Raport z realizacji
współpracy zagranicznej
Powiatu Gnieźnieńskiego
w roku 2020

XXIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
26 listopada 2020 rok

Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2020

opracowanie: Wydział Promocji i Turystyki
listopad 2020 r.

2

Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2020

Spis treści:
1. Wstęp ................................................................................................. 4
2. Eko-projekty Powiatu wzorem dla Europy i Afryki ............................................ 5
3. Projekt „Polsko-Ukraińskie kuchenne rewelacje” ............................................ 5
4. Wsparcie dla Miasta Browary ..................................................................... 7
5. Wielokulturowe oblicze edukacji w powiecie gnieźnieńskim ............................... 8
6. Wykaz partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego ................................. 9

3

Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2020

1. Wstęp
Współpraca zagraniczna Powiatu Gnieźnieńskiego z partnerskimi samorządami
z Niemiec i Ukrainy jest istotnym elementem jego codziennej działalności. Wymiana
obustronnych doświadczeń, szczególnie w dziedzinie kultury i gospodarki od lat sprzyja
kolejnym wspólnym projektom, budowaniu zaufania, a przez to wzajemnych coraz
trwalszych relacji.
W roku 2020 z powodu pandemii koronawirusa Powiat Gnieźnieński zmuszony był
do zawieszenia bezpośrednich relacji z partnerami, w tym przede wszystkim
samorządowych wizyt, stanowiących podstawę transferu dobrych praktyk i nowych
inicjatyw. Podobne decyzje podjęli także zagraniczni partnerzy Powiatu, z którymi
jednak na co dzień pozostaje on w zdalnym kontakcie. Projekty typowane
do realizacji w 2020 roku, planowane są do przeprowadzenia w roku 2021. Warunkiem
powodzenia ich realizacji jest jednak zwycięska walka z koronawirusem i zakończenie
trwającej pandemii.
Niniejszy raport opisuje charakter współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego
w 2020 roku. Zawiera także wykaz i krótką charakterystykę partnerskich samorządów.
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2. Eko-projekty Powiatu wzorem dla Europy i Afryki
17 stycznia 2020 roku delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyła w spotkaniu
z partnerami samorządowymi z Powiatu Teltow-Flaeming w Niemczech, dedykowanym
sprawom ochrony środowiska oraz zmianom klimatycznym.
Przebieg wizyty obejmował między innymi omówienie programów działań dotyczących
ochrony klimatu. Dyskutowano przede wszystkim o możliwościach zapobiegania
produkcji i ekologicznego gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych. Tematyczne
prelekcje oraz praktyczne warsztaty odbyły się w miejscowej Wyższej Szkole
Technicznej. W spotkaniu uczestniczyła delegacja z partnerskiej gminy Powiatu TeltowFlaeming z Namibii (z miasta Katima Mulilo) z którą niemiecki powiat realizuje projekt
pn. „Komunalne partnerstwa na rzecz ochrony klimatu”.
W imieniu Powiatu Gnieźnieńskiego tematyczną prezentację przedstawiła Magdalena
Musiałowicz, Dyrektor Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, która przybliżyła
uczestnikom projekty realizowane przez powiat w zakresie ochrony klimatu i przyrody,
gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej, a także bioróżnorodności i odnawialnych
źródeł energii. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się projekt Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii, który zajął pierwsze miejsce w konkursie „Szwecja z EKO klasą”.
Opis działania, polegającego na uszyciu z firan woreczków wielokrotnego użytku
na warzywa i owoce, posłuży w przyszłości jako przykład szerokich działań lokalnego
samorządu na rzecz ochrony klimatu.
Powiat Gnieźnieński reprezentowali: Telesfor Gościniak - Nieetatowy Członek Zarządu
Powiatu Gnieźnieńskiego, Jacek Kowalski – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego oraz Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Środowiska,
Leśnictwa i Rolnictwa.
3. Projekt „Polsko-Ukraińskie kuchenne rewelacje”
W 2020 roku Powiat Gnieźnieński aplikował o środki finansowe z Polsko-Ukraińskiej
Rady Wymiany Młodzieży. Ostatecznie, po ocenie merytorycznej projekt złożony przez
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lokalny samorząd (wniosek nr UKR/2020/W/0066) nie został zrealizowany ze względu
na epidemię koronawirusa oraz brak realnych możliwości odzwierciedlenia jego
zakładanego przebiegu i rezultatów w przypadku przeniesienia w przestrzeń wirtualną.
Ponieważ przy ocenie formalnej określono jego mocne strony, jako: ciekawe metody
przygotowania

projektu,

wykorzystanie

ciekawych

metod

edukacji

pozaformalnej

w działaniach, wniosek o dofinansowanie zadania zostanie ponownie złożony
do Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży
w 2021 roku.
Projekt „Polsko-Ukraińskie kuchenne rewelacje” jest odpowiedzią na pojawiające
się w bieżących rozmowach z młodzieżą nauczycielami, pracownikami domów kultury
i animatorami wnioski dotyczące niezwykłej bliskości polskiej i ukraińskiej kuchni
oraz różnorodnych wpływów kulturowych kształtujących jej współczesne oblicze.
Ostoją kulinarnego dziedzictwa są między innymi Koła Gospodyń Wiejskich, których
działalność pozwala na promowanie przede wszystkim rdzennie polskiej kuchni, która
bardzo często wzbogacona jest o ukraiński pierwiastek. Podczas licznych spotkań
z ukraińskimi partnerami deklarowana jest przez nich potrzeba organizacji spotkań
edukacyjnych i integracyjnych o charakterze kulinarnym. Zarówno młodzież kształcąca
się w zawodach związanych z gastronomią, jak i przedstawiciele tradycyjnych kół
gospodyń z własnej inicjatywy wyrażali chęć uczestnictwa w projekcie, który dawałby
możliwość poznania kulinarnego oblicza sąsiedniej kultury, jej pochodzenia oraz
charakterystycznych – niepowtarzalnych elementów, a także stworzenia wspólnego
kulinarnego dzieła. Głównym celem projektu „Polsko-Ukraińskie kuchenne rewelacje”
jest edukacja poprzez wspólne kulinarne doświadczenie, której nadrzędnym zadaniem
ma być pogłębienie przez uczestników umiejętności twórczej oraz kreatywnej pracy
w zespole, polegającej na zgłębianiu tajników kuchni sąsiada oraz ich przeniesienie
na rodzimy grunt poprzez stworzenie dania, którego przepis pozostanie materialnym
zwieńczeniem projektu. Szczegółowymi celami projektu są natomiast: poznanie historii
sąsiednich krajów europejskich, doświadczenie bliskości kulturowej oraz indywidualne
odkrycie własnych zdolności kulinarnych. Projekt zbudowany został na priorytetach:
odkrywania wspólnych korzeni, przezwyciężania uprzedzeń i łamania stereotypów
w postrzeganiu wspólnej historii. Wszystko to służyć ma wzmacnianiu dialogu
międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych
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osób. Tematem projektu jest gastronomia. To ona stać się ma swoistym kluczem
do realizacji kolejnych jego celów. Jest zatem czynnikiem twórczym (przy kompozycji
wspólnego dania) oraz odkrywczym (przy poznawaniu historii kraju sąsiada
z naciskiem na jego kulinarne oblicze). Stanowi element upowszechnienia projektu
(okolicznościowa kolacja z udziałem zaproszonych gości) oraz pomaga wzmocnić
kompetencje społeczne młodych ludzi (warsztaty i zabawy edukacyjne oparte na idei
twórczej pracy w grupie). Kulinaria i gastronomia to także temat spotkań
z regionalistami, kulinarnymi mistrzami i niezwykłymi postaciami, warsztatów oraz
wycieczek. W projekt naturalnie zostanie zaangażowana społeczność Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Usługowych, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Lokalne Grupy Działania
i społeczność lokalna. Co warto podkreślić będą to w przeważającej większości
mieszkańcy małych miast oraz terenów wiejskich, co przyczyni się również
do aktywizacji społecznej tych obszarów.
4. Wsparcie dla Miasta Browary
19 czerwca 2020 roku przedstawiciele partnerskiego Miasta Browary na Ukrainie
poinformowali w korespondencji elektronicznej o planach włączenia Miasta Browary
w ramy Miasta Boryspol w obwodzie kijowskim, a tym samym utraty statusu samorządu
i widma zakończenia współpracy partnerskiej. W informacji zwrotnej, wystosowanej
do Miasta Browary, Starosta Gnieźnieński pisał między innymi:
„Jako Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, który współpracuje z Miastem Browary od 2009
roku nie potrafię wyobrazić sobie, aby nasza współpraca musiała się zakończyć.
Jednocześnie, szanując kompetencje ukraińskich samorządów oraz władz centralnych,
ufam, że podejmowane przez nie decyzje oparte są o odpowiednie analizy i racjonalne
przesłanki.
Powiat Gnieźnieński współpracuje z ukraińskimi samorządami od kilku lat. Po trudach
pierwszych kontaktów, zdobywaniu wzajemnego zaufania i powolnego budowania dobrej
współpracy samorządowej, dziś jesteśmy przykładem relacji, w których kontakty
administracyjne przerodziły się w potrzebę przyjacielskich wymian i podejmowania
wspólnych inicjatyw dla dobra naszych mieszkańców.
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Jestem przekonany, że również w przypadku Miasta Browary, ostateczne decyzje przyjęte
przez Radę Najwyższą Ukrainy, będą podjęte dla dobra lokalnej społeczności”.
5. Wielokulturowe oblicze edukacji w powiecie gnieźnieńskim
„Międzynarodowe forum partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju edukacji” to tytuł
konferencji, w której udział wzięli przedstawiciele Landu Brandenburgia, Ministerstwa
Edukacji z Maroko, Urzędu Miasta Syke w Niemczech, a także reprezentanci szkół
i organizacji społecznych z Europy, Azji oraz Afryki. Spotkanie zorganizowano 5 marca
w Gnieźnie.
Główną częścią spotkania była dyskusja panelowa poświęcona wdrożonemu w Powiecie
Gnieźnieńskim projektowi modelowemu „Niemiecki dla kariery”, którego celem jest
wspieranie nauki języka niemieckiego w lokalnych jednostkach edukacyjnych.
Eksperckie rozmowy dotyczyły ponadto zagadnień z obszaru edukacji pozaformalnej
w

Niemczech,

systemu

edukacji

w

Maroko

oraz

możliwości

realizacji

międzynarodowych praktyk i trójstronnych projektów wielokulturowych. W Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zorganizowano również warsztaty praktyczne
dla nauczycieli i uczniów, podczas których szczegółowo omawiano specyfikę
finansowania oraz koordynacji wymian młodzieżowych, uwzględniających specyfikę
systemu kształcenia w państwach Europy, Afryki i Azji.
Wizytę zakończył wykład poruszający kwestie funkcjonowania klas mundurowych
i edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowany przez Komendę Powiatową Policji oraz III
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.
Celem projektu było przede wszystkim utworzenie sieci kontaktów organizacji
zainteresowanych

współpracą,

edukacją

zawodową

i

realizacją

projektów

wielokulturowych. Forum organizowane było na terenie województwa wielkopolskiego
w dniach 3-7.03.2020 r. ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Centrum Kształcenia i Spotkań „Zamek Trebnitz”.
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6. Wykaz partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego

Powiat
Teltow-Fläming

Miasto Browary

Miasto
Magdeburg

Rejon Humański

Niemcy

Ukraina

Niemcy

Ukraina

region

Brandenburgia

Obwód Kijowski

Saksonia-Anhalt

Okręg Czerkaski

stolica

Luckenwalde

Browary

Magdeburg

Humań

liczba ludności

164 771

98 250

235 723

42 993

powierzchnia

2 092,1 km2

34 km2

201 km2

1 394,7 km2

odległość od
Gniezna

363 km

1129 km

460 km

1300 km

metalurgia,
przemysł
obuwniczy,
infrastruktura
sportowa,
przemysł
piwowarski

przemysł
maszynowy
i metalowy,
przemysł
chemiczny
i spożywczy

rolnictwo,
przetwórstwo rolnospożywcze,
przedsiębiorstwa
rolnicze, przemysł
budowlany,
przemysł lekki,
handel, małe
i średnie
przedsiębiorstwa

Park Zofiówka
Potockich, Staw
Ostaszowski,
gimnazjum męskie

partner

kraj

główne
dziedziny
gospodarki

biotechnologia,
przemysł
samochodowy,
obróbka
i przetwarzanie
metali, przemysł
spożywczy,
odnawialne źródła
energii, nauka

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

Muzeum miasta
Browary,
historyczny
klasztor
prawosławny

Katedra ŚŚ
Katarzyny
i Maurycego,
zespół klasztorny
norbertanów,
liczne kościoły,
ratusz, Zielona
Cytadela

23.08.2003 r.

12.06.2009 r.

10.03.2010 r.

21.10.2010 r.

Kornelia Wehlan

Igor Vasyliovycz
Sapozhko

Dr Lutz Trumper

Oksana Suprunets

data podjęcia
współpracy
osoba na czele
urzędu

9

