
Wizyta delegacji z Powiatu Wodzisławskiego w partnerskim powiecie 
Recklinghausen pt. „Szkoła, edukacja, kwalifikacje – płaszczyzna oświaty 

w powiecie Recklinghausen”  25 – 28 kwietnia 2007 r. 

W  odpowiedzi  na  zaproszenie  z  partnerskiego  Powiatu  Recklinghausen  delegacja 

Powiatu  Wodzisławskiego  w  dniach  25-28  kwietnia  2007  r.  złożyła  wizytę  w  Niemczech. 

Motto  przewodnie  spotkania  reprezentantów  obu  stron  nosiło  tytuł  „Szkoła,  edukacja, 

kwalifikacje – płaszczyzna oświaty w Powiecie Recklinghausen”.

Powiatowa delegacja,  złożona z  przedstawicieli  Rady Powiatu  i  samorządu terytorialnego  

na czele z Wicestarostą Powiatu Wodzisławskiego Tadeuszem Skatułą miała okazję przyjrzeć 

się systemowi funkcjonowania placówek edukacyjnych w Republice Federalnej Niemiec. 

Pierwszym  etapem  pobytu  była  wizyta  w  Kolegium  Zawodowym  Maxa  Borna,  gdzie 

zaprezentowano  projekt  „Space  Elevator”  –  podnoszonej  siłą  energii  słonecznej  „Windy  

w  kosmos”.  Projekt  ten  uplasował  się  na  III  miejscu  w  konkursie  zorganizowanym przez 

NASA w  Stanach  Zjednoczonych.  Podczas  wizyt  w  Kolegium  zwiedzono  również  dział 

techniki ortopedycznej.

Następnie delegacja odwiedziła poszczególne warsztaty Centrum Oświatowego RAG Bildung, 

w których młodzież przyucza się głównie do zawodów rzemieślniczych. 

Kolejnym  etapem  pobytu  było  zwiedzanie  Wyższej  Szkoły  Społecznej  w  Waltrop. 

Szkoła ta, finansowana w części ze środków Kraju (Landu) Nadrenii-Wesfalii, zaś w większej 

części z opłat wnoszonych przez uczących się oraz środków samorządu terytorialnego (gmin), 

dysponuje bardzo szerokim wachlarzem kierunków kształcenia. 

Kolejnymi  punktami  programu  były  odwiedziny  w  Poradni  Doradztwa 

Psychologicznego dla Rodziców, Dzieci i  Młodzieży oraz wizyta w Edukacyjnym Centrum 

Handlu Cechu Rzemieślników w Recklinghausen. Prowadzący przedstawili model działania 

instytucji, która w głównej mierze, opierała swoją działalność na zleceniach otrzymywanych 

z niemieckiej Agencji Pracy. 

Z  Centrum  grupa  udała  się  na  teren  budowy  powstającego  Nowego  Kolegium 

Zawodowego w Recklinghausen, uchodzącego na chwilę obecną za największy plac budowy 

w całej  RFN.  Powstający kompleks ma łączyć  funkcję  oświatową z  rekreacyjno-sportową, 

gdyż oprócz ośrodka edukacyjnego mieścić będzie halę sportową z trybunami na ponad 2000 

widzów. 

Delegacja  otrzymała  także  możliwość  zapoznania  się  z  funkcjonowaniem  Centrum 

Festiwalowego  w  Recklinghausen.  Wielofunkcyjny  obiekt,  posiadający  m.in.  dużą  salę 

teatralną przystosowany jest do organizacji wielu imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym 
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oraz  ponadregionalnym,  z  których  największą  są  rozpoczynające  się  z  początkiem  maja 

każdego roku „Dni Zagłębia Ruhry”. 

Podczas pobytu w Recklinghausen obie strony postanowiły – każda we własnym zakresie – 

przygotować  katalog  tematów,  które  następnie  zostałyby  przedstawione  partnerowi  

i  mogłyby  stać  się  kolejnymi  płaszczyznami  dalszej  współpracy  obu  jednostek.  Podczas 

przeprowadzonych  bezpośrednio  na  miejscu  dwustronnych  polsko-niemieckich  rozmów

i konsultacji pojawiły się już pierwsze propozycje.

1. Nawiązanie  współpracy  przez  Poradnię  Psychologiczno  Pedagogiczną  

w  Wodzisławiu  Śl.  z  Poradnią  Doradztwa  Psychologicznego  dla  Rodziców,  Dzieci  

i  Młodzieży  w  Recklinghausen  w  aspekcie  nowego  spojrzenia  na  formy  udzielanej 

pomocy  przez  poradnie  w  Niemczech,  które  zobowiązują  rodziców  do  współpracy  

z poradnią równolegle do terapii ich dziecka, kiedy w Polsce głównie skupia się działania 

na terapii dziecka ( zajmujemy się głównie skutkiem niż przyczyną).

2. Przygotowanie wspólnych projektów ponadnarodowych na okres programowania 2006-

2013 (np. Leonardo da Vinci, Sokrates, Kapitał Ludzki, itp.).

3. Udział młodzieży w Festiwalu Kultury w Recklinghausen w kontekście otrzymania przez 

miasto Essen i cały region Zagłębia Ruhry tytułu „Stolicy Kulturalnej Europy 2010”. Dla 

jednostek  działających  w  sferze  kultury  oraz  szkół  ponadgimnazjalnych  

z terenu powiatu wodzisławskiego otwiera się (dzięki partnerstwu obu powiatów) szansa 

zaproszenia  do  uczestnictwa  w  w/w przedsięwzięciu  i  zaprezentowania  się  na  arenie 

zagranicznej.

4. Wydział  Oświaty  zainteresowany  jest  możliwością  rozszerzenia  oferty  edukacyjnej 

związanej  z  przygotowaniem  do  zawodu  w  zakresie  obsługi,  dopasowywania  

i zakładania protez ortopedycznych. (dotychczas w Polsce brak jest wykwalifikowanej 

kadry w tym zakresie).

5. Jesienią 2007 roku przedstawiciele Powiatu Recklinghausen przywiozą dla młodzieży  

i studentów powiatu zbiór klasyki niemieckiej jako dar od mieszkańców Recklinghausen.

6. W Sali Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Recklingausen został zawieszony 

herb  naszego  powiatu  oraz  przekazane  zostały  materiały  promocyjne,  które  naszym 

partnerom  przybliżają  walory  naszego  regionu,  tym  samym  umożliwiając 

zainteresowanie ofertami biznesowymi.

7. Współpracę  nawiązała  także  branża  górnicza,  gdzie  z  inicjatywą  wystąpiło 

Stowarzyszenie General Blumenthal z Recklinghausen.
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