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Jeszcze do niedawna partnerstwo miast zaprzyjaźnionych z Biłgorajem  realizowane
było  w  praktyce  głównie  poprzez  wymiany  grup  młodzieżowych,  w  tym  trwającą
nieprzerwanie  od  1996  roku  współpracę  naszej  szkoły  z  południowoniemieckim
Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim.  Kilka lat temu w głowach garstki
zapaleńców  narodził  się  pomysł  pogłębiania  współpracy  z  przyjaciółmi  z  Niemiec
poprzez  wymianę  sportową  oraz  realizację  wspólnych  imprez  promujących  ruch
fizyczny.

Między innymi dzięki kontaktom nawiązanym podczas wymian szkolnych oraz osobistemu
zaangażowaniu  nauczyciela  naszej  szkoły,  pana  Grzegorza  Bryły,  przed  dwoma laty  w
południowoniemieckim  Crailsheim,  w  10  rocznicę  podpisania  traktatu  partnerskiego  z
Biłgorajem (16.09.2000) po raz pierwszy rozegrano towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy
reprezentacją  naszego  miasta  i  miejscowym  zespołem  oldboyów  TSV  Crailsheim.
Kilkunastoosobowa  grupa  biłgorajskich  sportowców-amatorów  reprezentowała  różne
środowiska  zawodowe  Biłgoraja  i  okolic  (nauczyciele  naszej  szkoły,  szkół  miejskich  i
powiatowych,  pracownicy  firmy  AMBRA,  Starostwa  Powiatowego,  Policji,  Pogotowia,
uczniowie i studenci). Swoim występem grupa uświetniła także najważniejsze wydarzenie
kulturalne,  jakim  jest  dla  społeczności  Crailsheim  odbywający  się  w  trzeci  weekend
września  Frankoński  Festyn  Ludowy  oraz   nadała  praktyczny  wymiar  papierowym
deklaracjom, udowodniając, iż partnerstwo miast jest żywym tworem, który pielęgnowany,
żyje swoim życiem oraz pomysłami jego uczestników.
Wspomniane  wydarzenie  przyczyniło  się  do  wzmocnienia  nawiązanych  przed  laty
kontaktów  polsko-niemieckich  w  postaci  regularnych  zaproszeń  naszych  piłkarzy  na
występy w Niemczech podczas Festynu Ludowego.

W piątek 14 września bieżącego roku w ramach odbywającego się po raz 172 Frankońskiego
Festynu Ludowego Biłgorajanie, w składzie których wystąpili nauczyciele „ONZ-tu”, prof.
Grzegorz  Bryła  i  prof.  Mirosław  Obszański  (grupę  wspierał  ponadto  prof.  Marcin
Dubiński) , już po raz trzeci rozegrali w Niemczech mecz piłki nożnej ze swoimi kolegami z
TSV Crailsheim.  Żądni  rewanżu  gospodarze  (porażka  2-5  w roku  2010,  remis  3-3  rok
później)  już  od  pierwszego  gwizdka  raz  za  razem  zajadle  atakowali  naszą  bramkę,
biłgorajscy zawodnicy nie pozostawali dłużni, lecz  toczona w bardzo wysokim tempie 1
połowa  (sam  mecz  trwał  2x  40  minut)  po  jednej  z  ostatnich  akcji  zakończyła  się
prowadzeniem gospodarzy 1-0. 

Po przerwie reprezentacja Biłgoraja ostro zabrali się do odrabiania strat. Najpierw dyrektor
biłgorajskiego OSiR-u  Michał Furlepa po pięknej akcji wyrównał stan meczu, następnie
Bartłomiej Hajduk, uczeń biłgorajskiej „Budowlanki” wzorcowo wykończył  akcję  swoich
starszych kolegów, doprowadzając do ostatecznego zwycięstwa naszych piłkarzy 2-1. Skład
naszej reprezentacji w tym meczu był następujący:

ALTE HERREN TSV Crailsheim – Reprezentacja Biłgoraja 1-2 (1-0)
Skład Reprezentacji Biłgoraja: 
Wasąg Dawid,Bryła Grzegorz – Wlaź  Robert,  Piskorski  Artur,  Blacha Ryszard,  Jachosz
Mirosław - Obszański Mirosław, Pokarowski Krzysztof,  Kawecki Adam, Piskorski  Jacek,



Furlepa Michał, Hajduk Adrian - Hasiak Grzegorz, Hajduk Bartłomiej

Tuż po meczu zawodnicy obu zespołów w towarzystwie Manfreda Salingera, honorowego
obywatela  i  wielkiego  przyjaciela  naszego  miasta,  udali  się  na  Festyn  Ludowy,  gdzie
wspólnie bawili się i w wesołej atmosferze rozprawiali na temat rozegranego spotkania. 
Dzięki  hojności  sponsorów  Biłgorajanie  mogli  także  wręczyć  drobne  upominki  swoim
niemieckim kolegom. Zawodnicy Biłgoraja razem z 4-osobową  delegacją  Urzędu Miasta
Biłgoraja  z  burmistrzem Januszem Rosłanem na czele  w trakcie  kilkudniowego  pobytu
pełnili także rolę oficjalnych ambasadorów naszego miasta podczas „5-tej pory roku”, jak o
swoim święcie mawiają nasi południowoniemieccy przyjaciele. Mogli wraz z pozostałymi
miastami  partnerskimi  Crailsheim  (Pamiers-Francja,  Jurbarkas-Litwa  oraz  Worthington-
USA)  uczestniczyć  w  niesamowitej  paradzie  ciągnącej  się  ulicami  miasta,  w  której
zaprezentowało się i wystąpiło tysiące mieszkańców naszego miasta partnerskiego.
Sobotnie  popołudnie  (15.09.)  piłkarze  spędzili  w  Stuttgarcie,  gdzie  obejrzeli  mecz
miejscowego  VFB  Stuttgart  z  Fortuną  Dusseldorf.  W  wypełnionej  po  brzegi  arenie
Mistrzostw Świata w 2006 roku (55 000 widzów) zespół gospodarzy tylko zremisował z
beniaminkiem Bundesligi 0-0.  Należy wspomnieć wspaniałą opiekę, jaka nad biłgorajską
grupą podczas pobytu w Niemczech roztoczyli członkowie „Komitetu Biłgorajskiego”, czyli
osoby które społecznie zajmują się promocją naszego miasta w Niemczech. 

Wspierani  przez  grono życzliwych osób oraz  dobroczyńców,  poprzez podejmowane
przez siebie inicjatywy kolejny rok reprezentanci Biłgoraja realizuj ą założenia umów
partnerskich,  które  podkreślają  ważną  rolę  wzajemnych  kontaktów  oraz
podejmowania  inicjatyw  służących  budowaniu  pozytywnych  relacji  między
partnerami. 
Zorganizowanie wyjazdu  w takiej formie nie byłoby możliwe bez pomocy wielu osób.
To dzięki dobrej woli wielu osób, pieniądzom i pomocy ofiarowanym na ten cel można
było  bez  obaw  zrealizować  wszystkie  zamierzenia. Zawodnicy  poprzez  nauczyciela
naszej szkoły, pana Grzegorza Bryłę, chcieliby serdecznie za to podziękować:

Dziękujemy serdecznie za okazane zaufanie i wsparcie finansowe, które traktujemy jako
wyraz Państwa zrozumienia dla  idei  partnerstwa miast  oraz wspierania  obywatelskich
przedsięwzięć.  Mamy  nadzieję,  że  nasz  zespół  swoją  postawą  w  Niemczech  sprawił
Państwu odrobinę satysfakcji oraz wpłyną pozytywnie na Państwa wizerunek. Szczególne
podziękowania kierujemy w stronę Urzędu Miasta Biłgoraj oraz pana burmistrza Janusza
Rosłana,  pani  Iwony  Myszak,  UM  Biłgoraj  oraz  pana  Krzysztofa  Jażdżyka,  Model
Opakowania Sp. z o.o. 


