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Lambert Lütkenhorst 
burmistrz Miasta Dorsten w latach 1999-2014 

 
Lambert Lütkenhorst urodził się w 1948 roku w Dorsten. Ukończył praktykę w zawodzie 
drukarza, introligatora książek, po czym został kierownikiem działu technicznego. Następnie 
w Katolickim Instytucie Społecznym (KSI) w Bad Honnef szkolił się jako Sekretarz ds. 
organizacji. W latach 1999 – 2014 sprawował funkcję burmistrza niemieckiej miejscowości 
Dorsten. Choć nie łączą go z naszym regionem żadne więzi rodzinne, to jego relacje ze 
Śląskiem są bardzo mocne i trwają od początku lat osiemdziesiątych XX wieku.  
W maju 1981 roku na zaproszenie Konferencji Episkopatu Polski Lambert Lütkenhorst wziął 
udział w Pielgrzymce ludzi pracy do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Media donosiły o 
strajkach polskich związków zawodowych „Solidarność” i złej sytuacji bytowej Polaków. Po 
powrocie, zaczął organizować zbiórkę pieniędzy i pomoc dla Polski, zakładając organizację 
„Pomoc dla Polski”. W latach 80-tych, co 2-3 miesiące, organizował transport pomocy do 
Polski, często osobiście uczestnicząc w tych wyjazdach.  
W czasie stanu wojennego przewiózł części maszyny drukarskiej z Niemiec do Polski i 
przyczynił się w ten sposób do stworzenia drukarni archidiecezjalnej w Katowicach.  
Zostając w 1999 roku burmistrzem Dorsten zintensyfikował współpracę pomiędzy Rybnikiem 
i Dorsten, które już miały podpisane porozumienie partnerskie. W szczególny sposób swoim 
wsparciem otaczał osoby najbardziej potrzebujące, które został skrzywdzone przez los. 
Dlatego nawiązał współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rybniku, 
a początkowe wsparcie finansowe i rzeczowe dla ośrodka przerodziło się w realizację 
projektów międzynarodowych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem, szkołą Von-Ketteler-
Schule oraz organizacją pozarządową zajmującą się szeroko pojętym pośrednictwem pracy 
Dorstener Arbeit, zrealizowany został projekt polegający na motywowaniu i aktywizacji 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
To dzięki burmistrzowi Lütkenhorstowi współpraca pomiędzy Rybnikiem i Dorsten jest 
wielowymiarowa i odbywa się w wielu dziedzinach. Występy muzyczne, wspólne zawody 
sportowe oraz organizowane cyklicznie Dni Rybnika w Dorsten oraz Dni Dorsten w Rybniku 
to stałe elementy współpracy naszych miast, które stanowią świetną promocję 
międzynarodową. Aktywnie wspierał organizacje działające na rzecz umacniania więzi 



partnerskiej – Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa oraz niemieckie 
Koło Przyjaciół Rybnika w Dorsten.  
Wspólne działania były inicjowane również w dziedzinie gospodarki, poprzez realizację 
w latach 2004-2006 projektu pod nazwą „Regeneration from Dereliction” w ramach 
Programu Interreg w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych. W roku 2005 
zrealizowano wspólnie projekt w ramach programu Leonardo da Vinci pod nazwą „Wzrost 
konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten”, w którym 
uczestniczyli absolwenci informatyki i automatyki z Rybnika. Rybniccy przedsiębiorcy mieli 
możliwość prezentacji swoich wyrobów i usług w ramach specjalnej inicjatywy „Antenna 
Shop”, co pozwoliło tym przedsiębiorcom na poznanie rynku niemieckiego i nawiązanie 
kontaktów handlowych. 
Lambert Lütkenhorst organizuje również wizyty studyjne do Polski. Jego ulubionym celem 
takich wyjazdów jest Śląsk, dokąd przywozi mieszkańców Niemiec i mają oni możliwość 
poznania kultury, tradycji i uroków naszego regionu. Dzięki jego aktywności nawiązanych 
zostało wiele międzynarodowych kontaktów, przyjaźni, które trwają już kilkadziesiąt lat. 
Lambert Lütkenhorst to osoba, która ponad wszystko ceni przyjaźń, współpracę, 
poszanowanie drugiej osoby, tolerancję oraz pomoc osobom potrzebującym.  
 
 

Hans – Joachim Thelen 
przewodniczący Koła Przyjaciół Rybnika w Dorsten w latach 1994-2013 

 
Hans – Joachim Thelen urodził się  w 1943 roku w Dortmundzie, jest inżynierem, studiował 
nauki techniczne i ekonomię w Brunszwiku, Saragossie i Filadelfii, posiada tytuł doktora. W 
trakcie pracy zawodowej uczestniczył w międzynarodowych budowach obiektów 
przemysłowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska w Europie oraz północnej i 
południowej Ameryce. 
Jako członek Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) oraz zwolennik kulturowej różnorodności i 
idei współpracy międzynarodowej, Hans-Joachim Thelen zainteresował się na początku lat 
90-tych Rybnikiem nieprzypadkowo. Leżące w Nadrenii-Północnej Westfalii miasto Dorsten 
stało się centrum wsparcia i miejscem osiedlenia wielu tzw. „rybnikerów”, osób narodowości 
niemieckiej, którzy z Rybnika i okolic wyjechały po wojnie do Niemiec i tu założyli swoje 
stowarzyszenie. Po przełomie społeczno – politycznym lat 1989-1990  działaczom partii FDP 
zależało na zrównoważeniu wojennej przeszłości i czasów współczesnych, m.in. poprzez 
nawiązanie partnerskich kontaktów między różnymi  grupami społecznymi naszych miast. W 
1991 roku Hans-Joachim Thelen napisał list do ówczesnego prezydenta Rybnika Józefa 
Makosza z propozycją nawiązania współpracy. Inicjatywa została przyjęta i z zaproszenia 
Prezydenta Rybnika skorzystała czteroosobowa delegacja członków FDP z Hansem-
Joachimem Thelenem na czele. W 1992 roku miała miejsce rewizyta przedstawicieli Rybnika, 
a w 1993 r. w Dorsten zorganizowano pierwsze Dni Rybnika. W 1994 roku z inicjatywy H. J. 
Thelena w Dorsten założone zostało Koło Przyjaciół Rybnika (Freundeskreis Rybnik), 
stowarzyszenie bez politycznych już konotacji, które miało wspierać rozwój współpracy 
między naszymi miastami na poziomie organizacji społecznych i kulturalnych. Był jej 
przewodniczącym nieprzerwanie do 2013 r., dziś zasiada w zarządzie koła. W kwietniu 1994 
r. podpisana została oficjalna umowa partnerska między obu miastami, a H. J. Thelen jest 
jednym z konstruktorów współpracy również na poziomie samorządów. Założenie i 
działalność Koła Przyjaciół Rybnika przyczyniły się do powstania w naszym mieście 



Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. Zadaniem obu organizacji, 
jako partnerów samorządów, było wsparcie kontaktów miast i wciągnięcie do współpracy 
mieszkańców. Przez prawie 20 lat działalności H.J. Thelena na rzecz rozwoju kontaktów 
między Rybnikiem a Dorsten, współpracę nawiązali uczniowie szkół ponadpodstawowych, 
sportowcy, zespoły artystyczne, zawarto wiele przyjaźni, setki rybniczan odwiedziło Dorsten  
i inne miasta Zagłębia Ruhry, wielu mieszkańców Dorsten i okolic gościło w Rybniku, 
poznając również atrakcje turystyczne południowej Polski. W przypadku Rybnika i Dorsten 
idea partnerstwa mająca na celu przełamywanie stereotypów między narodami poprzez 
poznawanie się i wzajemne zrozumienie, sprawdziła się znakomicie, a niezaprzeczalny w tym 
udział ma Hans-Joachim Thelen, osoba o wielkiej wiedzy i wysokiej kulturze.  


