
Szanowny Panie burmistrzu Karl-Uwe, Oliwier oraz Lars,  

Szanowni Państwo. 

W imieniu mieszkańców miasta Grodków oraz byłego burmistrza Grodkowa Zbysława Bil 

a także osób, które w 1997r. podpisywały umowę o partnerstwie miast serdecznie pozdrawiam 

wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości naszych przyjaciół z miasta Beckum, 

Heringsdorf, La Celle Saint Cloud. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wraz ze swoją delegacją 

uczestniczyć w tak ważnych dla naszych miast wydarzeniach jubileuszowych. 

Chciałbym podkreślić, że inicjatorem nawiązania partnerstwa naszych miast przed 20-ma laty 

była strona niemiecka. To państwo jako miasto Beckum wraz z byłymi mieszkańcami 

Grodkowa pierwsi wyciągnęli symbolicznie rękę do  nawiązania naszej obecnej współpracy. 

Determinacja, przyjazd do Grodkowa, pragnienie odwiedzenia swojego miejsca urodzenia, 

swojej małej ojczyzny sprawił, że zaczęliśmy się wspólnie poznawać. Żyliśmy przez wiele lat 

w jednej Europie blisko siebie, a wydawało się, że dzieli nas ocean. Ruch społeczny 

Solidarność, Upadek Muru Berlińskiego zmienił tą sytuację. W 1997 r. podpisaliśmy Umowę 

o Partnerstwie Miast. W 2004 r. cieszyliśmy się z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Zniknęły granice, zaczęliśmy odkrywać siebie, zawiązywać przyjaźnie, realizować wspólne 

projekty. Dzisiaj jest dobry moment, aby podziękować osobom, które budowały i realizowały 

to partnerstwo. Pozwólcie, że z tego miejsca podziękuję nieżyjącemu już panu Wilczek panom 

Burmistrzom E. Schnell, Ebell . K-U .Strotman. Każdy z panów dołożył cegiełkę do tego dzieła. 

Przewodniczącym stowarzyszenia na rzecz współpracy między naszymi miastami Panom 

Sadlau i Schnell za waszą aktywność i zaangażowanie w pracę na rzecz partnerstwa. Dziękuję 

naszym tłumaczom K.Kleinert i H.Lukas. Dziękuję wszystkim których nie wymieniłem, a mieli 

jakikolwiek wpływ na nasze partnerstwo dziękuje tym, którzy organizują nasze przyjazdy. 

Goszczą nas w swoich domach oraz realizują wspólne projekty. Dzisiaj z perspektywy 20 lat, 

a moich 15 mogę powiedzieć, że miasto Beckum to nasz bardzo dobry partner a mieszkańcy są 

naszymi przyjaciółmi. Wierzę, że jeszcze mamy sobie wiele do zaoferowania.  

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Beckum, obecnych przyjaciół z miast Heringsdorf, La 

Celle Saint Cloud. Życzę dobrego świętowania dzisiaj i w kolejnych dniach. Pragnąłbym 

abyśmy tak doniosłe rocznice jak ta dzisiejsza zawsze mogli przeżywać wspólnie dzieląc się 

swoją radością i doświadczeniem. 
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