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Wstęp
Współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerskimi samorządami z Niemiec
i Ukrainy jest istotnym elementem jego działalności. Wymiana obustronnych
doświadczeń, szczególnie w dziedzinie kultury i gospodarki, sprzyja kolejnym
wspólnym projektom, budowaniu zaufania, a przez to wzajemnych coraz
trwalszych relacji.
W roku 2015 Powiat Gnieźnieński szczególnie mocno zaznaczył swoją aktywność
w obszarze współpracy i pomocy samorządom z terenu Ukrainy. Wizyta studyjna
ukraińskich

samorządowców,

zbiórka

przyborów

szkolnych

oraz

realizacja

międzynarodowego projektu, wspólnie z Konwentem Współpracy Samorządowej
Polska Ukraina, pozwoliły osiągnąć kolejne cele i przyczynić się do pomocy
ukraińskim sąsiadom. Również współpraca z pozostałymi partnerami przebiega bez
zastrzeżeń, zgodnie z dotychczasową praktyką i przyjętymi priorytetami.
Niniejszy raport opisuje przebieg współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2015. Zawiera także wykaz i krótką charakterystykę partnerskich
samorządów.
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I Współpraca z jednostkami samorządowymi w Niemczech
I 1. Współpraca z Powiatem Teltow–Fläming
I 1. 1. Spotkanie noworoczne w Luckenwalde
Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Agnieszka Rzempała – Chmielewska, dyrektor
Wydziału Promocji i Rozwoju uczestniczyli w dniu 16 stycznia br., w Luckenwalde
w spotkaniu inaugurującym kolejny rok współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Powiatem
Teltow-Fläming w Niemczech. Podczas rozmów ze starostą powiatu Teltow-Fläming
Kornelią Wehlan, wicestarosta Jerzy Berlik, zapewnił o woli kontynuacji wspólnych działań
oraz omówił roczny plan współpracy. Pierwszemu w nowym roku spotkaniu towarzyszył
tradycyjnie temat przewodni, którym tym razem uczyniono wykształcenie. Rozmowy
dotyczyły więc aktualnej sytuacji w obszarze nauki i szkolnictwa w obu powiatach. Podczas
swojej wizyty w Luckenwalde pan Jerzy Berlik przekazał na ręce włodarza niemieckiego
powiatu okolicznościowe listy od starosty Beaty Tarczyńskiej oraz przewodniczącego Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Iglińskiego.

I 1. 2. Spotkanie noworoczne w Gnieźnie
W tradycyjnym spotkaniu noworocznym w dniu 5 lutego br. uczestniczyli przedstawiciele
partnerskiego Powiatu Teltow-Fläming: Kornelia Wehlan, starosta oraz Georg Kalinka,
przewodniczący Rady Powiatu Teltow-Fläming. Spotkanie noworoczne jest dobrą okazją do
omówienia

planów

władz

Powiatu

i

partnerskich

jednostek

samorządowych

na kolejny rok współpracy.

I 1. 3. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013 – 2015”

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, 18 kwietnia br., odbyła się gala laureatów
VIII

edycji

konkursu

gospodarczego

pn.

„Orzeł

Powiatu

Gnieźnieńskiego

dla

Przedsiębiorczości 2013 – 2015”. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, patronami
honorowymi - Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej
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Przedsiębiorczości w Gnieźnie Stefan Pokładecki. Sponsorem generalnym VIII edycji
konkursu był PKO Bank Polski.
Galę laureatów uświetnili swoją obecnością przedstawiciele zaprzyjaźnionego Powiatu
Teltow–Fläming: Detlef Gaertner, wicestarosta powiatu oraz Siegmund Trebschuh, dyrektor
Wydziału d/s Promocji Gospodarczej. Powiat Teltow-Fläming jest liderem zmian
gospodarczych, wśród powiatów we wschodnich Niemczech.
I 1. 4. Partnerzy z Teltow-Fläming świętowali dożynki w Kiszkowie
Delegacja z niemieckiego powiatu Teltow-Fläming gościła także na dożynkach powiatowogminnych, które odbyły się 6 września br., w Kiszkowie. Spotkanie w Kiszkowie było
kolejną okazją do omówienia wspólnych przedsięwzięć oraz obecnej sytuacji w obszarze
rolnictwa. Skład delegacji reprezentującej partnerski powiat Teltow–Fläming tworzyli
Silvia Fuchs, prezes Stowarzyszenia Rolników oraz Berndt Schütze – kierownik Biura
Rolnictwa Powiatu Teltow-Fläming.

I 1. 5. Powiat Gniezno na spotkaniu z działaczami rolniczymi w Niemczech

Przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz
Radosław Gaca, inspektor wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w odpowiedzi na
zaproszenie władz powiatu, gościli 7 listopada br. w Niedergorsdorf, na podsumowaniu 25
lat działalności związku rolników w Teltow-Fläming. Podczas wizyty w Niemczech
wicestarosta Jerzy Berlik spotkał się także z wicestarostą powiatu Teltow-Fläming
Holgerem Lademannem.
I 1. 6. Wymiana doświadczeń zaprzyjaźnionych przedsiębiorców
Tradycyjnie w październiku Powiat Teltow-Fläming wyróżnił lokalne firmy i aktywnych
przedsiębiorców przyznając nagrody gospodarcze. W oficjalnej uroczystości, która odbyła
się 6 listopada br., w Biotechnologiepark Luckenwalde uczestniczyła delegacja Cechu
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie na czele ze Starszym Cechu Stefanem
Pokładeckim.
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I 2. Współpraca z miastem Magdeburg
I 2. 1. Ekumeniczna Pielgrzymka z Magdeburga do Gniezna
To już kolejny rok, kiedy uczestnicy polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana
do Piotra i Pawła” przemierzyli szlak pomiędzy Magdeburgiem a Gnieznem. W dniu
23 czerwca br., pielgrzymi wyruszyli z Magdeburga do Gniezna, by kontemplować
przesłanie „Wielbi Pana dusza moja”. Powiat Gnieźnieński od wielu lat wspiera organizację
pielgrzymki, której symbolem jest kwitnąca na wewnętrznym dziedzińcu Starostwa
Powiatowego róża „Pielgrzym” – znak ogrodu braterstwa i zaufania na zgliszczach trudnej
historii polsko-niemieckiej.

I 3. Deutsch-Polnische Jugendbegegnung Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży
W dniach od 27 marca do 2 kwietnia br., w powiecie gnieźnieńskim, odbywało się PolskoNiemieckie Spotkanie Młodzieży, które przebiegło pod hasłem „Polska Wielokulturowa 1000 lat wspólnej historii”. Podczas wizyty w Starostwie Powiatowym uczestnicy projektu
spotkali się z Beatą Tarczyńską, Starostą Gnieźnieńskim.
Uczestnikami tegorocznej odsłony projektu była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
powiatu gnieźnieńskiego oraz z Berlina. Program spotkań opracowany został we współpracy
z organizacją HVD JuHu z Berlina. Projekt był współfinansowany ze środków PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).
Podczas pobytu w powiecie gnieźnieńskim młodzież wzięła udział w zajęciach sportowych
i

warsztatach

tematycznych

dotyczących

wielokulturowości

oraz

relacji

polsko-

niemieckich. Podczas spotkań analizowano jak wyglądały stosunki społeczne, ekonomiczne
i polityczne między Polską a Niemcami 100 lat temu i jak kształtują się one w czasach
współczesnych. Starano się także odpowiedzieć na pytanie, jak młodzież wyobraża sobie
te relacje za następne 100 lat.
W ramach wymiany zorganizowano ponadto wyjazdy do Warszawy i Poznania. Podczas
wizyty w stolicy uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić wystawę "1000 lat wspólnej
historii" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która w nowoczesny sposób, przy
wykorzystaniu wielu multimediów, opowiada o wielokulturowej historii Polski od
średniowiecza, aż do czasów współczesnych. Młodzież odwiedziła również warszawską
starówkę, zobaczyła Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz wystawę
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plenerową przy Pałacu Prezydenckim opowiadającą o losie "Żołnierzy Wyklętych". Ostatnim
punktem programu było zwiedzanie Stadionu Narodowego.
Goście z Niemiec zwiedzili oczywiście również Gniezno. Podczas ostatnich warsztatów,
które przeprowadzono w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, podsumowano wspólnie
spędzony tydzień.

II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie

II 1. Spotkanie władz Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerami z Rejonu Humańskiego
W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w dniu 17 grudnia 2014 roku, odbyło się spotkanie
Zarządu Powiatu, na czele ze starostą Beatą Tarczyńską, z przewodniczącym Rejonu
Humańskiego – Aleksandrem Djaczukiem. Powiat Gnieźnieński współpracuje z Rejonem
Humańskim od 2010 roku. Podczas spotkania omówiono dotychczasowy kształt współpracy
i realizowane do tej pory projekty. Szczególną uwagę poświęcono efektom wizyt
związanych z projektem współfinansowanym przez MSZ pn. „Wsparcie funkcjonowania
administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” oraz
projektom

wymiany

młodzieży,

w

których

partycypował

Konwent

Współpracy

Samorządowej Polska-Ukraina i które finansowane były ze środków Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Podczas

jednodniowej

wizyty

w

Gnieźnie,

goście

z

Ukrainy

zapoznali

się

z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Kultury „Scena To Dziwna” oraz
komend powiatowych Policji i Straży Pożarnej. Przewodniczący Aleksander Djaczuk
uczestniczył również w spotkaniu świątecznym w Szkole Podstawowej nr 3.
II 2. Doświadczenia dla Ukrainy
Rozmowy o funkcjonowaniu administracji samorządowej, spotkania z władzami Powiatu
Gnieźnieńskiego,

prezentacja

Komendy

Powiatowej

PSP

i

Policji,

wizyta

w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym "CHROBRY" w Kłecku oraz zapoznanie
z zadaniami organizacji samorządowych. Wszystkie te punkty obejmowała wizyta
samorządowców z Rejonu Humańskiego w powiecie gnieźnieńskim w dniach od 22 do 24
maja br. Wzięło w niej udział trzynastu reprezentantów oświaty, kultury, służb
mundurowych, obszarów zarządzania kryzysowego, rolnictwa i zarządu dróg z terenu
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Rejonu Humańskiego. Celem wizyty studyjnej było przygotowanie ukraińskich partnerów do
zbliżającej się reformy samorządowej na Ukrainie.
„Mamy nadzieję, że ta wizyta pomoże naszym ukraińskim sąsiadom dobrze przygotować
się do reform administracyjnych” – powiedziała Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński,
podczas oficjalnego spotkania z członkami ukraińskiej delegacji. „Sami przeszliśmy
z sukcesem drogę ku demokracji. Taką drogę mają przed sobą również nasi partnerzy
z Ukrainy” – dodała. Robert Gaweł, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawił
w obszernej prezentacji 25 lat polskiej samorządności i jak zaznaczał, chciał w swoim
wystąpieniu wskazać nie tylko to, co udało się Polsce osiągnąć w ostatnich latach, ale i to,
co wciąż wymaga poprawy. Spotkanie w Starostwie Powiatowym zakończyła dyskusja
dotycząca praktycznych aspektów funkcjonowania administracji samorządowej w naszym
kraju. Przewodniczący Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego - Aleksander Djaczuk,
serdecznie podziękował władzom Powiatu Gnieźnieńskiego za przychylność, okazaną
pomoc i organizację programu. Dodał, że dzięki właśnie takiej współpracy, być może uda
się polepszyć życie obywateli na Ukrainie.
Podczas całej wizyty, goście z Ukrainy mieli możliwość zapoznania się z działaniami
podejmowanymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendę
Powiatową Policji. Odwiedzili także Grupę Producentów Warzyw „Chrobry” w Kłecku
i spotkali się z przedstawicielami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wizytowali również eSTeDe.
II 3. „Polsko-Ukraińska Akademia Samorządności 2015”
W dniach 1-7 października br. w powiecie gnieźnieńskim odbyły się warsztaty w ramach
międzynarodowego

projektu

„Polsko-Ukraińska

Akademia

Samorządności

2015”.

Certyfikaty podpisane przez Beatę Tarczyńską, Starostę Gnieźnieńskiego oraz Katarzynę
Kławsiuć,

reprezentującą

Konwent

Współpracy

Samorządowej

Polska-Ukraina

–

beneficjenta projektu, odebrało po 25 uczestników z Polski i Ukrainy. W projekcie udział
wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych z Gniezna oraz
partnerzy zagraniczni Powiatu Gnieźnieńskiego ze strony Miasta Browary i Rejonu
Humańskiego. Podczas uroczystego spotkania podsumowującego tygodniową wizytę
w powiecie gnieźnieńskim, na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego z uczestnikami projektu
spotkali się: Dariusz Igliński, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Jerzy Berlik,
wicestarosta

gnieźnieński,

Robert

Gaweł,

członek

Zarządu

Powiatu

oraz

Marcin

Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
„To zaszczyt dla naszego samorządu, iż tegoroczny projekt odbywał się właśnie w powiecie
gnieźnieńskim” – powiedział Jerzy Berlik, Wicestarosta Gnieźnieński. – „Wizyta miała
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charakter nie tylko rekreacyjny i warsztatowy, ale przede wszystkim edukacyjny. Cieszę
się, że poznaliście powiat gnieźnieński, jako miejsce gdzie rodziła się i kształtowała polska
państwowość. Ważne są także przyjaźnie, które niewątpliwie zostały zawarte. To dobra
praktyka i bez wątpienia najlepszy fundament do budowania pozytywnych relacji między
naszymi krajami” – dodał wicestarosta.
W programie projektu, zrealizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej,
przewidziano 32-godzinne warsztaty dotyczące trzech bloków tematycznych: idei i praktyki
wolontariatu, samorządu terytorialnego w Polsce oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

II 4. Przybory szkolne dla Ukrainy
Przybory szkolne dla uczniów z Rejonu Humańskiego podarowane przez mieszkańców
powiatu gnieźnieńskiego, podczas akcji koordynowanej przez CK eSTeDe i Starostwo
Powiatowe

w

Gnieźnie,

zostały

oficjalnie

przekazane

stowarzyszeniu

Społeczno-

Kulturalnemu „Polska-Ukraina” w Poznaniu, które zajęło się dalszą dystrybucją zebranych
artykułów. We wtorek, 25 sierpnia br., Marcin Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Grzegorz Reszko,
dyrektor CK eSTeDe, w imieniu starosty Beaty Tarczyńskiej przekazali zebrane pomoce
szkolne na ręce pracowników biura Stowarzyszenia „Polska-Ukraina”, działającego przy
Konsulacie Honorowym Ukrainy w Poznaniu - pomysłodawcy i organizatora zbiórki. Zbiórka
objęta była zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
III Inne aspekty współpracy międzynarodowej

III 1. Światowe Jamboree Skautowe w Japonii.
Gnieźnieńscy harcerze uczestniczyli w 23. Światowym Jamboree Skautowym w Japonii.
Polskę reprezentowało tam blisko 350 młodych ludzi. Udział w zlocie poprzedziły
całoroczne przygotowania, m.in.: warsztaty z języka angielskiego, projekty związane
z kulturą Polski oraz kilkudniowy wyjazd integracyjny. Razem z harcerzami do Japonii
poleciały także materiały promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego. Program spotkania
przygotowały

liczne

międzynarodowe

organizacje,

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża.
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III 2. Wizyta Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Poznaniu z okazji przybycia
Dąbrówki do Mieszka
W dniu 25 września br., punktualnie o godzinie 12.00, ulicami Gniezna przeszedł
niecodzienny korowód. W ten sposób po 1050 latach Dąbrówka ponownie przybyła do
Gniezna.

Wśród

witających

Dąbrówkę

byli

samorządowcy,

uczniowie

szkół

ponadgimnazjalnych, mieszkańcy miasta i powiatu oraz wyjątkowy gość - Renata
Mataczyńska, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu. Całość wydarzenia
przygotowała i koordynowała grupa Circus Ferus z Poznania oraz Centrum Kultury „Scena
To Dziwna”.

III 3. Wizyta samorządowców z Rosji
Przedstawiciele rosyjskiej gminy Bogorodskoje na czele z Wiktorem Kuzniecowem,
przewodniczącym Rady i Merem Bogorodskoje, w dniach od 22 do 25 września br.,
przebywali z roboczą wizytą w gminie Łubowo. Jednym z punktów pobytu w Polsce, było
spotkanie z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Opracowanie:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
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Załącznik 1 Wykaz wszystkich partnerów zagranicznych Powiatu

Partner

Powiat TeltowFläming

Prowincja Di
Forli-Cesena

Miasto Browary

Miasto
Magdeburg

Rejon Humański

Kraj

Niemcy

Włochy

Ukraina

Niemcy

Ukraina

Region

Brandenburgia

Emilia
Romania

Obwód
Kijowski

SaksoniaAnhalt

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
maszynowy
i metalowy,
przemysł
chemiczny i
spożywczy

Rolnictwo,
przetwórstwo
rolno-spożywcze,
przedsiębiorstwa
rolnicze,
przemysł
budowlany,
przemysł lekki,
handel, małe i
średnie
przedsiębiorstwa

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

Metalurgia,
przemysł
obuwniczy,
infrastruktura
sportowa,
przemysł
piwowarski
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Partner

Powiat TeltowFlaeming

Główne
atrakcje
turystyczne

Flaeming-Skate:
- ścieżki dla
rowerzystów,
skaterów i
rolkarzy, Wioska
Muzealna
Baruther
Glashutte
w Baruth,
Średniowieczne
zabytki w
Juterbog,
Historyczne
młyny w Pektus
i Dennewitz

Data podjęcia
współpracy

Osoba na
czele urzędu

Prowincja Di
Forli-Cesena

Miasto Browary

Miasto
Magdeburg

Rejon Humański

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

23.08.2003 r.

29.05.2004 r.

12.06.2009 r.

10.03.2010 r.

21.10.2010 r.

Kornelia Wehlan

Davide Drei

Igor
Vasyliovycz
Sapozhko

Dr Lutz
Trumper

Aleksander
Djaczuk
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