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Wstęp 

 

Powiat Gnieźnieński aktywnie współpracuje z partnerami z Niemiec i Ukrainy. Szczególnie 

bliskie relacje łączą Gniezno z powiatem Teltow-Fläming. 11 lat wspólnych działań 

sprawiło, że kolejne inicjatywy, poza zaangażowaniem, poparte są wzajemnym 

zrozumieniem i przyjaźnią. Także współpraca kulturalna z Magdeburgiem przebiega 

zgodnie z założeniami. Istotnym elementem kooperacji z niemieckimi samorządami były 

rocznicowe obchody wydarzeń czerwca 1989 roku i związana z nimi realizacja projektu 

„Nad podziałami” – koordynowanego przez IKE UAM w Gnieźnie, z którym aktywnie 

współpracował Powiat Gnieźnieński wraz z Powiatem Teltow-Fläming. 

 

Szczególnie trudny okres przeżywaliśmy, i nadal przeżywamy, w związku z sytuacją 

społeczno-ekonomiczną na Ukrainie. Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wystosował do 

władz partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na Ukrainie – miasta Browary  

i Rejonu Humańskiego – listy, w których zawarł słowa solidarności i wsparcia kierowane ze 

strony społeczności powiatu gnieźnieńskiego ku naszym sąsiadom. Włodarz Powiatu pisał  

w nich m. in.: 

 

„(…) Ideą, która legła u podstaw współpracy powiatu gnieźnieńskiego z ukraińskimi 

samorządami była potrzeba zbliżenia narodowego, przy jednoczesnym poszanowaniu 

kultury, tradycji i historii sąsiada. Nie można jednak zapominać,  

że Naród Polski i Ukraiński łączy wspólna – niekiedy trudna i skomplikowana – historia. 

Łączy nas również umiłowanie wolności i podobna droga do niepodległości. Nie do 

przecenienia jest również Nasz wspólny wkład w dziedzictwo kulturowe i historyczne 

Europy. 

 

Zawsze uważałem, i nadal wyrażam takie przekonanie, że każdy naród samodzielnie, bez 

ingerencji z zewnątrz musi stanowić o sobie, podążając samodzielnie obraną drogą. Nie 

inaczej jest w przypadku Ukrainy. Jednocześnie sądzę, że każde demokratyczne państwo  

w pierwszym rzędzie powinno troszczyć się o dobro i pomyślność swoich obywateli. 

Dlatego z uwagą i nieskrywanym niepokojem patrzę na wydarzenia, które rozgrywają się 

za naszą wschodnią granicą. Myślami jestem szczególnie z mieszkańcami Browar i Rejonu 

Humańskiego” (…). 
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W dniu 21 lutego w oknach gnieźnieńskiego Starostwa oraz urzędów gmin z terenu powiatu 

zapłonęły symboliczne świece – wyraz pamięci o Ukrainie. 

 

Pomimo trudnej sytuacji na Ukrainie Powiat Gnieźnieński, dzięki aktywnej działalności  

w Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, uczestniczył w międzynarodowym 

projekcie: „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności”. Nasz Powiat, jako 

jedyny w projekcie wytypował do jego realizacji osoby z obu partnerskich samorządów 

ukraińskich. 

 

Raport w szczegółach opisuje przebieg współpracy zagranicznej Powiatu w roku 2014. 

Zawiera także wykaz partnerów oraz załącznik w postaci listu Starosty Gnieźnieńskiego do 

ukraińskich 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 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Marian Pokładecki oraz Członek 

Zarządu Powiatu Stanisław Rajkowski gościli 17 stycznia, na zaproszenie władz Powiatu 

Teltow-Fläming, w tradycyjnym Spotkaniu Noworocznym. 

Tematem przewodnim spotkania uczyniono rzemiosło i jego wpływ na rozwój gospodarczy 

samorządu. Polska delegacja przekazała na ręce Starosty partnerskiego Powiatu p. Kornelii 

Wehlan życzenia od Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfora Gościniaka  

i Starosty Dariusza Pilaka. Podobne spotkania, każdego roku otwierają nowy rozdział  

w trwającej już 11 lat współpracy z naszym niemieckim sąsiadem. 

 

I 1. 2.  Spotkanie noworoczne w Gnieźnie 

 

W spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

w dniu 23 stycznia br. uczestniczyli przedstawiciele z partnerskiego Powiatu Teltow-

Fläming. Spotkanie noworoczne jest tradycyjnie okazją do omówienia planów współpracy 

władz Powiatu z partnerskimi jednostkami samorządowymi w rozpoczynającym się roku. 

Specjalne pozdrowienia dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego przekazał Holger 

Lademann Wicestarosta Powiatu Teltow–Fläming. 

 

 
I 1. 3. Projekt „Nad podziałami” 
 

W dniu 4 czerwca w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie uroczyście odsłonięto 

artystyczną instalację, przedstawiającą fragment zburzonego w 1989 roku Muru 

Berlińskiego. Projekt IKE UAM w Poznaniu oraz fundacji „Mury”, którego partnerem był 

samorząd Powiatu Teltow-Fläming, dotyczył wzmacniania postaw tolerancji, demokracji  

i poszanowania wspólnego dziedzictwa europejskiego. 

 

Za sprawą instalacji, wystawy fotografii oraz konferencji popularno-naukowej 

upamiętnione zostało niezwykle ważne w historii współczesnej Europy wydarzenie - upadek 
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ustroju socjalistycznego, czego symbolicznym gestem było m.in. zburzenie Muru 

Berlińskiego.  

 

Jak podkreślali organizatorzy obok 21. postulatów Solidarności z  sierpnia 1980 r. 

(wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), zburzenie Muru 

Berlińskiego było ważnym wydarzeniem w tworzeniu nowego porządku Europy. W tym 

zakresie chciano podkreślić wspólne dążenie do demokracji zarówno narodu polskiego, jak  

i niemieckiego. 

 

Przedstawiciele UAM w Poznaniu zaznaczyli, że posadowienie na terenie IKE UAM instalacji 

artystycznej autorstwa dra Ludwika Waseckiego - z dwoma oryginalnymi elementami Muru 

Berlińskiego - podkreśla i wzmacnia przesłanie projektu, którym jest dialog ponad 

podziałami. 

 

W uroczystym odsłonięciu instalacji udział wzięła Starosta Powiatu Teltow-Fläming 

Kornelia Wehlan oraz Kirsten Gurske. Okolicznościowy wykład wygłosił  kierownik muzeum 

powiatowego w Teltow-Fläming Silvio Fischer. 

 

Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Objęty został 

honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

 

I 1. 4. 10 lat współpracy i przyjaźni 

 
W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie spotkali się członkowie stowarzyszeń osób 

niepełnosprawnych z powiatu gnieźnieńskiego i powiatu Teltow-Fläming. Spotkanie było 

częścią obchodów X-lecia współpracy obu organizacji. 

 

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zebrało się przeszło 30 gości, którzy od 

lat prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Otwierając uroczystość 

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak wyraził słowa uznania dla wszystkich zrzeszonych  

w organizacjach - za lata pracy, pomoc i zaangażowanie w tak ważny obszar społecznej 

aktywności. 

 

Spotkanie było okazją do wręczenia honorowych odznaczeń – Medali Milenium Zjazdu 

Gnieźnieńskiego - dla działaczy z zaprzyjaźnionego Powiatu Teltow-Fläming: Karin Holz 

oraz Volkera Andress. 
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Całość wizyty w Starostwie uświetniła okolicznościowa wystawa fotograficzna, ukazująca 

różne oblicza X-letniej współpracy. Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie 

Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” Dębnica. 

 

 

I 1. 5. Partnerzy z Teltow-Fläming świętowali dożynki w Kłecku 
 

Delegacja z niemieckiego - partnerskiego powiatu Teltow-Fläming gościła na dożynkach 

powiatowo-gminnych, które odbyły się 31 sierpnia w Kłecku. 

 

Spotkanie w Kłecku było kolejną okazją do omówienia przyszłych wspólnych przedsięwzięć. 

Zarówno Starosta Dariusz Pilak, jak i Kornelia Wehlan – włodarz niemieckiego Powiatu 

zapewniali, że dobra współpraca będzie kontynuowana. Starosta Wehlan dodała także, iż  

z wielką przyjemnością odwiedza powiat gnieźnieński, który jej zdaniem w pełni zasługuje 

na miano miejsca, gdzie powstała Polska.  

 

Delegacja samorządowców z powiatu Teltow-Fläming, w tym Starosta Kornelia Wehlan, 

zastępca starosty Holger Lademan oraz dyrektor ds. rolnictwa Berndt Schutze, podczas 

Święta Plonów na kłeckim stadionie, życzyli polskim rolnikom obfitych i opłacalnych 

zbiorów. Wyrazili również nadzieję na kolejne spotkania w tak radosnej i niepowtarzalnej 

dożynkowej atmosferze. 

 
 
I 1. 6. Powiat Gniezno na dożynkach w Niemczech 

 

 
W dniu 20 września delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego na czele z członkiem Zarządu 

Powiatu – Aliną Kujawską-Matanda gościła, na zaproszenie władz Powiatu Teltow-Fläming, 

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

gnieźnieńskiej delegacji przekazali na ręce Starosty Kornelii Wehlan okolicznościowy list 

wystosowany przez Starostę Dariusza Pilaka. 

 
 
I 1. 7. W Teltow-Fläming o gospodarczej przyszłości 
 

 
W powiecie Teltow-Fläming pod hasłem „Region o przyszłości" odbyły się „Dni Gospodarki”. 

Zakres tematyczny wielu spotkań, był szeroki i dotyczył min. zapewnienia 

wykwalifikowanej siły roboczej w gospodarce, rekrutacji nowych firm do biznesu, 

odnawialnych źródeł energii. 
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Na zaproszenie Starosty Powiatu Teltow-Fläming - Korneli Wehlan w uroczystościach 

związanych z „Dniami Gospodarki” – w dniach 10-11 października, uczestniczyła delegacja  

z Powiatu Gnieźnieńskiego w osobach: Bogumił Haremza - Dyrektor Wydziału Architektury  

i Budownictwa,  Sławomir Macioł - Dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, 

Katastru i Nieruchomości oraz Juliusz Trojanowski - Prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju 

Gospodarczego Sp. z o.o. 

 

Gnieźnieńska delegacja, brała udział m. in. w gali wręczenia nagród firmom, które w 2014 

roku szczególnie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego powiatu Teltow-Fläming. 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem dyrektora do spraw promocji gospodarczej  

w powiecie - pana Siegmund Trebschuh spośród 20 nominowanych do konkursu zakładów 

wybrała głównego laureata jakim została firma Sudring Autoservice Lange GmbH. 

  

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił pobyt, oprócz blisko 200 zgromadzonych gości, 

Wiceministra Gospodarki Landu Brandenburgia Dr Carsten Enneper i Szefa Agencji Rozwoju 

Landu Brandenburgia Dr Steffen Kammradt, który podczas swojego wystąpienia powiedział 

m. in. że „…rozwój gospodarczy możliwy jest tylko wówczas, kiedy jest współpraca 

pomiędzy agencją rozwoju, Powiatem i Landem…”. W trakcie kuluarowych rozmów 

podczas gali, również delegacja z naszego powiatu spotkała się z Wiceministrem 

Gospodarki Landu Brandenburgia Dr Carsten Enneper - wskazując wspólne doświadczenia 

współpracy powiatu Teltow-Fläming i Gnieźnieńskiego. Nasza delegacja przekazała również 

Staroście Kornelii Wehlan okolicznościowy grawerton, podkreślający wspólne 

przedsięwzięcia i projekty dotyczące współpracy z niemieckim powiatem. 

 

I 1. 8. Wspólne ćwiczenia Strażaków z Powiatu Gnieźnieńskiego i Teltow-Fläming 

 

Gaszenie pożarów wewnętrznych, wykorzystywanie wentylacji nadciśnieniowej, gaszenie 

pożarów samochodów z wykorzystaniem systemu „one seven” oraz ratowanie i ewakuacja 

strażaków przez tzw. grupę szybkiego reagowania – tym wszystkim obszarom poświęcone 

było wspólne szkolenie gnieźnieńskich strażaków z zaprzyjaźnioną jednostką straży 

pożarnej w powiecie Teltow–Fläming. Wspólne ćwiczenia odbyły się w dniach 24 - 27 

kwietnia br., w Powiatowym Ośrodku Szkolenia w miejscowości Luckenwalde w Niemczech.  

W wymianie międzynarodowej uczestniczyło 11 gnieźnieńskich strażaków.  
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Strażacy mieli także możliwość zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu 

jednostki OSP w miejscowości Ludwigsfelde oraz zakładowej straży pożarnej w fabryce 

Mercedesa. Odbyły się również mini zawody w sporcie pożarniczym – „wspinanie po 

drabinie hakowej na 3 piętro”, w których lepsi okazali się jednak gospodarze.  

 

W opinii uczestników wymiany wyjazd był niezwykle owocny, strażacy zapoznali się  

z obiektami do ćwiczeń, które znajdują się w Ośrodku Szkolenia, a przede wszystkim 

wymienili doświadczenia ze swoimi niemieckimi kolegami z akcji ratowniczych i szkoleń. 

Z delegacją gnieźnieńskich strażaków spotkała się także Kornelia Wehlan Starosta Powiatu 

Teltow-Fläming, która przyjechała do ośrodka, aby z bliska przyjrzeć się wspólnym 

ćwiczeniom pożarniczym. 

 
 
I 2. Współpraca z miastem Magdeburg 

 

I 2. 1. Ekumeniczna Pielgrzymka z Gniezna do Magdeburga 

 
To już 12 rok, kiedy uczestnicy polsko-niemieckiej „Ekumenicznej Pielgrzymki od Jana  

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

W dniu 24 czerwca u stóp gnieźnieńskiej Katedry pielgrzymi po raz kolejny wyruszyli  

w niezwykłą drogę, podczas której zgłębiali naukę Chrystusa, a tym samym odkrywali 

samego siebie. Jak mówili organizatorzy pielgrzymki tegoroczne przesłanie - „Czy Chrystus 

jest podzielony?” miało zdopingować człowieka do burzenia stereotypów i barier 

drzemiących pomiędzy pojedynczymi ludźmi i całymi narodami. 

Powiat Gnieźnieński od wielu lat wspiera organizację pielgrzymki, której symbolem jest 

kwitnąca na dziedzińcu Starostwa róża „Pielgrzym” – znak ogrodu braterstwa i zaufania na 

zgliszczach trudnej historii polsko-niemieckiej. 

 
 
I 3. Deutsch-Polnische Jugendbegegnung Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży 

 

 
W dniach 12-17 kwietnia 2014 roku grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu gnieźnieńskiego uczestniczyła we wspólnym projekcie z młodzieżą 

niemiecką. Wymiana tym razem realizowana była w Norymberdze, a tematem głównym 

były „Procesy Norymberskie” i sytuacja społeczna w Europie po zakończeniu II Wojny 

Światowej.  
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Tegoroczny projekt obfitował w zajęcia edukacyjne, ale nie zabrakło też chwil relaksu 

m.in. podczas wizyty w norymberskim ogrodzie zoologicznym oraz na stadionie FC 

Nürnberg. Spotkania młodzieży odbywają się przemiennie w obu krajach. Realizacja 

wspólnego projektu Powiatu Gnieźnieńskiego i organizacji HVD JuHu z Berlina, jest 

możliwa dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży  

– instytucji powołanej w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Projekty wymiany 

młodzieży, to zawsze okazja do zawarcia nowych znajomości, często przyjaźni na długie 

lata. Dzięki takim projektom rozwijają się umiejętności językowe uczestników, poznają oni 

zwyczaje i kulturę swoich zagranicznych kolegów, wymieniają spostrzeżenia i opinie,  

w końcu łamią stereotypy i budują własny realny obraz europejskich sąsiadów. 

Jednym z wyzwań dla organizatorów takich programów dla młodzieży jest zapewnienie 

optymalnych warunków dla procesu wzajemnej integracji. Program zwykle  rozpoczyna się 

zajęciami warsztatowymi. Podczas dwóch pierwszych dni uczestnicy poznawali się  

i pracowali metodą projektów w mieszanych grupach, również podczas gier terenowych. 

Kolejne dni przeznaczone zostały na realizację tematu głównego projektu oraz zwiedzanie 

Norymbergii. Podczas jego realizacji młodzież odwiedziła m.in. Muzeum Procesu 

Norymberskiego wraz z „salą 600” , gdzie odbywały się posiedzenia sądu oraz Centrum 

Dokumentacyjne Nazizmu w Norymberdze.  

 

II Współpraca z jednostkami samorządowymi na Ukrainie 

 

II 1. Zapłonęło „Światło dla Majdanu” 

 

W piątkowy wieczór 21 lutego – punktualnie o godzinie 20:00 w oknach Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie pojawiły się płonące świece, które były symbolem wsparcia dla 

Ukrainy. 

 

Na znak solidarności z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy, drzwi Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie były otwarte dla każdego, komu nie jest obojętny los 

ukraińskiego narodu. Wśród osób, które spotkały się w ten wyjątkowy wieczór w Starostwie 

byli nie tylko mieszkańcy powiatu, pracownicy i członkowie ich rodzin, ale także goście  

z Ukrainy. 

 

Podczas, gdy w oknach urzędu płonęły symboliczne świece, na sali sesyjnej Starostwa 

odbyło się spotkanie, podczas którego głos zabrały panie Valentyna Cherevchenko – 
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studentka IKE UAM w Gnieźnie oraz Ludmiła Doroszenko – Ukrainki, które serdecznie 

podziękowały za symboliczny, ale wiele znaczący gest dla ukraińskiego Narodu. Obecna na 

spotkaniu dr Katarzyna Jędraszczyk z Zakładu Kultury Europy Wschodniej i Południowo-

Wschodniej IKE UAM apelowała, żeby za kilka lat, kiedy decydować będzie się rola Ukrainy 

w Unii Europejskiej, wciąż pamiętać, że 21 lutego 2014 r., przy blasku symbolicznych świec 

wspieraliśmy naszych sąsiadów.  

 

Starosta Dariusz Pilak podziękował wszystkim obecnym za pamięć o Ukrainie i okazane jej 

w tak trudnych chwilach wsparcie. Wyraził także przekonanie, że kierując się rozwagą  

i mądrością ukraińskie społeczeństwo dokona właściwego wyboru drogi ku stabilizacji. 

 

Wystosowane przez Starostę Gnieźnieńskiego listy solidarności z ukraińskimi partnerami 

stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

 

II 2. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Lokalnej Administracji Rejonu 

Humańskiego. 

 

Dnia 23 marca br. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymał informację o zmianie na 

stanowisku Przewodniczącego Lokalnej Administracji Rejonu Humańskiego. Pana Anatolija 

Petrenko zastąpił pan Aleksandr Djaczuk. 

 

 
II 3. „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności” 

 

W Drawsku Pomorskim, w dniach 19-25 września, zrealizowano projekt Konwentu 

Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina pn. „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia 

samorządności”. W projekcie uczestniczyli uczniowie z powiatu gnieźnieńskiego oraz 

delegacje z partnerskich ukraińskich samorządów – Miasta Browary i Rejonu Humańskiego. 

 

Projekt zakładał tygodniowy pobyt 54 uczestników w Drawsku Pomorskim. Były to 

delegacje, zarówno z polskich, jak i ukraińskich samorządów. Koszty zakwaterowania  

i wyżywienia delegacji, jak również wszelkich przejazdów zostały pokryte ze środków 

projektowych MEN. Program obejmował trzy dni szkolenia z zakresu europejskiej karty 

samorządu terytorialnego oraz struktury, funkcjonowania, zadań i finansowania 

poszczególnych szczebli samorządu: gmin, powiatów i województw. 

Omówiono również podstawowe zasady i wartości funkcjonowania Unii Europejskiej,  

w tym: genezę jej utworzenia, organy władzy i instytucje europejskie, główne zasady 
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funkcjonowania Unii Europejskiej, polityki UE, fundusze europejskie, polską drogę do Unii 

Europejskiej oraz wszechstronny bilans członkostwa. 

 

W ramach projektu zorganizowana została turystyczna wycieczka i wizyta w Starostwie 

Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz krótki wypoczynek w Kołobrzegu. Młodzież 

uczestnicząca w spotkaniu projektowym, poza uczestnictwem w panelach szkoleniowych, 

miała okazję poznać naszych ukraińskich sąsiadów oraz przybliżyć im polską kulturę. 

Powiat Gnieźnieński reprezentowała grupa młodzieży wraz z opiekunem z III Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie. Jako jedyny samorząd zaprosiliśmy do 

uczestnictwa obu naszych ukraińskich partnerów – łącznie grupę 10 osób (3 z Miasta 

Browary i 7 z Rejonu Humańskiego). 

 

II 4. Żegnaj Judaszu w eSTeDe 

 

W dniu 19 maja w Centrum Kultury eSTeDe zaprezentowano wyjątkowy spektakl „Żegnaj 

Judaszu” Ireneusza Iredyńskiego, w reżyserii Andrzeja Szczytki. Na scenie wystąpili aktorzy 

Ukraińskiego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki w Charkowie. 

 

Goście z Ukrainy odwiedzili Gniezno w ramach „Ukraińskiej Wiosny” - festiwalu 

organizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne „Polska – Ukraina”, działające 

przy Konsulacie Honorowym Ukrainy w Poznaniu, z którym na co dzień współpracuje Powiat 

Gnieźnieński. Festiwal odbywał się w całej Wielkopolsce, a Gniezno po raz trzeci włączyło 

się w jego organizację. 

 

Uniwersalna treść spektaklu mówiąca o ludzkich dylematach i sztuce życiowych wyborów, 

była wspaniałą ucztą kulturalną, ale i przyczynkiem do refleksji na temat kondycji 

współczesnego świata. 

 

Dziękując aktorom za wspaniały występ - Alina Kujawska-Matanda Członek Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego, zwróciła uwagę na ponadczasowość zaprezentowanego spektaklu. Dodała 

również, że niewielka sala eSTeDe była tego dnia widownią wielkiego Teatru. 
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II 5. Wizyta Rektora humańskiego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny 

 

Prof. Natalia Pobriczenko - Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny  

w Humaniu i prof. Oksana Zabolotna, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, 

humańskiego uniwersytetu odwiedziły Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. 

 

Goszczące w powiecie gnieźnieńskim przedstawicielki rejonu Humańskiego, z którym od 

wielu lat współpracuje nasz samorząd, spotkały się ze Starostą Dariuszem Pilakiem  

i Wicestarostą Robertem Andrzejewskim. Rozmowa przedstawicieli Powiatu z członkami 

ukraińskiej delegacji dotyczyła sytuacji za naszą wschodnią granicą oraz perspektyw 

dalszej współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi jednostkami. 

 

 

III Inne aspekty współpracy międzynarodowej 

 

 
 
III 1. Gospodarstwo z powiatu gnieźnieńskiego wzorem dla Mołdawii 

 
W dniu 20 marca Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. realizowała 

wizytę studyjną dziennikarzy z Mołdawii w Polsce. Poznańska firma Asket została wybrana 

do przybliżenia swoich osiągnięć technologicznych oraz funkcjonowania gospodarstwa 

agroenergetycznego. 

 

Firma Asket posiada w Gniewkowie (gmina Kiszkowo) gospodarstwo, w którym 

zaprezentowane zostało gościom z Mołdawii działające centrum gromadzenia  

i przetwarzania agrobiomasy na cele opałowe. W spotkaniu uczestniczył m.in. Starosta 

Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz przedstawiciele UMWW w Poznaniu i władze Gminy 

Kiszkowo. 

 

III 2. Ekumeniczne Święto Biblii przy dźwiękach orkiestry dętej z Niemiec 

 

W dniu 17 października o godz. 19.00 - w ramach XIII Ekumenicznego Święta Biblii - w auli  

I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kostrzewskiego w Gnieźnie, odbył się niecodzienny 

koncert Orkiestry Dętej Bergkapelle Niederrhein z Niemiec. 

 

Orkiestra Dęta Bergkapelle Niederrhein powstała w 1974 roku. Bergkapelle Niederrhein to 

orkiestra licząca 42 muzyków – członków nieistniejących już orkiestr funkcjonujących 
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wcześniej przy kopalniach. Koncertowali w wielu krajach, a na ich trasie w tym roku 

pojawił się nasz powiat – miejsce, gdzie powstała Polska. 

 

Gnieźnieński koncert odbył się pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka. 

 

Opracowanie: 

Wydział Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 
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Załącznik 1: Wykaz wszystkich partnerów zagranicznych Powiatu 

 

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 

161 847 379 679 86 165 226 610 49 800 

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-

Flaeming 
Prowincja Di 
Forli-Cesena 

Miasto Browary 
Miasto 

Magdeburg 
Rejon Humański 

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 

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 Massimo Bulbi 
Igor 

Vasyliovycz 
Sapozhko 

Lutz Trumper 
Aleksandr 
Djaczuk 

 



Raport z realizacji współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego – rok 2014 

17 

  
Załącznik 2: List wystosowany do ukraińskich partnerskich jst 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie, 

 

Na przełomie 2009 i 2010 roku Powiat Gnieźnieński, którego obecnie jestem starostą, 

nawiązał ożywioną współpracę z Miastem Browary oraz Rejonem Humańskim. Wtedy też 

zadzierzgnięta została nić porozumienia, wzajemnego zaufania, a nawet – nie obawiam się 

tego napisać – przyjacielskich relacji, wykraczających daleko poza krępujące ramy 

zwyczajnej kooperacji. 

 

Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę i ponad instytucjonalne relacje 

ośmielam się zwrócić do Pana, jako przedstawiciela naszych ukraińskich partnerów.  

Z wielką uwagą i przejęciem śledzę relacje związane z wydarzeniami rozgrywającymi się 

na kijowskich ulicach. Ich wpływ na sytuację społeczną i polityczną Ukrainy, zarówno 

w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym, jest niepodważalny. Dla mnie 

osobiście, szczególnie ważny pozostaje jednak aspekt ludzki tych zdarzeń. 

 

Ideą, która legła u podstaw współpracy powiatu gnieźnieńskiego z ukraińskimi samorządami 

była potrzeba zbliżenia narodowego, przy jednoczesnym poszanowaniu kultury, tradycji 

i historii sąsiada. Nie można jednak zapominać, że Naród Polski i Ukraiński łączy wspólna 

– niekiedy trudna i skomplikowana – historia. Łączy nas również umiłowanie wolności 

i podobna droga do niepodległości. Nie do przecenienia jest również Nasz wspólny wkład 

w dziedzictwo kulturowe i historyczne Europy. 

Gniezno, dnia 19.02.2014 r. 

Starosta Gnieźnieński 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 
ul. Jana Pawła II 9/10 
62-200 Gniezno 
T: 61 424 07 13 
F: 61 424 07 70  
E: starostwo@powiat-gniezno.pl 
www.powiat-gniezno.pl 
 

 

Szanowny Pan  

Igor Sapozhko 

Mer Miasta Browary  

Szanowny Pan 

Anatoliy Petrenko 

Przewodniczący Lokalnej Administracji 

Rejonu Humańskiego       
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Zawsze uważałem, i nadal wyrażam takie przekonanie, że każdy naród samodzielnie, bez 

ingerencji z zewnątrz musi stanowić o sobie, podążając samodzielnie obraną drogą. Nie 

inaczej jest w przypadku Ukrainy. Jednocześnie sądzę, że każde demokratyczne państwo  

w pierwszym rzędzie powinno troszczyć się o dobro i pomyślność swoich obywateli. Dlatego 

z uwagą i nieskrywanym niepokojem patrzę na wydarzenia, które rozgrywają się za naszą 

wschodnią granicą. Myślami jestem szczególnie z mieszkańcami Browar i Rejonu 

Humańskiego. 

 

Żadne inne państwo w Europie nie rozumie Ukrainy i jej problemów tak dobrze  

jak Polska. Podobnie jak nasz wschodni sąsiad w ostatnim półwieczu my również 

przechodziliśmy przez trudne momenty. Podobnie jak Ukraińcy mierzyliśmy  

się z koniecznością przełamywania barier społecznych i kulturowych.  

 

W chwili obecnej Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Swoje należne miejsce 

w Europie zajmuje również Ukraina, która od 1991 roku niestrudzenie stara się zaznaczyć 

swoją obecność, a w ostatnim czasie zgłaszała chęć akcesji do struktur europejskich. Tym 

bardziej smucą mnie ostatnie wydarzenia. 

 

Obserwując efekty długoletniej współpracy z ukraińskimi partnerami mogę bez wątpienia 

stwierdzić, że biorąc pod uwagę aspekt geograficzny, społeczny i kulturowy miejsce 

Ukrainy jest w Europie. Przyszłość tego kraju i jego mieszkańców zależy od nich samych. 

Niemniej podejmując różnego rodzaju decyzje i działania należy wykazywać się dużą 

ostrożnością i poszanowaniem dla odmiennych poglądów. 

 

Wierzę, że rozwaga i mądrość Ukraińskiego Narodu przyniesie potrzebny dialog  

i wzajemne zrozumienie. Tylko poszanowanie praw i swobód obywatelskich, szacunek dla 

prawa i instytucji jest bowiem gwarancją wewnętrznego ładu i dalszego rozwoju Ukrainy. 

To zaś leży na sercu nam wszystkim. Jest to również moje wyobrażenie, nie tylko jako 

Starosty zaprzyjaźnionego powiatu, samorządowca, ale także człowieka.  

 

Z wyrazami szacunku, 
Dariusz Pilak 
Starosta Gnieźnieński 

 

 
 


