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I Współpraca z jednostkami samorządowymi w Niemczech 

 

I 1. Wicestarosta partnerskiego Powiatu Teltow-Flaeming z wizytą w powiecie 

gnieźnieńskim 

Zakończenie inwestycji i otwarcie nowego budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski  

w Gnieźnie, funkcjonowanie domów dziecka w nowej lokalizacji przy ul. Spokojnej  

oraz oferta kulturalna w nowej odsłonie przebudowanego Centrum Kultury eSTeDe  

to główne punkty wizyty studyjnej wicestarosty niemieckiego Powiatu Teltow-Flaeming  

 w powiecie gnieźnieńskim. 

Na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, 24 sierpnia br.  

w powiecie gnieźnieńskim gościła Kirsten Gurske, wicestarosta Powiatu Teltow-Flaeming  

w Niemczech, z którym od 2003 roku współpracuje Powiat Gnieźnieński. Wizyta rozpoczęła się 

od oficjalnego powitania gości przez starostę Piotra Gruszczyńskiego oraz członka Zarządu 

Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusza Mądrowskiego. Podczas spotkania, połączonego  

z prezentacją nowego budynku Szpitala Pomnik Chrztu Polski, przedstawicielka zaprzyjaźnionej 

jednostki samorządu terytorialnego zapoznała się z efektami zakończonej niedawno inwestycji  

w gnieźnieńskim szpitalu, nie kryjąc swojego uznania dla jej ostatecznych efektów.  

Duże wrażenie na wicestaroście K. Gurske wywarły również nowe rozwiązania w obszarze 

funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, w tym przede wszystkim 

te, dotyczące budowy i organizacji nowych domów dziecka. Interesującym punktem programu 

była ponadto wizyta w Gminie Łubowo i spotkanie z jej włodarzem wójtem Andrzejem 

Łozowskim, który zapoznał przedstawicieli niemieckiej delegacji między innymi z założeniami  

i aktualnym postępem prac przy budowie nowego gmachu Muzeum Pierwszych Piastów  

na Lednicy. Zwieńczeniem wizyty w powiecie gnieźnieńskim było spotkanie w nowym budynku 

Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie i rozmowy na temat możliwości współpracy w obszarze 

kultury oraz pomocy społecznej pomiędzy przedstawicielami niemieckich i polskich 

samorządów.  
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I 2. Pierwsza nagroda w Hackathonie Partnerstwa Odry dla Powiatu  

 

31 sierpnia 2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wręczone zostały 

nagrody dla laureatów konkursu Hackathon Partnerstwa Odry, który odbył się w dniach 17-18 

lipca 2021 roku w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

(w partnerstwie z Krajem Związkowym Brandenburgia, reprezentowanym przez Ministerstwo 

Finansów i Spraw Europejskich) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia 

Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań. 

 

Wśród zwycięzców Hackathonu znalazł się zespół z Gniezna: Wicestarosta Anna Jung, dr Renata 

Rasińska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz Dyrektor Centrum Kultury 

„Scena to dziwna” Ewa Przybylska z projektem: „Polsko-Niemieckie Dni Kultury Młodzieżowej – 

KulturellSwitch, Gniezno 2021” - propozycją cyklicznego wydarzenia dla rozwoju 

intelektualnego i ruchowego młodzieży polsko-niemieckiej, stanowiącego alternatywę dla 

przebywania w świecie cyfrowym. Projekt ma na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego 

młodzieży i zwalczanie uzależnienia cyfrowego, pogłębionego w dobie pandemii.  

 

Nagrody dla laureatów wręczali: Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, Reiner Kneifel-Haverkamp - Dyrektor Generalny ds. Europejskich  

i Międzynarodowych, reprezentujący Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju 

Związkowego Brandenburgia oraz Magdalena Antoniewicz, Koordynatorka Pełnomocnika ds. 

Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, reprezentująca 

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań. 

 

Po uroczystości wręczenia nagród obyły się warsztaty szkoleniowe, prowadzone przez lidera 

hackathonowego Jakuba Jasiczaka oraz Magdalenę Antoniewicz. Na zakończenie uczestnicy mieli 

również możliwość spotkania w siedzibie Setapp Sp. z o.o. Projekt HackathonOder „Hackathon 

Partnerstwa Odry - innowacyjni razem przeciwko pandemii" finansowany jest ze środków 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2021”. 
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I 3. Wzmacniamy współpracę z Brandenburgią 

 

24 sierpnia br. wicestarosta Anna Jung oraz pani dr Renata Rasińska pełniąca funkcję Dyrektora 

Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie, uczestniczyły na zaproszenie Dariusza Müllera  

i Magdaleny Antoniewicz - pełnomocników ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia 

na Wielkopolskę, w polsko-niemieckim „Dniu Integracji”. Wydarzenie odbyło się na terenie 

Brandenburgii w Zamku Trebnitz. Spotkanie adresowane było do ekspertów podejmujących 

działania m.in w obszarach: integracji wielokulturowej, zdrowia, edukacji, migracji, współpracy 

z seniorami, współpracy polsko-niemieckiej. Poza wykładami zorganizowane zostały również 

warsztaty aktywizujące oraz zajęcia praktyczne. Ważnym elementem było przedstawienie 

koncepcji integracji opracowanej przez Starostwo Powiatowe Märkisch-Oderland. 

Przedstawicielki Starostwa Powiatowego z Gniezna wzięły ponadto udział w rozmowach  

z Gernoltem Schimidt - starostą powiatu Märkisch-Oderland, Kerstin Dickhof - pełnomocniczką 

ds. migracji w w/w powiecie oraz z Heike Krüger - współorganizatorką wydarzenia, 

koordynatorką brandenburskiej „sieci na rzecz tolerancji i integracji”. Wszyscy rozmówcy 

jednogłośnie wyrazili chęć zorganizowania kolejnego spotkania w celu omówienia kontynuacji 

współpracy, wymiany dobrych praktyk oraz realizacji projektów polsko-niemieckich. 
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Podczas wydarzenia wicestarosta Anna Jung przedstawiła również działania, które od wielu lat 

realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, we współpracy z niemieckim Powiatem 

Teltow-Flaeming. Wielu uczestników zainteresowanych było przede wszystkim obecnymi 

działaniami podejmowanymi przez polskie samorządy w walce z pandemią COVID-19.  

 
 
 

I 4. Podopieczni Domu Dziecka z wizytą w Trebnitz 

 

Dwójka wychowanków Domu Dziecka z Gniezna, wraz z opiekunem Izabelą Moszyńską 

uczestniczyła w dniach 27-29 sierpnia 2021 r. w Warsztatach Liderskich Klubów Europejskich 

„Kuźnica”, w trakcie których poznali cele klubów europejskich, szanse i zagrożenia  

w funkcjonowaniu takich klubów oraz mechanizmy pozyskiwania środków z Komisji 

Europejskiej. Młodzież miała również okazję do rozmowy zarówno z osobami, które utworzyły 

już Kluby Europejskie, ale także z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Polsce. W trakcie 

spotkania odbyły się m.in. zajęcia dotyczące współpracy polsko-niemieckiej oraz wycieczka  

do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Młodzi uczestnicy z Gniezna rozważają możliwość 

utworzenia w niedalekiej przyszłości Klubu Europejskiego, który da im możliwość pozyskiwania 

środków na aktywną działalność.  
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I 5. Kolejne wydarzenie wzmacniające współpracę Starostwa Powiatowego  

z Branderburgią 

 

W Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań w dniach od 14 do 16 września 2021 r. 

odbywało się „19. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży – Doświadczenia, perspektywy 

i innowacje współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie zawodowej”, które służyło pogłębieniu 

dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianie doświadczeń i informacji oraz dalszemu 

rozwojowi wspólnych projektów w dziedzinie kształcenia zawodowego. W trakcie Forum 

przedstawione zostały koncepcje: sąsiedztwa Polska–Brandenburgia i edukacji VIADRINA 21,  

a także perspektywa dla dobrych jakościowo partnerstw zawodowych oraz nowych 

innowacyjnych sposobów współpracy polsko-niemieckiej. 

 

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – wicestarosta Anna Jung oraz Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych dr Renata Rasińska uczestniczyły w wydarzeniu, biorąc udział  

w grupach dyskusyjnych oraz warsztatach służących wymianie doświadczeń. W podgrupach 

uczestnicy Forum zajmowali się między innymi praktycznymi przykładami metod orientacji 

zawodowej i animacji językowej, jak również przykładami dobrych polsko-niemieckich 

partnerstw o profilu zawodowym. 

 

Końcowym etapem Forum była wizyta w tzw. szkole produkcyjnej we Frankfurcie nad Odrą, 

która jest zawodowo-pedagogicznym projektem pomocy młodzieży. Głównym celem szkoły jest 

przekazanie młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społecznej wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia kształcenia zawodowego oraz pracy zarobkowej.  

 

 
I 6. Reprezentacja powiatu na Warsztatach Polsko-Niemieckiej Akademii Liderów 

Projektów Hackathon Partnerstwa Odry 

 

Zwycięzcy konkursu Hackathon Partnerstwa Odry: Anna Jung - Wicestarosta Gnieźnieński,  

dr Renata Rasińska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie oraz Ewa Przybylska - 

Dyrektor Centrum Kultury „Scena to dziwna”, uczestniczyły w Warsztatach Polsko-Niemieckiej 

Akademii Liderów, które odbyły się w Zamku Trebnitz w dniach 17-18 września 2021 r.  

W trakcie warsztatów zorganizowano m.in.: panel dyskusyjny „30.lecie Polsko-Niemieckiego 

Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy, pomiędzy Polską a Niemcami 

- przykłady dobrych praktyk”, warsztaty na temat zarządzania projektami międzynarodowymi 

oraz szkolenie z obszaru pozyskiwania dotacji i realizacji spotkań polsko-niemieckich, przy 

wsparciu Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży. 

 

 



Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2021 

10 

Szkolenie w ramach Polsko-Niemieckiej Akademii Liderów Projektów organizowano ze środków 

Kraju Związkowego Brandenburgia, Ministerstwa Finansów i Europy. Projekt HackathonOder 

„Hackathon Partnerstwa Odry - innowacyjni razem przeciwko pandemii" finansowany jest ze 

środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2021".  
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Uczestnicy Warsztatów Polsko-Niemieckiej Akademii Liderów Projektów Hackathon 

Partnerstwa Odry wzięli również udział w „Trebnickim festynie jesiennym 2021”, w trakcie 

którego można było zapoznać się z produktami regionalnymi i rękodziełem, przysmakami 

kulinarnymi z regionu oraz niezwykłym pokazem dalii. W trakcie Festynu można było ponadto 

zwiedzić z przewodnikiem park zamkowy, Muzeum Gustava Seitza oraz Międzynarodowe 

Archiwum Pedagogiki Specjalnej.  

 

I 7. Pobiegliśmy w Charytatywnym biegu Lions Charity Run 2021 w Trebnitz 

 

W dniu 18 września 2021 r. przedstawiciele Starostwa – wicestarosta Anna Jung oraz Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych Renata Rasińska brały udział w Lions Charity Run w Trebnitz. Po 

biegu zorganizowana została konferencja i spotkanie z mieszkańcami Brandenburgii oraz 

przedstawicielami Lions Clubs, przy obecności Patti Hill - wiceprezes światowego Zarządu Lions 

Clubs International, w trakcie której swoje pomysły na startupy przedstawili laureaci konkursu 

Hackathon Partnerstwa Odry.  

 

Lions Charity Run to inicjatywa biegaczy z Polski i z Niemiec, członków największej 

humanitarnej organizacji na świecie Lions Clubs. Biegacze zbierają fundusze na pomoc dzieciom 

po udarze mózgowym w Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpitalu Kliniczny im. W. Degi w 

Poznaniu, dla dzieci z centrum charytatywnego "I believe in a miracle" w Kaliningradzie oraz dla 

dzieci ze szpitala w Al Hoceima w Maroko. „Biegniemy, aby dzieci mogły chodzić” – to hasło 

przyświecające tegorocznej zbiórce funduszy. 
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I 8. Kornelia Wehlan ponownie starostą Powiatu Teltow-Flaeming 

 

W Powiecie Teltow-Flaeming odbyły się wybory bezpośrednie na stanowisko starosty powiatu, 

na podstawie których Kornelia Wehlan została ponownie zatwierdzona na tym stanowisku  

na kolejnych 8 lat. Wyniki głosowania zostały ogłoszone w dniu 10 października 2021 r. 

Kornelia Wehlan (Die Linke) wygrała drugą turę bezpośrednich wyborów z 55% głosów.  

Druga z kandydatek - Dietlind Juliane Biesterfeld (SPD) otrzymała 45% głosów. Frekwencja 

wyniosła 30,5%. Uprawnionych do głosowania było ponad 144 tys. wyborców.  

 

Kornelia Wehlan od 2013 roku jest starostą Powiatu Teltow-Fläming, wcześniej była przez 14 lat 

posłem do parlamentu kraju związkowego Brandenburgii oraz rzecznikiem grupy ds. polityki 

rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. 

 

 

 

I 9. U mnie i u Ciebie spotkanie online  

 

W dniach 6-8 października 2021 r. Powiat Gnieźnieński uczestniczył w szkoleniu 

zorganizowanym w ramach programu „U mnie i u ciebie. Spotkania młodzieży w ramach polsko-

niemieckich partnerstw gmin i powiatów". Przez trzy kolejne dni dzielono się dobrymi 
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praktykami i rozmawiano z przedstawicielami partnerstw (w tym z reprezentantami Powiatu 

Teltow-Flaeming) głównie o tym, jak wzmacniać międzynarodową współpracę i uatrakcyjniać 

lokalną ofertę kierowaną do młodzieży. W konferencji udział wzięli: Robert Bazułka, dyrektor 

Wydziału Promocji i Turystyki oraz główny specjalista Radosław Gaca. Spośród kilkunastu 

samorządów uczestniczących w konferencji online, Powiat Gnieźnieński był jednym  

z nielicznych, który mógł pochwalić się blisko 20-letnim doświadczeniem współpracy Polsko 

Niemieckiej.  

 

 
 
 

I 10. Projekt KulturellSwitch - Polsko-Niemieckie Dni Kultury Młodzieżowej/ Deutsch-

Polnische Jugendkulturtage - Gniezno 2021 

 
Pomysł na projekt realizowany w Gnieźnie w dniach 25-28 listopada otrzymał nagrodę  

w projekcie Województwa Wielkopolskiego „Hackathon Partnerstwa Odry – innowacyjni razem 

przeciwko pandemii”, dofinansowanym w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP 

pn.: „Dyplomacja publiczna 2021”.  

 

Działanie, w którym udział bierze młodzież z Polski i Niemiec jest propozycją cyklicznego 

wydarzenia organizowanego dla rozwoju intelektualnego i ruchowego młodzieży, będącego 

alternatywą dla przebywania w przestrzeni wirtualnej. Blisko czterdziestu uczestników projektu 

skorzysta z oferty warsztatów tańca oraz muzyki i śpiewu, majsterkowania, a także graffiti. 

Uczestniczyć będą ponadto w grze miejskiej oraz uroczystej gali prezentującej rezultaty 

przedsięwzięcia. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdrowia psychicznego młodzieży  
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i walka z zagrożeniami cyfrowego uzależnienia, a także integracja międzykulturowa oraz rozwój 

kompetencji językowych. 

 

Projekt realizowany jest przez Powiat Gnieźnieński w partnerstwie z Centrum Kultury „Scena to 

dziwna” w Gnieźnie,  Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań, Polską 

Akademią Rozwoju i Krajem Związkowym Brandenburgia.  

 

II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie 

 

II 1. Delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego z wizytą w Rejonie Humańskim i Mieście Browary 

na Ukrainie. 

 

Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Radosław 

Sobkowiak uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Flagi oraz Dnia Niepodległości 

Ukrainy, które odbyły się w terminie 19-21 sierpnia 2021 r. w Rejonie Humańskim. Wizyta była 

odpowiedzią na oficjalne zaproszenie skierowane przez Vitalii Oliinyka, Przewodniczącego 

Humańskiej Rady Rejonowej do gnieźnieńskich samorządowców. 

 

W tym roku mija 30. rocznica kiedy to Ukraina proklamowała Akt Niepodległości. Za symbole 

państwa przyjęto oficjalnie tryzub i niebiesko-żółtą flagę. Polska uznała niepodległość Ukrainy  

2 grudnia 1991 roku. W wystosowanym z tej okazji na ręce władz Rejonu Humańskiego piśmie 

okolicznościowym Starosty Gnieźnieńskiego czytamy: 

 

Powiat Gnieźnieński współpracuje z Rejonem Humańskim od 2010 roku. Po ponad dekadzie 

wspólnych działań, trudach pierwszych kontaktów, zdobywaniu wzajemnego zaufania  

i sukcesywnego budowania dobrej współpracy samorządowej, jesteśmy obecnie przykładem relacji, 

w których kontakty czysto administracyjne przerodziły się w potrzebę przyjacielskiej wymiany 

poglądów, doświadczeń oraz realizacji wspólnych inicjatyw dla dobra mieszkańców. 

Współdziałamy przede wszystkim w obszarze wymiany doświadczeń w szczególności za sprawą 

organizowanych w powiecie gnieźnieńskim wizyt studyjnych obejmujących tematykę 

funkcjonowania służby zdrowia, opieki społecznej i oświaty. Mam nadzieję, iż właśnie te spotkania, 

w których uczestniczą doświadczeni samorządowcy, dyrektorzy jednostek i ich pracownicy, 

inspirują Rejon Humański podczas prac nad administracyjnymi reformami.  

 

Historia naszej współpracy to także podejmowanie dyskusji i debat na temat często trudnych 

stosunków polsko-ukraińskich. Jako dojrzali partnerzy, nie obawiamy się bowiem rozmawiać  

i toczyć merytorycznych sporów, gdyż od początku trwałym fundamentem naszych relacji jest 

zaufanie i wizja jasnego celu – przełamywania zakorzenionych w społeczeństwie stereotypów oraz 

współdziałanie oparte na szacunku i otwartości na prawdę. […] 
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W dniu tak wyjątkowego święta należy podkreślić, iż minione 30 lat to dobrze wykorzystany dla 

Ukrainy czas, będącej dziś niezależnym państwem, stojącym na straży własnego dziedzictwa  

i społeczno-gospodarczego dorobku. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony licznych 

instytucji państwowych, ambasad, konsulatów, samorządów i stowarzyszeń.  

 

Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę, za wieloletnie zaangażowanie  

w budowanie przyjaznych, sąsiedzkich relacji z Ukrainą i Rejonem Humańskim. Dziękuję  

za działalność na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, zbliżania kultur, promocji i ochrony 

narodowego dziedzictwa. 

 

Ponadto, w dniach 17-19 września br. delegacja Powiatu Gnieźnieńskiego w składzie 

Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak, Starosta Gnieźnieński Piotr 

Gruszczyński oraz Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Radosław Sobkowiak uczestniczyli 

w tradycyjnym święcie Miasta Browary na Ukrainie. Spotkanie było również dobrą okazją do 

podtrzymania deklaracji o wzajemnej współpracy polskiego i ukraińskiego samorządu. 
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II 2. Delegacje z Rejonu Humańskiego i Miasta Browary na Ukrainie z wizytą w powiecie 

gnieźnieńskim 

 

Na zaproszenie starosty Piotra Gruszczyńskiego, w dniach 8-12 listopada br. w powiecie 

gnieźnieńskim gościli samorządowcy reprezentujący Rejon Humański i Miasto Browary  

na Ukrainie. 

  

Pobyt w powiecie gnieźnieńskim miał na celu przybliżenie partnerom Powiatu mechanizmów 

funkcjonowania lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim w obszarze 

inwestycyjnym, gospodarki odpadami i systemu opieki zdrowotnej. Program wizyty obejmował 

między innymi spotkanie z dyrekcją Centrum Kultury „Scena to dziwna” oraz Szpitala Pomnik 

Chrztu Polski w Gnieźnie, gdzie prezentowane były efekty przeprowadzonych  

we wspomnianych instytucjach inwestycji. Zaplanowano również wizytę w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie,  

a także spotkanie z przedstawicielami Gminy Łubowo na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Fałkowie. Delegacja z Ukrainy zapoznała się ponadto z działalnością 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Chrobry" Sp. z o.o. w Kłecku. Samorządowcy  

z Ukrainy, na czele z Witalij Oliynykiem Przewodniczącym Rady Rejonu Humańskiego oraz 

Dianą Ludchenko - członkiem Rady Miejskiej w Browarach, uczestniczyli również  

w organizowanych przez samorząd Miasta Gniezna uroczystościach z okazji Święta 

Niepodległości. 
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III. Inne aspekty współpracy 

 

Spotkanie starosty gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego z Anną Kulach, dyrektor Akademii 

Dziedzictwa oraz nauczycielką w Polskiej Szkole Katolickiej im. ks. Ignacego Posadzego  

w Burbank, Illinois, które zorganizowano 2 września 2021 r. było okazją do podziękowania 

dyrektor Annie Kulach za zaangażowanie w realizację wielu projektów z dziećmi i młodzieżą 

polonijną, budowanie partnerstwa ze szkołami w powiecie gnieźnieńskim oraz stworzenie 

ośrodka, który pomaga młodym ludziom w Stanach Zjednoczonych budować swoją tożsamość, 

opartą na dziedzictwie polskich tradycji.  

 

"Nikt nie przychodzi znikąd. Za każdym z nas stoją ludzie, którzy w swoim czasie  

i w swoim świecie pracowali z myślą o naszym godnym życiu. To, co nam zostawili  

w materii, słowie, kulturze, sztuce, obyczaju jest naszym dziedzictwem, naszą dumą,  

a zarazem zobowiązaniem. Takie dziedzictwo trzeba przyjmować świadomie." To motto, które 

przyświeca społeczności Akademii Dziedzictwa w Chicago. Spotkanie zorganizowano w ramach 

współpracy z Małgorzatą Tomczak Prezes Stowarzyszenia Klub Nauczycieli Polskich  

i Polonijnych w Gnieźnie. 
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Opracowanie: 

Wydział Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
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Wykaz partnerów zagranicznych Powiatu Gnieźnieńskiego 
 

partner 
Powiat 

Teltow-Fläming 
Miasto Browary 

Miasto 
Magdeburg 

Rejon Humański 

kraj 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 

główne 
dziedziny 
gospodarki 

biotechnologia, 
przemysł 

samochodowy, 
obróbka  

i przetwarzanie 
metali, przemysł 

spożywczy, 
odnawialne źródła 

energii, nauka 

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 

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 

Park Zofiówka 
Potockich, Staw 

Ostaszowski, 
gimnazjum męskie 

data podjęcia 
współpracy 

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

osoba na czele 
urzędu 

Kornelia Wehlan 
Igor Vasyliovycz 

Sapozhko 
Dr Lutz Trumper Vitalii Oliinyk 

  


