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I Współpraca z jednostkami samorządowymi w Niemczech 

 

I 1.  Powiat Teltow–Fläming 

 

I 1. 1. Kolejny rok współpracy z powiatem Teltow-Fläming 
 

Maria Suplicka, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Natasza Szalaty, radna Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyły w spotkaniu władz samorządowych, otwierającym 

kolejny rok współpracy międzynarodowej Powiatu Teltow-Flaeming w Niemczech i Powiatu 

Gnieźnieńskiego. Spotkanie na stałe wpisało się w kalendarz obustronnych działań 

zainaugurowanych w 2003 roku. 20 stycznia br., w Luckenwalde, samorządowcy z Polski  

i Niemiec ponownie podtrzymali wolę dalszej współpracy oraz kontynuacji wymiany 

doświadczeń. Wśród omawianych inicjatyw, które miały szansę na realizację w 2017 roku 

wskazano między innymi: wspólne uczestnictwo w konferencji dotyczącej szkolnictwa 

zawodowego, organizowanej przez Powiat Gnieźnieński. 
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I 1. 2.  „Chcieć, to móc”, czyli w międzynarodowym gronie o wspieraniu młodego 

człowieka w wyborze kariery zawodowej 

 

Około 300 osób, przedstawicieli wielu środowisk: samorządowców, pracodawców, 

dyrektorów szkół wszystkich szczebli, nauczycieli, doradców zawodowych, przedstawicieli 

władz parlamentarnych oraz kuratorium oświaty w Poznaniu, a także młodzieży  

– uczestniczyło w międzynarodowej konferencji dotyczącej kierunków rozwoju szkolnictwa 

zawodowego, pod nazwą „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno”. Konferencja 

odbyła się w dniu 2 marca br., w auli I LO. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo 

Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum 

Kształcenia Praktycznego. Partnerem generalnym przedsięwzięcia był Bank Zachodni WBK 

S.A. w Gnieźnie. W konferencji uczestniczyli również goście z partnerskiego powiatu 

Teltow–Fläming. 

Konferencję zainaugurował wykład dr Joanny Kozielskiej na temat „Diagnoza szkolnictwa 

zawodowego w powiecie gnieźnieńskim”. Kolejne wykłady przedstawili goście z Niemiec: 

Siegmund Trebschuh, Kierownik Wydziału Promocji Gospodarczej i Rozwoju Powiatu 

Teltow-Fläming oraz Jörg Peschke, Starszy Cechu Rzemiosła Teltow–Fläming. Niemiecki 

powiat należy do najsilniejszych gospodarczo regionów na wschodzie Niemiec. Może się 

pochwalić dodatnim przyrostem demograficznych oraz wysokim odsetkiem przedsiębiorstw 

o charakterze przemysłowym, a także bardzo wysokim wskaźnikiem eksportu. Siegmund 

Trebschuh przedstawił obszary działania powiatu w zakresie wspierania gospodarki oraz 

ukierunkowania zawodowego uczniów szkół średnich. Bliżej został również przedstawiony 

Ośrodek Kwalifikacji Technicznych Teltow–Fläming, na który składa się kilka szkół 

branżowych kształcących w różnych zawodach. Z kolei Jörg Peschke przedstawił 

działalność Izby Rzemiosła w Poczdamie, skupiającej ok. 17,5 tys. MŚP, zatrudniających w 

sumie ok. 70 tys. pracowników oraz szkolących ok. 3 tys. praktykantów. Izba prowadzi 

kursy i szkolenia młodocianych w ramach dualnego kształcenia zawodowego, czemu służy 

Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. Jak podkreślali goście z Niemiec, niezwykle 

istotnymi wartościami w ich systemie kształcenia zawodowego są wysokie kompetencje  

i doświadczenie nauczycieli oraz wysoka kultura nauczania. W dalszej części konferencji 

odbyła się debata pn. „Jak wybrać właściwie?”, w której udział wzięli przedstawiciele 

organizatorów, władz samorządowych, szkół i pracodawców. Głównym przesłaniem debaty 

było zastanowienie się, co zrobić, aby zainteresować młodych ludzi wyborem konkretnego 

zawodu oraz zmienić złe wyobrażenie na temat szkolnictwa zawodowego. W dyskusji 

między panelistami podejmowano również takie tematy opisujące potrzeby i oczekiwania 

pracodawców w zakresie przygotowania nowych kadr pracowniczych oraz obrazujące 

możliwości współpracy szkół z pracodawcami. Druga część dyskusji została przeprowadzona 
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w formie debaty otwartej, podczas której każdy uczestnik konferencji mógł zadać pytania 

panelistom. 
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I 1. 3. Wymiana doświadczeń zaprzyjaźnionych przedsiębiorców 

 
Tradycyjnie w październiku Powiat Teltow-Fläming wyróżnił lokalne firmy i aktywnych 

przedsiębiorców przyznając samorządowe nagrody gospodarcze. W organizowanych  

od kilku lat dniach gospodarki, które w tym roku odbyły się 12 października, uczestniczyła 

delegacja Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie: Starszy Cechu Stefan 

Pokładecki oraz Podstarszy Eugeniusz Pawlikowski. Program wizyty obejmował nie tylko 

ceremonię wręczenia gospodarczych wyróżnień (w miejscowości Trebbin), ale i część 

wykładową w Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus. Goście naukowej 

konferencji wysłuchali tam szeregu prelekcji dotyczących postępu cywilizacyjnego  

oraz zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań robotyki w przemyśle. 

 
 
I 2. Miasto Magdeburg 

 

I 2. 1. Ekumeniczna Pielgrzymka z Magdeburga do Gniezna 

 
Po raz piętnasty uczestnicy polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana  

do Piotra i Pawła” przemierzyli szlak pomiędzy Magdeburgiem i Gnieznem. Powiat 

Gnieźnieński od wielu lat wspiera organizację pielgrzymki, której symbolem jest kwitnąca 
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na wewnętrznym dziedzińcu Starostwa Powiatowego róża „Pielgrzym” – znak ogrodu 

braterstwa i zaufania na zgliszczach trudnej historii polsko-niemieckiej. Koordynatorami 

pielgrzymki są ks. Jan Kwiatkowski (po stronie polskiej) oraz pastor Justus Werdin (po 

stronie niemieckiej). 

 
I 2. 2. Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego 

 
Ewangelicki Pastor, dr Justus Werdin, koordynator polsko-niemieckiej „Ekumenicznej 

Pielgrzymki od Jana do Piotra i Pawła” to jeden z tegorocznych laureatów Nagrody 

Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, przyznawanej przez starostów gnieźnieńskich 

piastujących urząd od 1999 roku. Uroczyste spotkanie członków Kapituły  

z laureatami Nagrody odbyło się w piątek 17 lutego br. w Centrum Kultury eSTeDe  

w Gnieźnie. Wręczeniu prestiżowego wyróżnienia towarzyszył karnawałowy koncert 

Orkiestry Powiatu Gnieźnieńskiego i solistów Chóru Metrum. Uhonorowany nagrodą 

Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego za rok 2016 dr Justus Werdin jest absolwentem 

studiów teologicznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Aspirant teologiczny  

na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze w latach 1982-1985, następnie 

wikariusz kościoła ewangelickiego Berlina-Brandenburgii. W latach 1987-2016 pastor 

ewangelicki parafii w Greifenberg/Uckermark. Od 2016 roku referent kościoła 

ewangelickiego do spraw ekumenicznych w Europie wschodniej. Pomysłodawca  

i koordynator, po stronie niemieckiej, organizowanej od roku 2003 polsko-niemieckiej 

Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana do Piotra i Pawła”. Pielgrzymkę od wielu lat wspiera 

samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Jej symbolem jest kwitnąca na wewnętrznym 

dziedzińcu Starostwa Powiatowego – Róża Pielgrzym. Uczestnik Zjazdów Gnieźnieńskich  

i wielu konferencji poświęconych dialogowi kultur. Doktor Justus Werdin jest laureatem 

nagrody imienia świętego Brata Alberta. Drugim laureatem nagrody została Maria 

Chwiałkowska-Grygiel, pomysłodawczyni oraz sekretarz Powiatowego Stowarzyszenia  

na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „DOM”. 
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I 2. 3. Stowarzyszenie Wisła-Warta z Magdeburga z wizytą w powiecie gnieźnieńskim 

 

9 listopada br., z wizytą w Starostwie Powiatowym gościli przedstawiciele partnerskiego 

miasta Magdeburg, skupieni wokół stowarzyszenia „Wisła – Warta”, któremu przewodniczy 

obecnie Wilhelm Tappert. Od kilku lat międzykulturowe spotkania służą zarówno 

wzajemnemu poznaniu sąsiadujących kultur i pokoleń, jak również integracji amatorskich 

zespołów śpiewaczych. Spotkanie w Starostwie pozwoliło na podtrzymanie dobrej 

współpracy oraz planowanie kolejnych, wspólnych inicjatyw. 
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II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie 

 

II 1. Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka zagraniczna 

 

Powiat Gnieźnieński zrealizował międzynarodowy projekt finansowany ze środków Polsko-

Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji MEN pn. „Historia sąsiadów muzyką pisana, 

czyli muzyczna polityka zagraniczna”. Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego ponownie otrzymał 

dofinansowanie, tym razem w kwocie 43.491,04 zł. Partnerem projektu było miasto 

Browary na Ukrainie. Projekt „Historia sąsiadów muzyką pisana, czyli muzyczna polityka 

zagraniczna” był kontynuacją projektu realizowanego w 2016 roku w ramach środków 

pozyskanych z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Wówczas to wspólne 

komponowanie przez młodzież utworu muzycznego, połączone z profesjonalnymi 

warsztatami muzycznymi, a następnie upowszechnienie rezultatów poprzez koncert oraz 

nagranie filmu promocyjnego dało nadzwyczajny rezultat. Zrealizowany przy niedużym 

nakładzie finansowym projekt, przy współpracy wolontariuszy i instytucji samorządowych 

zakończył się olbrzymim sukcesem. Jego nowa odsłona, realizowana w dniach 28.08 -

03.09.2017 roku w Przybrodzinie ponownie skierowana była do młodych muzyków 

amatorów, łącznie 34 osób, tworzących międzynarodową orkiestrę. Wspólne zajęcia 

warsztatowe oraz próby służyły rozbudowie i powiększeniu skomponowanego w pierwszej 

edycji projektu dzieła muzycznego, które zaprezentowane zostało mieszkańcom naszego 

powiatu podczas finałowego koncertu, zorganizowanego 1 września br. w centrum kultury 

eSTeDe. Celem nadrzędnym projektu było ukazanie podobieństw kulturowych i wspólnego 

dziedzictwa obu narodów. Tym razem jednak oprócz nagrania filmu dokumentującego 

przebieg działań, skomponowane dzieło młodych muzyków zostało wydane drukiem. Powiat 

Gnieźnieński współpracuje z miastem Browary od 2009 roku. 
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II 2. Powiat Gnieźnieński i jego międzynarodowi partnerzy w projekcie KWSPU 

 

W dniach 11 – 17 października br. w Połczynie-Zdroju grupa 20 uczestników z Ukrainy oraz 

20 uczestników z Polski wzięła udział w projekcie „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia 

samorządności 2017”, sfinansowanym ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany 

Młodzieży. W projekcie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Witkowie oraz partnerskich samorządów Powiatu Gnieźnieńskiego: Miasta Browary  

i Rejonu Humańskiego. W trakcie trwającego tydzień działania uczestnicy wzięli udział  

w warsztatach obejmujących trzy zagadnienia: ideę i praktykę wolontariatu, samorząd 

terytorialny w Polsce oraz społeczeństwo obywatelskie. Młodzież miała ponadto możliwość 

skonfrontowania uzyskanej w trakcie warsztatów wiedzy z rzeczywistością. Wszystko dzięki 

wizycie w urzędzie miejskim w Połczynie-Zdroju, gdzie Burmistrz oraz pracownicy urzędu 

opowiedzieli jak w praktyce wygląda codzienne zarządzanie samorządem szczebla gminnego. 

Wiedza teoretyczna dotycząca mechanizmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 

była weryfikowana w codziennej praktyce. Spośród uczestników projektu wybrani zostali 

przedstawiciele strony polskiej i ukraińskiej, którzy następnie opracowali wspólne propozycje 

dotyczące dalszej realizacji programu projektu. Zwieńczeniem działań była spontaniczna 

akcja „Flash mob” w trakcie, której wolontariuszki z warsztatów tanecznych porwały 

wszystkich uczestników projektu do wspólnego odtańczenia poznanego w czasie warsztatów 

układu. Źródło i więcej informacji na: www.kwspu.pl. Fot. www.kwspu.pl. 
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II 3. Wizyta studyjna na Ukrainie 

 

Delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego, na zaproszenia mera Miasta Browary Igora Sapozhko 

gościła w ukraińskim mieście partnerskim w dniach 02-06 listopada br. podczas  

II Międzynarodowego Charytatywnego Przeglądu Kreatywnej Twórczości Młodzieży. 

Samorządowcy z Gniezna pełnili zaszczytną funkcję jurorów festiwalowego konkursu. Pobyt 

w mieście Browary był także najlepszą okazją do spotkania w miejscowej szkole 

artystycznej z uczestnikami dwóch edycji projektu Powiatu Gnieźnieńskiego pod nazwą 

„Historia sąsiadów muzyką pisana”. Dzięki obustronnej wymianie dotychczasowych 

doświadczeń związanych z działaniami projektowymi, stworzono zarys kolejnej edycji 

muzycznego przedsięwzięcia, które planuje się zrealizować w 2018 roku. Program wizyty  

w mieście Browary obejmował ponadto rozmowy z reprezentantami lokalnej 

przedsiębiorczości (spotkanie w firmach: „Sophia” oraz „Kyivguma”), wizyty w obiektach 

kulturalnych i sportowych, w tym w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej, a także wyjazd  

do Kijowa. 
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II 4. Nowy szef administracji państwowej Rejonu Humańskiego 

 
Prezydent Ukrainy wyznaczył nowego szefa administracji państwowej w Rejonie 

Humańskim. Urząd objął Jewgienij Mikhailowicz Danchenko. Na stanowisku 

przewodniczącego Rady Powiatu Humańskiego pozostała Oksana Suprunets.  

II 5. Projekt „Historia sąsiadów muzyką pisana” nominowany do ogólnopolskiej nagrody  

 
Powiat Gnieźnieński został nominowany do nagrody w konkursie EDUinspiracje 

organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Uznanie w oczach ekspertów 

zyskał projekt pod nazwą „Historia sąsiadów muzyką pisana” realizowany w 2016 roku,  

ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W projekcie udział wzięli młodzi 

muzycy amatorzy z powiatu gnieźnieńskiego i miasta Browary na Ukrainie. Uroczyste 

wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 7 grudnia w Warszawie. 

II. 4 
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II 4. Projekt „Historia sąsiadów muzyką pisana” nominowany do ogólnopolskiej nagrody 

 
Realizowany w ubiegłym roku, ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, 

projekt Powiatu Gnieźnieńskiego pn. „Historia sąsiadów muzyką pisana” został 

nominowany do nagrody w konkursie EDUinspiracje, organizowanym przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji. Do finału przeszło tylko pięć projektów z całej Polski. Oficjalne 

podsumowanie wyników oraz uroczysta gala wręczenia Nagród Edukacyjnych FRSE odbędzie 

się 7 grudnia br. w Warszawie. 

 

 

 
II 5. Nowy szef administracji państwowej Rejonu Humańskiego 

 
Prezydent Ukrainy wyznaczył nowego szefa administracji państwowej Rejonu Humańskiego. 

Zgodnie z przekazanymi przez partnera Powiatu informacjami stanowisko to objął 

Danchenko Jewgienij Mikhailowicz, który zastąpił Vitalija Oliinyka. Na czele rady Rejonu 

Humańskiego pozostaje Oksana Suprunets. 

 

 
III Inne aspekty współpracy międzynarodowej 

 
III 1. Spotkanie z przedstawicielami irackiego parlamentu 

 
W dniu 14 września br. powiat gnieźnieński i Gniezno odwiedzili przedstawiciele irackiego 

parlamentu, którzy spotkali się m. in. z abp. Wojciechem Polakiem, Prymasem Polski,  
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oraz Beatą Tarczyńską, starostą gnieźnieńskim. Blisko dwugodzinne rozmowy z lokalnymi 

samorządowcami w znacznej części dotyczyły możliwości pracy polskich przedsiębiorców 

na terenie Iraku. W wizycie uczestniczyli również m. in. przewodniczący i członkowie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, reprezentanci 

Fundacji Dialogu Kultur i Religii ICAR oraz Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-

Gospodarczego. 

 

 

III 2. O współpracy z polską szkołą w Padwie 

 

17 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie z Joanną 

Wesołowską, dyrektorem i nauczycielką Szkoły Języka i Kultury Polskiej, działającej przy 

Stowarzyszeniu Włosko - Polskim w Padwie. W spotkaniu dotyczącym głównie współpracy 

młodzieżowej i wymiany kulturalnej uczestniczyli m. in.: Marcin Makohoński, dyrektor 

Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji oraz Małgorzata Tomczak prezes Klubu 

Nauczycieli Polskich i Polonijnych w Gnieźnie. Obie strony zadeklarowały podjęcie działań 

zmierzających do zorganizowania międzynarodowych warsztatów młodzieżowych  

we Włoszech, w których udział mogliby wziąć członkowie sekcji działających w Centrum 

Kultury eSTeDe. Powiat Gnieźnieński przekazał również materiały promocyjne i edukacyjne 

dla uczniów szkoły. 
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Opracowanie: 

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
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Wykaz partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego 
 

Partner 
Powiat Teltow-

Fläming 
Prowincja Di 
Forli-Cesena 

Miasto Browary 
Miasto 

Magdeburg 
Rejon Humański 

Kraj Niemcy Włochy Ukraina Niemcy Ukraina 

Region Brandenburgia 
Emilia 

Romania 
Obwód 

Kijowski 
Saksonia-

Anhalt 
Okręg Czerkaski 

Stolica Luckenwalde Forli Browary Magdeburg Humań 

Liczba 
ludności 

162 073 398 322 98 250 229 924 44 140 

Powierzchnia 2 092,1 km2 2 377 km2 34 km2 201 km2 1 394,7 km2 

Odległość od 
Gniezna 

363 km 1013 km 1129 km 460 km 1300 km 

Główne 
dziedziny 
gospodarki 

Biotechnologia, 
przemysł 

samochodowy, 
obróbka i 

przetwarzanie 
metali, 

przemysł 
spożywczy, 
odnawialne 

źródła energii, 
nauka 

Przemysł 
odzieżowy, 
przemysł 
meblowy, 
turystyka, 
rolnictwo, 
mechanika, 
informatyka, 

usługi 

Metalurgia, 
przemysł 

obuwniczy, 
infrastruktura 

sportowa, 
przemysł 

piwowarski 

Przemysł 
maszynowy  
i metalowy, 

przemysł 
chemiczny i 
spożywczy 

Rolnictwo, 
przetwórstwo 

rolno-spożywcze, 
przedsiębiorstwa 

rolnicze, 
przemysł 

budowlany, 
przemysł lekki, 
handel, małe  

i średnie 
przedsiębiorstwa 
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Partner 
Powiat Teltow- 

Fläming 
Prowincja Di 
Forli-Cesena 

Miasto Browary 
Miasto 

Magdeburg 
Rejon Humański 

Główne 
atrakcje 

turystyczne 

Fläming -Skate: 
- ścieżki dla 

rowerzystów, 
skaterów i 

rolkarzy, Wioska 
Muzealna 
Baruther 
Glashutte  
w Baruth, 

Średniowieczne 
zabytki  

w Juterbog, 
Historyczne 

młyny w Pektus 
i Dennewitz 

Galeria Sztuki, 
Bazylika 

Madonny del 
Monte, 

Narodowy 
Park Lasów - 

Casentino 

Muzeum 
miasta 

Browary, 
historyczny 

klasztor 
prawosławny 

Katedra ŚŚ 
Katarzyny i 
Maurycego, 

zespół 
klasztorny 

norbertanów, 
liczne 

kościoły, 
ratusz, Zielona 

Cytadela 

Park Zofiówka 
Potockich, Staw 

Ostaszowski, 
gimnazjum 

męskie 

Data podjęcia 
współpracy 

23.08.2003 r. 29.05.2004 r. 12.06.2009 r. 10.03.2010 r. 21.10.2010 r. 

Osoba na 
czele urzędu 

Kornelia Wehlan Davide Drei 
Igor 

Vasyliovycz 
Sapozhko 

Dr Lutz 
Trumper 

Oksana Suprunets 

 

 

  

- aktywna 

 

  

- brak aktywności 

 

 

 

 

 

 

   


