
PARTNERSTWO POWIATÓW

Współpraca polsko-białoruska

między powiatem wrzesińskim

a rejonem smolewickim 



Początki współpracy

Współpraca trwa od 2003 r., kiedy to podpisano umowę 

o partnerstwie między powiatem wrzesińskim a rejonem smolewickim. 

Początki współpracy sięgają roku 2002, kiedy do Starostwa Powiatowego 

we Wrześni przybyli przedstawiciele Rejonu Smolewicze zainteresowani nawiązaniem 

współpracy z naszym powiatem. 



Kontakty handlowe

Pierwsza wizyta delegacji z Białorusi w powiecie wrzesińskim dotyczyła kontaktów handlowych. 

Oprócz ich poszerzenia efektem spotkania było podjęcie przez Radę Powiatu we Wrześni uchwały

o nawiązaniu współpracy partnerskiej. 

Podczas wizyty delegacji polskiej na Białorusi doszło do podpisania listu intencyjnego

o dobrosąsiedzkiej współpracy międzynarodowej.

Rewizyta przedstawicieli władz oraz przedsiębiorców Rejonu Smolewicze nastąpiła w kwietniu 2003 r. 





Między 4 a 8 września 2003 r. delegacja powiatu wrzesińskiego uczestniczyła w obchodach
555-lecia miasta Smolewicze. Wizyta polskiej delegacji na Białorusi dotyczyła 

m.in. wytyczenia kierunków współpracy między powiatami.

555-lecie Smolewicz



Młodzież z rejonu Smolewicze uczestniczyła trzykrotnie w latach 2003, 2004 i 2007, 

w Międzynarodowym Turnieju Szachowym im. Biskupa Jerzego Dąbrowskiego,

organizowanym co roku w powiecie wrzesińskim w miejscowości Marzenin. 

Podczas rozgrywek szachowych zawodnicy z Białorusi osiągali znaczące sukcesy. 

Międzynarodowy Turniej Szachowy



Dni Miasta Smolewicze

W partnerskim rejonie Smolewicze na Białorusi wielokrotnie przebywała delegacja powiatu 
wrzesińskiego. Okazją do zaproszenia były obchody Dni Miasta Smolewicze.

4-6 września 2004 r. 6-9 września 2007 r. 

Wizyty miały na celu zaprezentowanie mieszkańcom powiatu wrzesińskiego 
białoruskiej kultury, sztuki i gospodarki. 



Międzynarodowy Plener Artystyczny

Od 28 maja do 1 czerwca 2008 r. w powiecie wrzesińskim odbył się Międzynarodowy Plener Artystyczny. 
Wzięły w nim udział dwie malarki z Białorusi oraz polscy twórcy. 

Artyści wspólnie malowali, wymieniali doświadczenia i przełamywali bariery kulturowe.



Obrazy, które powstały podczas pleneru, zostały zaprezentowane na wernisażu 
12 czerwca 2008 r. w kościele poewangelickim w Miłosławiu. 

Wernisażowi towarzyszyła licytacja obrazów, z której dochód przeznaczony 
został na wsparcie parafii w Bardzie. 

Międzynarodowy Plener Artystyczny



Dni Miasta Smolewicze

5-7 września 2009 r.

12-15 września 2008 r.

W partnerskim rejonie Smolewicze na Białorusi wielokrotnie przebywała delegacja powiatu 
wrzesińskiego. Okazją do zaproszenia były obchody Dni Miasta Smolewicze.

Podczas uroczystości zorganizowano szereg imprez, konferencji, wystaw i spotkań z mieszkańcami.  



Kontakty z rejonem Smolewicze zostały odnowione, po kilkuletniej przerwie, w 2015 roku. 
W dniach 18-19 września przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrzesińskiego: starosta Dionizy 

Jaśniewicz, Paweł Guzik, Jerzy Mazurkiewicz i Rafał Zięty oraz Skarbnik Powiatu Beata Walkowiak 
wzięli udział, na zaproszenie władz partnerskiego rejonu, 

w regionalnych dożynkach we wsi Usyazh oraz w Dniach Miasta Smolewicze. 

Dni Miasta Smolewicze 2015



Przedstawiciele rejonu Smolewicze: Mikołaj Paramonow – zastępca przewodniczącego Rejonowego Komitetu 
Wykonawczego oraz Wiktor Fiedotow – dyrektor spółki akcyjnej PMK-228, odwiedzili powiat wrzesiński 

w 2016 r. Podczas swojej wizyty w dniach 2-5 września zwiedzili m.in. Powiatowe Centrum Edukacji 
Zawodowej, nowy budynek Szpitala Powiatowego oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 

Wzięli również udział w powiatowym święcie plonów w Kołaczkowie.

Wizyta delegacji ze Smolewicz 2016



Na zaproszenie smolewickich władz z rewizytą na Białoruś udała się trzyosobowa delegacja powiatu: 
wicestarosta wrzesiński Waldemar Grzegorek, przewodniczący rady powiatu Grzegorz Kaźmierczak oraz 

radny Janusz Balcerzak. Wizyta przedstawicieli wrzesińskiego samorządu związana była 
z obchodami rejonowych dożynek oraz Dni Smolewicz. 

Celem obu spotkań w 2016 r. było ustalenie dalszych celów partnerskiej współpracy. Jednym z jej 
priorytetów jest wymiana młodzieży m.in. poprzez współpracę zespołów folklorystycznych z obu regionów.

Rewizyta w Smolewiczach 2016


