między Strzelcami Opolskimi a Soest
i rozpoczęła równocześnie etap ich doskonalenia i rozbudowy.
Nie można pominąć zasług i zaangażowania przedstawicieli obu
miast partnerskich w tworzenie i kształtowanie stosunków partnerskich
między Soest a Strzelcami Opolskimi. Tym bardziej, że początki tej
współpracy miały miejsce w trudnym, a jednocześnie ważnym historycznie
dla Gminy Strzelce Opolskie okresie.

W 1990 r. nie tylko nawiązano współpracę partnerską, ale
przede wszystkim zaczęto po raz pierwszy w latach powojennych, w
wyniku przeprowadzonych w 1989 r. wolnych wyborów, tworzyć
nowy kształt samorządu gminnego.

Dlatego tak ważne były

doświadczenia partnerów z Soest, których samorządność ma długą i
bogatą tradycję. Ponadto szukano oparcia dla gminy i jej mieszkańców w
nowych warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Po latach współpracy, wszyscy którzy ją inicjowali, mogą
z

satysfakcją

patrzeć

w

przyszłość.

Ciężka

i

trudna

praca

w przełamywaniu różnego rodzaju barier i oporów przyniosła efekty.
Kontakty i współpraca z Soest są dzisiaj sprawą oczywistą i normalną,
a kontakty z nim są integralną częścią strzeleckiego pejzażu.
Najbardziej cieszącym efektem tej współpracy jest ożywiona
wymiana młodzieżowa oraz wiele wspólnych projektów. Dzięki tej
współpracy oba miasta stają się co roku ładniejsze, ich mieszkańcy
mądrzejsi, bardziej otwarci i tolerancyjni a Europa robi się coraz to
mniejsza.
W kontaktach ludzi nigdy cyfry nie oddadzą prawdy, ale mimo to
warto kilka przytoczyć.
W latach 1990-2014 w ramach kontaktów na szczeblu gminnym
zrealizowano ponad 500 ważnych inicjatyw i projektów, Strzelce Opolskie
odwiedziło około 580 młodych mieszkańców Soest, a do Soest wyjechało
około 640 uczniów.

Droga do partnerstwa – najważniejsze formy i dziedziny współpracy
z Soest przed podpisaniem umowy 1990-1995
DATA/
MIEJSCE

09.1990 r.
Soest
08-11.04.1991
Strzelce Op.
14-17.06.1991
Strzelce Op.

01-06.07.1991
Soest
08.1991
Strzelce Op.

14-15.09.1991
Soest
10-12.10.1991
Strzelce Op.
4-12.07.1992
Soest
16-25.10.1992
Strzelce Op.

05.1994
Strzelce Op.
9-13.05.1994
Soest
28-29.05.1994
Soest
11-19.09.1994
Strzelce Op.

CHARAKTER PRZEDSIĘWZIĘCIA
EFEKTY WSPÓŁPRACY
Wizyta władz Gminy Strzelce Opolskie w Soest.
Nawiązanie przyjacielskich stosunków pomiędzy miastami.
Pierwsza wizyta przedstawicieli Soest w Strzelcach
Opolskich. Początek trwałej współpracy.
Obchody 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rozmierzy - zawody strażackie pomiędzy strażakami
z Soest i Rozmierzy. Nawiązanie pierwszych kontaktów
pomiędzy strażakami obu miast.
Spotkania przedstawicieli życia politycznego i gosp.
w Soest - nawiązanie kontaktów z Radą, Zarządem Miasta,
szkołami, Uniwersytetem Ludowym, szpitalem.
Wizyta w Strzelcach Opolskich przedstawicieli Soest.
Ustalenie współpracy w dziedzinie wymiany kulturalnej
młodzieży, promowania kultury z regionu strzeleckiego w
Soest.
Międzynarodowy Festyn „Spotkanie z Polską” w Soest przedstawienie polskiej kultury przez zespoły z gminy Strzelce
Opolskie oraz promocja kuchni regionu strzeleckiego.
Występy grupy tańca ludowego z Soest w Strzelcach
Opolskich. Nawiązanie wieloletniej wymiany kulturalnej.
Nawiązanie kontaktów pomiędzy młodzieżą Strzelec
Opolskich i Soest – wizyta strzeleckich uczniów ZSZ Nr 1
oraz LO w VHS Soest.
Rewizyta grupy młodzieży z „Centrum Młodzieżowego
Soest” w Strzelcach Opolskich. Zapoczątkowanie
współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym
a Conrad-von-Soest Gymnasium.
Rozgrywki sportowe pomiędzy Soest i Strzelce Opolskie
z okazji 45-lecia działalności Ks „Budowlani” w Strzelcach
Opolskich. Nawiązanie kontaktów między klubami sportowymi
Współpraca rolników - wyjazd do Soest rolników
indywidualnych reprezentujących gminę Strzelce Opolskie.
„Dni Żyznej Niziny ‘94” w Soest - udział grupy
kulturalno-rozrywkowej i strzeleckich artystów sztuki.
BADANIA EKOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU
„ŚRODOWISKO NIE ZNA GRANIC” Opracowanie
wspólnych publikacji „Środowisko nie zna granic“ i „Od rzeki
Jemielnicy do strumienia w Soest“.

seminarium w Soest z udziałem miast partnerskich
„Wsparcie gospodarki jako zadanie komunalne” Podjęcie jednogłośnej decyzji przez Radę Miasta Soest
o nawiązaniu partnerskiej współpracy z miastem Strzelce
Opolskie
27.02.1995
Rada Miasta Strzelce Opolskie podejmuje analogiczną
uchwałę dotyczącą partnerskiej współpracy z Soest.
19.05.1995
Oficjalne wręczenie książki „ŚRODOWISKO NIE ZNA
Soest
GRANIC – OD RZEKI W JEMIELNICY DO
STRUMIENIA W SOEST” będącej efektem wspólnego
projektu środowiskowego władzom obu miast.
25-28.05.1995 Rewizyta Klubu Sportowego „Budowlani” przy
Soest
Cementowni „Strzelce Opolskie” w Soest –
rozgrywki sportowe. 2 mecze piłki nożnej
08-11.06.1995
07.06.1995 r. ZAWARCIE OFICJALNEGO
Soest
PARTNERSTWA POMIĘDZY MIASTAMI
STRZELCE OPOLSKIE I SOEST
7-11.09.1994
Soest
25.01.1995

XV MIĘDZYNARODOWE DNI HANZEATYCKIE W SOEST udział delegacji oraz grupy kulturalnej ze Strzelec
Opolskich (motto MDH: „Europa bez granic” podtytuł:
Hanza ery nowożytnej – podstawy dla porozumienia,
dobrobytu i pokoju. Urzeczywistnianie celów europejskiego
zjednoczenia). Prezentacja hanzeatyckich miast środkowej i
wschodniej Europy oraz innych miast zaprzyjaźnionych.
Przedstawienie dwujęzycznej książki „Środowisko nie zna
granic – od rzeki w Jemielnicy do strumienia w Soest”
będącej efektem wspólnego projektu środowiskowego.
Prezentacja folkloru, sztuki i rzemiosła śląskiego.
10.06.1995 spotkanie Burmistrza Strzelec Op.
z Prezydentem Niemiec Romanem Herzogiem.
12-27.08.1995 MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MŁODZIEŻY „EUROPA BEZ
Strzelce Op. GRANIC” Wypoczynek i praca przy budowie sceny
plenerowej w strzeleckim parku oraz przygotowywanie
programu artystycznego przez młodzież z Polski, Niemiec,
Węgier i Holandii. Powstanie letniej estrady. Wydanie gazetki
w czterech językach pt. „Międzynarodówka”.
13-17.09.1995 Udział Rady Miejskiej z Soest w Sesji Rady Miejskiej w
Strzelce Op. Strzelcach Op. wymiana dokumentów o partnerskiej
współpracy obu miast.
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Strzelce
Opolskie dyrektorowi Miasta Soest Helmutowi Holtgrewe.

