
PARTNERSTWO POWIATÓW

Współpraca polsko-niemiecka

między powiatami: 

wrzesińskim a Wolfenbüttel 



POCZĄTKI WSPÓŁPRACY

Współpraca trwa oficjalnie od 2001 r., kiedy podpisano umowę  o partnerstwie 

między powiatami wrzesińskim a Wolfenbűttel. Jednak już wcześniej, 

w 1995 r. została podpisana umowa między Zespołem Szkół Politechnicznych 

im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 

a Carl-Gotthard-Langhans-Schule Wolfenbűttel



POCZĄTKI WSPÓŁPRACY

Wymiana międzyszkolna

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni i Carl-Gotthard-

Langhans-Schule Wolfenbűttel miało miejsce w październiku 1992 r.  24 września 1995 została 

podpisana oficjalna umowa o współpracy między szkołami. W ciągu prawie 15 lat w wymianie 

uczestniczyło ponad 1500 osób. Podczas dwóch tygodni wspólnego przebywania ze sobą - tydzień w 

Polsce i tydzień w Niemczech, realizowania wspólnych projektów oraz zabawy i wypoczynku, 

młodzież poznaje się bliżej i nawiązuje przyjaźnie oraz pogłębia znajomość języków obcych. 



WSPÓŁPRACA SZKOLNA

W lipcu 2005 r. odbył się polsko-niemiecki 

rajd rowerowy, w którym wzięli udział uczniowie

i nauczyciele. Grupa pokonała w ciągu 10 dni 

na rowerze trasę liczącą 730 km. 

Od roku 1997 uczniowie polscy i niemieccy opiekują 

się ewangelickim cmentarzem w Sokolnikach, który 

został odrestaurowany przez obie szkoły przy 

znaczącej pomocy starostw – Wolfenbűttel i Wrześni. 



Impreza miała na celu zaprezentowanie naszego powiatu w Wolfenbüttel. 

Zorganizowano koncerty i wystawy promujące kulturę powiatu a także konferencje tematyczne. 

DNI POLSKO-NIEMIECKIE 

Powiat Wolfenbűttel, 12-16 maja 2004 r.



Mieszkańcy mogli także spróbować polskich specjałów kulinarnych 

oraz poznać słowiańskie tradycje i obyczaje. 

DNI POLSKO-NIEMIECKIE 

Powiat Wolfenbűttel 12-16 maja 2004 r.



Wizyta delegacji przedsiębiorców

10-13 marca 2005 r. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedsiębiorcy oraz landrat – Burkhard Drake i Peter Walte.

Wizyta miała na celu nawiązanie współpracy gospodarczej.  

Delegacja odwiedziła kilka wrzesińskich przedsiębiorstw. 



DNI POLSKO-NIEMIECKIE

Powiat wrzesiński, 17-21 maja 2006 r.

Wizyta miała na celu zaprezentowanie mieszkańcom powiatu wrzesińskiego 

niemieckiej kultury, sztuki i gospodarki. 



DNI POLSKO-NIEMIECKIE

Powiat wrzesiński, 17-21 maja 2006 r.

Przez 4 dni odbywało się wiele imprez, konferencji, wystaw i spotkań z mieszkańcami.  



Poszerzenie współpracy

W dniach 10-11 grudnia 2007 r. w powiecie wrzesińskim przebywał starosta niemiecki Jörg 

Röhmann oraz przedstawiciele oświaty, urzędów i przedsiębiorców z Wolfenbüttel. 

Celem wizyty było ożywienie współpracy polsko-niemieckiej.

Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie. 

Inicjatorów współpracy podzielono na zespoły tematyczne. Goście uczestniczyli także w 

wieczorze literackim z okazji wręczenia Nagrody Kościelskich, 

który odbył się w kościele poewangelickim w Miłosławiu. 



PLENER POLSKO-NIEMIECKI

W dniach 7-14 września 2008 w powiecie 

wrzesińskim odbył się plener polsko-niemiecki 

„Warta w tle granicy Cesarstwa Niemieckiego i Rosji 

Carskiej”. Niemieccy i polscy artyści wspólnie 

malowali, wymieniali doświadczenia artystyczne 

oraz budowali przyjaźń polsko-niemiecką.  

Obrazy, które powstały podczas pleneru zostały 

wystawione na wernisażu poplenerowym, 

który odbył się 13 września w kościele 

poewangelickim w Miłosławiu.



PLENER POLSKO-NIEMIECKI

Prace zostały także zaprezentowane mieszkańcom Wolfenbüttel podczas wystawy w 

Bildungszentrum zorganizowanej w dniach 29 października – 7 listopada 2008 r.

Na otwarcie wystawy przybył starosta wrzesiński wraz z organizatorami pleneru w Polsce. 



WIZYTA CHÓRU

W dniach 3-5 października 2008 r. we Wrześni przebywał chór z parafii St. Petrus 

z Wolfenbüttel. Niemieccy goście zwiedzili powiat oraz wystąpili podczas mszy 

świętych w kościele farnym we Wrześni. Spotkali się także z chórem Camera,

z którym nawiązali współpracę. 



MŁODZI LIDERZY

Współpraca z młodzieżą

Podstawą programu „Młodzi Liderzy” jest przygotowanie wybranej grupy młodzieży do 

rozpoznawania problemów innych młodych ludzi. Projekt jest prowadzony przez pedagogów, 

terapeutów oraz psychologów. Młodzież uczestniczy w szkoleniach dotyczących pracy w grupie, 

przeciwdziałania uzależnieniom, przełamywania uprzedzeń. 



MULITPIKATORZY

Biuro Współpracy z młodzieżą

Biuro Współpracy istnieje od marca 2008 r. Tworzy go grupa młodzieży z Polski i Niemiec –

Multiplikatorzy. Uczniowie realizują projekty, promują wizerunek partnerskich powiatów, organizują 

spotkania i wymianę młodzieży. Działalność biura umożliwia młodym ludziom, mieszkańcom obu 

powiatów, udział we wspólnych projektach oraz pomaga poznać wzajemnie kulturę i zwyczaje. 

. 



MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY

Każdego roku spotyka się grupa młodych ludzi (około 50 osób) w wieku 16-18 lat oraz ich opiekunowie. 

Wspólnie realizują wytyczone zadania, np.: przygotowanie spektaklu teatralnego (Wolfenbüttel), 

wykonanie okna witrażowego (Rhondda), zajęcia z rękodzieła ludowego, tworzenie obrazu o tematyce 

unijnej (Września), wystawienie musicalu (Cachan). Młodzież poznaje kulturę, walory turystyczno-

krajoznawcze zaprzyjaźnionych krajów, doskonali swoje umiejętności językowe. 

. 

Wymiana Młodzieży realizowana jest od roku 2001. Bierze w niej udział 
młodzież z Wolfenbüttel, z Rhondda (Walia), z  Cachan (Francja) i Wrześni. 



BAL CHARYTATYWNY 

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

Od 2010 r. w Balu Charytatywnym Starosty Wrzesińskiego udział brałm. in. Jörg Röhmann, 

landrat partnerskiego powiatu Wolfenbüttel. Od kilku lat na balu do wygrania jest wycieczka 

do Wolfenbüttel, którą ufunduje landrat z Niemiec.



MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE

Delegacje z trzech krajów gościły w powiecie wrzesińskim w dniach od 29 lipca do 

1 sierpnia 2010 roku. Z oficjalną wizytą przyjechali: starosta Jörg Röhmann, radni Thomas Fach i 

Bertold Brücher (Wolfenbüttel), mer Jean Yves Le Bouillonnec (Cachan) i radna Eudine Hanagan 

(Rhondda Cynon Taf).



PROJEKT „AKTYWNY SENIOR”

Czworo mieszkańców powiatu wrzesińskiego od 4 do 6 października 2010 roku gościło w wiosce 

Cremlingen niedaleko Wolfenbüttel. Przyjechali oni na zaproszenie tamtejszego koła seniorskiego 

w ramach wymiany seniorów, realizowanej przez partnerskie powiaty.

Od 2009 r. trwa wymiana seniorów z partnerskich powiatów,

Wrzesińskiego i Wolfenbüttel. Głównym celem projektu „Aktywny Senior”

Jest aktywizacja osób starszych. Jej efektem są organizowane wspólne spotkania, 

wystawy i plenery fotograficzne.



Uczestnicy projektu „Aktywny Senior”, wzięli udział w wymianie, która odbył się w dniach 

12-15 sierpnia 2011 roku. Jej zwieńczeniem była zorganizowana przez nich wspólna wystawa fotograficzna 

w Centrum Szkoleniowym Powiatu Wolfenbüttel „Bildungszentrum”. Ponadto zwiedzili miasto oraz Centrum 

Nauki „Phaeno” w Wolfsburgu. Wystawa była okazją do zaprezentowania aktywnego życia 

Seniorów z powiatów partnerskich.

PROJEKT „AKTYWNY SENIOR”



Zaprzyjaźnione powiaty wrzesiński i Wolfenbüttel w dniach 20-24 października 2011 roku 

świętowały dziesięciolecie partnerstwa. Z tej okazji do Wrześni przyjechała jedenastoosobowa 

delegacja ze starostą Jörgiem Röhmanem na czele. Jubileuszowe uroczystości zaingurował 

20 października koncert chórów we wrzesińskiej farze, Cameraty i Chor der Musikschule

des Landkreises Wolfenbüttel.

10-LECIE PARTNERSTWA 

Z WOLFENBÜTTEL



W Muzeum Regionalnym we Wrześni otwarto wystawę fotograficzną dokumentującą historię kontaktów 

partnerskich powiatów. W wernisażu 22 października 2011 roku wzięły udział osoby, którzy od samego 

początku budowały polsko-niemiecką współpracę. 

10-LECIE PARTNERSTWA 

Z WOLFENBÜTTEL



W restauracji Opieszyn odbył się uroczysty wieczór, w którym to niektórzy spośród zebranych zostali 

wyróżnieni przez starostę wrzesińskiego statuetkami: otrzymali je były dyrektor niemieckiej szkoły 

CGLS Henning Heuschmann i dyrektor ZSP Bogdan Nowak, Krystyna Szpunar, emerytowana 

nauczycielka tej szkoły, a także byli starostowie Krzysztof Wojciechowski i Burkhard Drake.

10-LECIE PARTNERSTWA 

Z WOLFENBÜTTEL



PROJEKT „AKTYWNY SENIOR”

Kolejna wymiana z serii międzynarodowego projektu „Aktywny Senior” odbył się 19 maja 2012 roku 

na wrzesińskim rynku. Jego autorzy – emeryci z powiatu wrzesińskiego i Wolfenbüttel 

przy wsparciu Starostwa Powiatowego, zorganizowali wystawę fotograficzną poświęconą 

ich codziennemu życiu. Fotografie ukazywały ludzi, którzy mają swoje pasje i nie 

poddają się czasowi. W otwarciu ekspozycji uczestniczyła reprezentacja seniorów z Wolfenbüttel.



MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 

MŁODZIEŻY Z WOLFENBÜTTEL, 

CACHAN, RHONDDA ORAZ WRZEŚNI

Między 4 a 18 sierpnia 2012 roku uczniowie z wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny 

uczestniczyli w Międzynarodowej Wymianie Młodzieżowej. W tym roku młodzi 

ludzie spotkali się po raz dwunasty – w powiecie Wolfenbüttel.



POWIAT NA „ALTSTADTFEST 

WOLFENBÜTTEL”

36 koncertów, uroczysta parada przebierańców symbolizujących historię swojego miasta 

i niemal 200 kramów ulicznych, a wśród nich stoisko promocyjne powiatu wrzesińskiego 

– to tylko nieliczne atrakcje Altstadtfest w Wolfenbüttel – trzydniowego święta starego miasta 

(17-20 sierpnia 2012), na które powiat wrzesiński został zaproszony przez starostę partnerskiego 

Wolfenbüttel Jörga Röhmanna.



OBCHODY PARTNERSTWA SZKÓŁ 

I POWIATÓW W WOLFENBÜTTEL

O pomysłach na kolejne projekty polsko-niemieckie dyskutowali pracownicy starostwa, radni, seniorzy 

oraz nauczyciele, którzy na zaproszenie powiatu Wolfenbüttel pojechali do Niemiec. Spotkanie 

w zaprzyjaźnionym powiecie w dniach 14-17 listopada 2012  odbyło się w ramach obchodów trwającego 

od ponad dwóch dekad partnerstwa Zespołu Szkół Politechnicznych i szkoły zawodowej Carl Gotthard 

Langhans Schule oraz dziesięciolecia partnerstwa powiatów wrzesińskiego i Wolfenbüttel.



PRAKTYKANCI Z NIEMIEC 

W STAROSTWIE POWIATOWYM

We wrześniu 2011 roku i w marcu 2013 roku we wrzesińskim starostwie trzytygodniowe praktyki 

w ramach programu Leonardo da Vinci odbyli uczniowie Carl-Gotthard-Langhans-Berufsschule

w Wolfenbüttel, szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. 

We wrześniu 2013 roku starostwo odwiedziła również urzędniczka Centrum Pracy w Wolfenbüttel, 

która odbywała staż w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. 



PROJEKT „AKTYWNY SENIOR”

Jak poznać urok zaprzyjaźnionych ze sobą powiatów – polskiego i niemieckiego? Dzięki inicjatywie starostw 

z Wrześni i Wolfenbűttel seniorzy mogli znaleźć odpowiedź na to pytanie podczas wyjazdu do Niemiec 

(7-10 października 2013). Efektem spotkania było opracowanie i wydanie kalendarza na rok 2014 

Ilustrowanego Fotografiami wykonanymi przez „Aktywnych Seniorów z obu powiatów”



WYMIANA MŁODZIEŻOWYCH

DRUŻYN POŻARNICZYCH

Wymiana młodzieżowych drużyn pożarniczych organizowanych na przemian w Wielkopolsce

i Dolnej Saksonii trwa od 2002 r. Celem corocznych letnich obozów ochotniczych straży pożarnych

jest integracja młodzieży strażackiej i zapoznanie ratowników z funkcjonowaniem podobnych jednostek

w obu krajach. Młodzież poprzez wspólne warsztaty pracy twórczej, naukę pływania, ćwiczenia strażackie

wykłady i pokazy ratownictwa medycznego poznaje także język i kulturę partnerskiego powiatu.



MECZ TOWARZYSKI

WRZEŚNIA – WOLFENBÜTTEL

W dniach 18-20 lipca 2014 roku seniorska drużyna Victorii Września uczestniczyła jako reprezentacja

powiatu wrzesińskiego w sportowym spotkaniu w Wolfenbüttel. Głównym celem wyjazdu do partnerskiego

powiatu był towarzyski mecz piłki nożnej z drużyną MTV Wolfenbüttel.



W sierpniu 2014 roku powiat wrzesiński był gospodarzem Międzynarodowej Wymiany Młodzieży 

z Wolfenbüttel, Cachan, Rhondda i Wrześni. Przy tej okazji Wrześnię odwiedzili też przedstawiciele

samorządów miast biorących udział w wymianie: mer Cachan i jednocześnie poseł na sejm 

Jean-Yves Le Bouillonec oraz starosta powiatu Wolfenbüttel Christiana Steinbrügge.

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA 

MŁODZIEŻY Z WOLFENBÜTTEL, 

CACHAN, RHONDDA ORAZ WRZEŚNI



SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH 

PROJEKTU „AKTYWNY SENIOR”

Trzyosobowa delegacja z powiatu Wolfenbüttel, zaangażowana w wymianę seniorów, 

odwiedziła 17 marca 2015 roku Starostwo Powiatowe we Wrześni i Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w ramach przygotowań do kolejnej edycji projektu Aktywny Senior.



PROJEKT „AKTYWNY SENIOR” 2015

WRZEŚNIA

W dniach 14-19 października polsko-niemiecka grupa seniorów wzięła udział w kolejnej edycji projektu, 

który tym razem odbywał się pod hasłem „Spotkanie z językiem i tradycją sąsiada”.

Uczestnicy wzajemnie uczyli się języka polskiego i niemieckiego, brali też udział w licznych warsztatach 

tematycznych, których celem było np. wspólne wykonywanie prac rękodzielniczych, gotowanie 

tradycyjnych potraw czy nauka obsługi portali społecznościowych. 

Projekt został dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.



PROJEKT „AKTYWNY SENIOR” 2016

WOLFENBÜTTEL

W ramach kolejnej edycji projektu w dniach 26-30 września ośmioosobowa grupa aktywnych seniorek 

z powiatu wrzesińskiego gościła w Wolfenbüttel. Gospodarze wymiany przygotowali dla polskich gości 

różnorodne zajęcia integracyjne – warsztaty językowe, relaksacyjne oraz kulinarne, 

a także wspólne zwiedzanie.


