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SPRAWOZDANIE Z POBYTU DELEGACJI Z POBYTU 
PARTNERSKICH POWIATÓW: RECKLINGHAUSEN 
(NIEMCY) I SÖRMLAND (SZWECJA) W POWIECIE 
WODZISŁAWSKIM - październik 2015 r. 
 
 

W dniach 18-21 października 2015 r. z oficjalnymi wizytami w Powiecie 

Wodzisławskim przebywały delegacje z partnerskich samorządów z Sörmland (Szwecja) oraz 

Recklinghausen (Niemcy). Ww. trójstronne spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem 

współpracy zagranicznej na rok 2015, wypracowanym podczas spotkania strategicznego 

przedstawicieli administracji powiatów partnerskich w październiku 2015 r.   

Skład delegacji Powiatu Recklinghausen przedstawiał się następująco:  

- pan Cay Süberkrüb – Starosta Powiatu Recklinghausen, 

- pan Winfried Kunert – radny powiatowy (CDU),  

- pan Axel Heimsath – radny powiatowy (SPD),  

- pan Hans-Georg Wiemers – radny powiatowy (SPD), 

- pani Elke Marita Stuckel-Lotz – radna Związek 90/Zieloni,  

- pan Dr. Walter Schulte – dyrektor szkoły Kuniberg-Berufskolleg w Recklinghausen,  

- pan Ansgar Lewe – pracownik administracji Urzędu Recklinghausen,  

- pan Matthias Gard - pracownik administracji Urzędu Recklinghausen, 

- pan Dominik Bergmann - pracownik administracji Urzędu Recklinghausen, 

- pani Helena Donecker– pracownik administracji Urzędu Recklinghausen, 

- pan Andreas Thunert  - kierowca. 

 

Skład delegacji Okręgu Sörmland przedstawiał się następująco: 

- pani Åsa Kratz – Przewodnicząca Rady Sörmland,  

- pan Christer Kax Sundberg – 1 Zastępca Przewodniczącego Rady Sörmland, 

- pani Ingrid Jerneborg Glimne – 2 Zastępca Rady Sörmland,  

- pani Margareta Viking – pracownik administracji Urzędu Sörmland,  

- pan Mikael Törmä – pracownik administracji Urzędu Sörmland,  

- pani Ann-Charlotte Lindberg-Thompson-dyrektor szkoły Oknaskolan w Tystbega, 

Sörmland. 

 

Tematem przewodnim wizyt były działania podejmowane przez samorządy na rzecz 

młodzieży. Głównym elementem całego programu była konferencja tematyczna dotycząca 

ww. tematu, która odbyła się 19 października 2015 r. w Powiatowym Centrum 

Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim. Zgromadzonych gości, wśród których byli m.in. 

dyrektorzy oraz nauczyciele powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele 
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Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców w powiecie 

wodzisławskim powitał Starosta Wodzisławski – Tadeusz Skatuła. Podkreślił on w swoim 

przemówieniu znaczenie podejmowanych przez Powiat Wodzisławskim w wielu obszarach 

działań i inicjatyw skierowanych do młodego pokolenia, także w odniesieniu do 

dotychczasowego dorobku dwu- i trójstronnej współpracy ponadnarodowej. Po otwarciu 

konferencji przez Starostę, zaprezentowanych zostało pięć prelekcji tematycznych. W 

pierwszej z nich Edyta Glenc – Naczelnik Wydziału Oświaty Startowa Powiatowego w 

Wodzisławiu Śląskim - omówiła kierunki rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 

powiecie wodzisławskim, w oparciu zarówno o rozwój nowoczesnej infrastruktury, jak i 

właściwe wykorzystanie potencjału i rozwój zasobów ludzkich.  Następnie, przedstawicielki 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim – Anna Dujovic 

i Iwona Cesarz  - szeroko zaprezentowały tematykę roli i znaczenia współpracy 

międzynarodowej szkół Powiatu Wodzisławskiego. Wykład był doskonałą okazją do 

pokazania szeroko zakrojonych działań szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Wodzisławskiego, jakie prowadzą one na polu współpracy ponadnarodowej, bardzo często 

efektywnie ubiegając się o środki finansowe z programów europejskich.  

Nie mogło zabraknąć również prezentacji ze strony gości zagranicznych – wygłosiła ją 

Ann-Charlotte Lindberg-Thompson, dyrektor szwedzkiej szkoły Öknaskolan w Sörmland. 

Prowadzona przez nią placówka skupia swoją działalność na pracy środowiskowej i 

zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, kształcąc młodzież w kierunkach takich jak 

ogrodnictwo, agroleśnictwo czy rolnictwo. Szkoła prowadzi współpracę z placówkami z 

Holandii, Estonii oraz Szkocji - niewykluczone, że w przyszłości podobna współpraca 

zostanie nawiązana z którąś ze szkół naszego powiatu.   

Podczas kolejnego wystąpienia, Anna Słowińska-Plewka – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, poświęciła swoją prelekcję problematyce bezrobocia 

wśród młodzieży zamieszkującej powiat wodzisławski oraz działaniom podejmowanym przez 

PUP mającym na celu ograniczenie tego niekorzystnego zjawiska. Ważnym aspektem tej 

części było podkreślenie roli fachowego doradztwa zawodowego w procesie wyboru ścieżki 

kariery przez młodych ludzi. Część konferencyjną zakończyło wystąpienie Teresy Jakubiak – 

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim, która przestawiła 

katalog zadań i działań podejmowanych przez prowadzoną przez nią poradnię na rzecz dzieci 

i młodzieży w powiecie wodzisławskim. 

Jednym z celów obecnego spotkania była wymiana informacji i doświadczeń                       

w innej dziedzinie nierozerwalnie związanej z młodzieżą –  tym obszarem jest wolontariat. 
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Okazją do tego było spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Irena Obiegły – Dyrektor PCPR oraz Janina Rurek i 

Elżbieta Tkocz – odpowiednio: Dyrektor i Wicedyrektor I LO - przedstawiły szereg 

informacji odnoszących się do historii wolontariatu w powiecie wodzisławskim, będącego 

wynikiem kilkuletniej i bardzo owocnej współpracy szkoły z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Co istotne, w spotkaniu uczestniczyli sami wolontariusze – 

zarówno obecni, jak i ci którzy wchodzili w skład pierwszej grupy, która powstała w ramach 

szkolnego koła wolontariatu w październiku 2007 r. Mogli tym samym podzielić się swoimi 

doświadczeniami i wspomnieniami z lat pracy wolontariackiej. Głos zabrały także 

przedstawicielki Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Pomocy dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz rodziny zastępczej, korzystające z pomocy udzielanej 

przez wolontariuszy wodzisławskiej grupy.  

 

 Następnego dnia zorganizowano wizyty studyjne w dwóch szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Pierwsza z nich miała miejsce w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim. Jego dyrektor – Anna Białek, 

przedstawiła historię powstania (w kontekście obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia 

istnienia szkoły), szkolne pracownie oraz kierunki kształcenia młodzieży, prowadzone przez 

szkołę. Zaproszeni goście mogli również wziąć udział w lekcji rysunku i malarstwa.  

Kolejnym etapem była wizyta w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego 

w Wodzisławiu Śląskim oraz udział w konferencji, prowadzonej przez dyrektora szkoły – 

Marię Lach, a dotyczącej podsumowania projektu pt. „Mobilny pracownik na Wyspach i 

kontynencie”, realizowanego przy wsparciu finansowym  Komisji Europejskiej w ramach 

programu ERASMUS+. W jej trakcie przedstawiono korzyści płynące z udziału w projekcie 

mobilności, a także zaprezentowano przykłady praktyk zrealizowanych w projekcie - o 

swoich wrażeniach opowiadali sami uczniowie szkoły, którzy uczestniczyli w ww. 

przedsięwzięciu. Delegacje zagraniczne mogły również poznać, jak wygląda praktyczna 

nauka zawodu dzięki możliwości odwiedzenia pracowni zawodowych.   

 

Biorąc pod uwagę, że szeroko dyskutowanym tematem wśród przedstawicieli 

wszystkich partnerów było szkolnictwo zawodowe, dobrym uzupełnieniem pobytu w 

szkołach była możliwość odbycia wizyt studyjnych w firmach działających na terenie powiatu 

wodzisławskiego: PREVAC w Rogowie oraz System – Barosz Gwimet w Wodzisławiu 
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Śląskim. Stanowiło to kolejną okazję do rozmów i wymiany opinii w kwestii współpracy 

prowadzonej na linii: szkoły – przedsiębiorcy. 

Ostatnim punktem całego programu była wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz w Ośrodku Caritas Archidiecezji Katowickiej Św. Hiacynta i Franciszek                  

w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz którego delegacja niemiecka przekazała 7 komputerów 

stacjonarnych. Podczas spotkania w siedzibie PCPR uczestniczące strony mogły wymienić się 

doświadczeniami z zakresu form i rodzajów pomocy i rehabilitacji dzieci i młodzieży                        

w poszczególnych krajach.  

 

 

Opracował: 

Przemysław Podeszwa 

WRZ 


