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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 
 

19 stycznia br., w Luckenwalde, samorządowcy z powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatu 

Teltow-Fläming w Niemczech, ponownie zadeklarowali wolę dalszej współpracy. Okazją  

do obustronnych rozmów było spotkanie organizowane tradycyjnie u progu nowego roku. 

Wśród inicjatyw planowanych do realizacji w przeciągu kolejnych miesięcy wskazywano 

między innymi wymianę dobrych praktyk pracowników socjalnych. Samorząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego reprezentowali w Luckenwalde: Monika Twardowska, Członek Zarządu 

Powiatu Gnieźnieńskiego, Rafał Spachacz, Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Marcin 

Makohoński, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie. Powiat Gnieźnieński współpracuje z Powiatem Teltow-Fläming 

od 2003 roku. 
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I 1. 2.  Spotkanie Noworoczne w powiecie gnieźnieńskim 

 

30 stycznia br. w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie zorganizowano spotkanie 

noworoczne, w którym udział wzięli samorządowcy z terenu powiatu gnieźnieńskiego.  

Na zaproszenie Dariusza Iglińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz 

Beaty Tarczyńskiej, Starosty Gnieźnieńskiego w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 

partnerskiego powiatu Teltow-Fläming w Niemczech na czele z Georgem Kalinka  

- Przewodniczącym Rady Powiatu Teltow-Fläming oraz Holgerem Lademannem  

- wieloletnim zastępcą starosty Powiatu Teltow-Fläming i przewodniczącym zrzeszenia 

byłych radnych powiatu. Podczas dwudniowego pobytu w Gnieźnie zorganizowano ponadto 

spotkanie z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego, na którym omówiono szczegóły wizyty 

studyjnej niemieckich pracowników socjalnych w naszym powiecie.  
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I 1. 3. Opieka socjalna tematem międzynarodowego spotkania w powiecie  

 

 
Na zaproszenie starosty Beaty Tarczyńskiej, w dniach 14-16 maja br. w powiecie 

gnieźnieńskim gościli urzędnicy i pracownicy instytucji działających w obszarze pracy 

socjalnej oraz pomocy społecznej z powiatu Teltow-Fläming w Niemczech. Pierwszym 

punktem bogatego programu było spotkanie z Zarządem Powiatu, zorganizowane  

w Starostwie Powiatowym. Jak wielokrotnie podkreślano, najważniejszym celem takich 

spotkań jest możliwość bezpośredniego porównania metod pracy, dostępnych narzędzi czy 

uwarunkowań prawnych, by w efekcie korzystać z najlepszych rozwiązań w tym zakresie. 

W ramach międzynarodowego projektu odbyły się robocze wizyty w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, Centrum Aktywności Społecznej „LARGO”, świetlicy środowiskowej 

„Dzieci z chmur”, siedzibie stowarzyszenia „MAKI”, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku. W programie przewidziano 

również spotkania w spółdzielni socjalnej „Czilii”, Komendzie Powiatowej Policji  

w Gnieźnie oraz szkole podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych. Dodatkową atrakcją była 

także możliwość zapoznania się z pracą Archiwum Archidiecezjalnego. Efektem podjętych 

działań było zaproszenie delegacji z Gniezna do rewizyty w Niemczech. W terminie 7-10 
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października br. Powiat Gnieźnieński w Luckenwalde reprezentować będą pracownicy 

świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” w Gnieźnie, Komendy Powiatowej Policji oraz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym celem spotkania będzie omówienie 

możliwości zorganizowania wizyty w Powiecie Teltow-Fläming grupy podopiecznych 

świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” w 2019 roku. 
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I 1. 4. Powiat Gnieźnieński na dożynkach w Niemczech  
 

6 października br. w mieście Zossen, dzielnicy Schoneiche, delegacja z Powiatu 

Gnieźnieńskiego uczestniczyć będzie, na zaproszenie władz Powiatu Teltow-Fläming,  

w corocznych Dożynkach. Podczas uroczystego otwarcia „święta plonów” członkowie 

gnieźnieńskiej delegacji podziękują staroście Kornelii Wehlan za dotychczasową 

współpracę. Przekażą również okolicznościowe życzenia miejscowym rolnikom, hodowcom 

i sadownikom. Spotkanie będzie ponadto dogodną okazją do rozmów na temat metod 

wsparcia produkcji rolnej w obu krajach oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.  

 

I 2. Miasto Magdeburg 

 

I 2. 1. Ekumeniczna Pielgrzymka od Jana do Piotra i Pawła 

 
Uczestnicy polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana do Piotra i Pawła”, 

tradycyjnie przemierzyli w dniach 24-29 czerwca br. szlak pomiędzy Magdeburgiem  

i Gnieznem. Wspólnym znakiem ekumenicznej drogi jest „pielgrzymkowy krzyż” z X wieku 

(wizerunek Chrystusa w okręgu symbolizującego cały świat, z którym styka się 3 punktami, 

będącymi znakiem Trójcy Świętej). Koordynatorami pielgrzymki są ks. Jan Kwiatkowski  

(po stronie polskiej) oraz pastor Justus Werdin (po stronie niemieckiej). 
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II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie 

 

II 1. Projekt „Historia sąsiadów muzyką pisana” zaprezentowany w Kijowie 

 

Podczas międzynarodowego forum w Kijowie odbywającego się w dniach 11-12 grudnia 

2017 roku, dotyczącego edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą, zaprezentowano 

efekty realizacji polsko-ukraińskiego projektu „Historia sąsiadów muzyką pisana”, który  

w ubiegłym roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie EDUinspiracje. Na forum zostali 

zaproszeni przedstawiciele stron partnerskich projektu: miasta Browary i Powiatu 

Gnieźnieńskiego. To wielkie wyróżnienie, że gnieźnieński projekt został zauważony oraz 

wybrany do prezentacji spośród kilkudziesięciu realizowanych w ubiegłym roku na terenie 

obydwu krajów. Oleksandr Jarema, wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy określił  

go mianem innowacyjnego i unikatowego. Przypomnijmy, że projekt „Historia sąsiadów 

muzyką pisana” realizowany był w ramach środków pozyskanych z Polsko-Ukraińskiej Rady 

Wymiany Młodzieży. Młodzież z obydwu krajów wspólnie uczestniczyła w warsztatach 

kompozytorskich, instrumentalnych oraz edukacyjnych. W Gnieźnie odbył się ich koncert,  

a całość zwieńczyło nagranie filmu promocyjnego. 
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II 2. Powiat Gnieźnieński w projekcie KWSPU 

 

W dniach 15–23 października br. w mieście Browary na Ukrainie realizowany będzie projekt 

„Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży "Samorząd Studencki”, finansowany ze środków 

Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Tematem projektu jest obywatelskie 
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zaangażowanie liderów samorządu młodzieżowego w zdobywanie doświadczenia  

w zarządzaniu własnym życiem i sprawami społecznymi. Dzięki członkostwu Powiatu 

Gnieźnieńskiego w KWSPU w projekcie uczestniczyć będą przedstawiciele Młodzieżowej 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, którzy w międzynarodowym towarzystwie wezmą udział 

w warsztatach obejmujących zagadnienia  samorządu,  doradztwa zawodowego oraz dialogu 

międzykulturowego. Aktywnie zaangażują się również w organizację ІІІ Międzynarodowego 

Festiwalu - konkursu kreatywności dzieci i młodzieży „International Charity Festival «Inna-

Brovary»”. 

 

 
III Inne aspekty współpracy międzynarodowej 
 

III 1. Żołnierze Civil Affairs w Starostwie 

 

W związku z rozwinięciem komponentów amerykańskich sił zbrojnych w naszym regionie  

w ramach operacji „Atlantic Resolve”, 15 grudnia ubiegłego roku, Zarząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego spotkał się żołnierzami z amerykańskiego zespołu Civil Affairs. Celem 

spotkania było nawiązanie relacji z przedstawicielami władz lokalnych oraz wskazanie 

możliwych obszarów współpracy z instytucjami i mieszkańcami powiatu. Wśród 

zaproszonych gości obecni byli również przedstawiciele służb i straży. 
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III 2. Dzień Polski w Padwie i koncert dla Polonii w Mediolanie 

 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie, delegacja Powiatu 

Gnieźnieńskiego weźmie udział w „Dniu Polskim”, organizowanym 30 września w ramach 

obchodzonego przez włoską polonię jubileuszu 100.lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. W skład delegacji wejdą członkowie Zespołu Tańca Ludowego „Gniezno”, 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, na czele z Członkiem Zarządu Powiatu 

Marią Suplicką, a także przedstawiciele Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych  

w Gnieźnie. Wydarzenie zorganizowane zostanie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP  

w Mediolanie. Działający również w powiatowym Centrum Kultury eSTeDe Chór Mieszany 

Metrum, wystąpi natomiast 13 października br. w Como. Dzień później chórzyści będą 

uczestniczyć we Mszy świętej sprawowanej w polskiej parafii w kościele Santa Maria alla 

Porta w Mediolanie, po której wystąpią z koncertem dla miejscowej Polonii. 
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III 3. Medale za wyjątkową promocję Powiatu za granicą 

 

24 sierpnia br., starosta Beata Tarczyńska oraz członkowie Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego spotkali się ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Gnieźnie, którzy brali udział w bohaterskiej akcji gaszenia pożarów w Szwecji. 

W ramach podziękowań za godne reprezentowanie naszego regionu i profesjonalizm  

w codziennej służbie asp. Dawid Bąkowski, mł. asp. Janusz Porolniczak, st. ogn. Mariusz 

Janowicz, st. ogn. Łukasz Duszyński, mł. ogn. Dariusz Zamiara oraz st. sekc. Arkadiusz 

Kurkowski otrzymali Medale Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego. Kilka dni wcześniej 

podobnym odznaczeniem, w podziękowaniu za realizację edukacyjnych projektów 
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służących promocji kulturowego dziedzictwa naszego powiatu, wśród uczniów polonijnych 

szkół w USA, uhonorowana została Elżbieta Berkowicz - nauczycielka i dziennikarka  

z Chicago, wiceprezes działającego w Gnieźnie Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych. 
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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 

 

 

 

 

 

 

   


