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KALENDARIUM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

STYCZEŃ 2021 

6.01.2021  

Co roku na początku stycznia premier Nadrenii-Palatynatu, regionu partnerskiego 
województwa opolskiego w Niemczech, zaprasza w swoje progi na bankiet noworoczny. 
Podobnie, jak wiele innych wydarzeń, tegoroczne przyjęcie noworoczne wydawane przez 
premier Malu Dreyer odbyło się ze względu na pandemię w zupełnie innej formie niż zwykle, 
bo zdalnie. 

 

Samorząd województwa opolskiego 
reprezentowali wicemarszałek Roman 
Kolek oraz przewodniczący sejmiku Rafał 
Bartek, którzy podobnie jak liczni 
przedstawiciele świata kultury, nauki, 
biznesu i polityki, a także korpusu 
dyplomatycznego, wspólnot 
wyznaniowych i sportu, połączyli się 
zdalnie z gospodarzami wydarzenia. 

22.01.2021  

Dzień Niemiecko-Francuski upamiętniający podpisanie Traktatu Elizejskiego w 1963 roku, 
organizowany przez Nadrenię-Palatynat oraz Region Burgundia – Franche-Comte. 

W tym roku osobiste spotkanie nie było możliwe. Dlatego partnerzy z Nadrenii-Palatynatu, 
Burgundii – Franche-Comte, Kraju Środkowoczeskiego oraz Województwa Opolskiego 
postanowili wspólnie zorganizować projekt online. Grupy sportowe oraz taneczne z czterech 
regionów mogły powspominać swój udział w spotkaniach oraz turniejach sportowych w latach 
poprzednich. Napisać kilka zdań o sobie oraz o swoich pasjach. Do przekazania tych informacji 
posłużył założony z tej okazji padlet  https://padlet.com/nedia_zouari/otcp8ln7cff4tr87 

W projekcie online wzięły udział następujące grupy z Polski: 

 Zespół taneczny Wataha 
 Zespół Taneczny PECH 
 Hip Hop Buda – Akademia Kultury Hip Hop 
 Studio Tańca Impressionante 

29.01.2021  

Przedstawiciele ośmiu hospicjów  z całego regionu otrzymali 10 000 maseczek ochronnych, 
które otrzymaliśmy w darze z Nadrenii Palatynatu.  

https://padlet.com/nedia_zouari/otcp8ln7cff4tr87
https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/1.jpg


 
 

Nadrenia-Palatynat, nasz region partnerski, przekazał 
nam 10 000 maseczek typu FFP-2, chroniących przed 
zakażeniem koronawirusem, w celu przekazania ich 
do hospicjów w województwie opolskim. Trafiły one 
m.in. do hospicjów – w Opolu, Nysie, Brzegu, 
Zawadzkiem i Byczynie. 

 

 

LUTY 2021 

18.02.2021  

W dniu 18 lutego odbyła się kolejna edycja wideokonferencji „Porozmawiajmy o tym!”. Tym 
razem na zaproszenie Biura Województwa Opolskiego w Moguncji oraz Związku Partnerstw 
Nadrenia-Palatynat/Porozumienie Czterostronne. W konferencji uczestniczył  przewodniczący 
Sejmiku Województwa Opolskiego Rafał Bartek. 

Konferencja online zgromadziła wielu 
zainteresowanych współpracą 
międzynarodową. Wśród gości byli 
przedstawiciele Polonii, urzędów, 
instytucji, placówek oświatowych oraz 
organizacji zajmujących się na co dzień 
projektami partnerskimi. Byli też 
deputowani do Landtagu, w tym 
wiceprezydent Landtagu Nadrenii-
Palatynatu Hans Josef Bracht, była konsul 
RFN w Opolu Birgit Fisel-Rösle oraz 
sekretarz w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych RP Andrzej Dudziński. 
 

4.02.2021  

Zdalne spotkanie przedstawicieli władz  Województwa Opolskiego, Kraju Środkowoczeskiego, 
Nadrenii Palatynatu i Burgundii Franche–Comté, czyli regionów sygnatariuszy czterostronnego 
porozumienia.  

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/01/20210129_091324.jpg
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Pandemia pokrzyżowała plany organizacji 
dorocznego spotkania szefów regionów 
partnerskich, dlatego też teraz rozmowy 
odbyły się on-line, co nie przeszkodziło w 
tym, by porozmawiać o najważniejszych 
sprawach. Ze strony województwa 
opolskiego wziął w nich udział 
wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, a jego 
partnerami byli wiceprezydent Rady 
Regionalnej Burgundii-Franche 
Comte Patrick Ayache, hetman Kraju 
Środkowoczeskiego Petra Pecková, 

sekretarz stanu Nadrenii-Palatynatu Heike Raab i prezydent Landtagu tego regionu Hendrik 
Hering. W rozmowach uczestniczyli też przedstawiciele wszystkich czterech urzędów. 

Głównym tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie wspólnych projektów 
realizowanych w ramach porozumienia oraz pracy grup roboczych, a także  wymiana 
doświadczeń i współpraca w dziedzinie radzenia sobie ze skutkami pandemii koronawirusa, 
omawianie wdrażaniu planów naprawczych w każdym z regionów i wyzwań, z jakimi partnerzy 
w regionach muszą się mierzyć. 

 

MARZEC 2021 

21.03.2021 .  

Od 2007 roku uroczyście obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z naszymi partnerami 
z Komitatu Fejer. Co roku obchodzony jest naprzemiennie w obu regionach, odbywają się 
dwustronne spotkania, koncerty, imprezy. W tym roku pandemia nie pozwoliła na 
bezpośrednie spotkania. 

Uroczystym porannym akcentem tego 
dnia było w Opolu złożenie kwiatów przy 
Obelisku Rewolucji Węgierskiej 1956. W 
imieniu Samorządu Województwa 
Opolskiego wieniec złożył przewodniczący 
sejmiku Rafał Bartek. W programie 
obchodów znalazło się również 
zdalne  posiedzenie Komisji Współpracy z 
Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu 
Sejmiku Województwa.  
W łączeniu internetowym uczestniczyli 
przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 

Komitatu Fejér Krisztián Molnár, zastępca Notariusza Wojewódzkiego Szecsődi 
Zsuzsanna oraz Przewodniczący Klubu Polonia Andrzej Straszewski. 
 

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/02/IMG_0954-Large.jpg
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KWIECIEŃ 2021 

16.04.2021 

Uczniowie z województwa opolskiego po raz kolejny zostali zaproszeni do udziału  w konkursie 
wiedzy  o Unii Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ, organizowanym przez Radę 
Regionalną Burgundii–Franche-Comté, współfinansowanym przez Samorząd Województwa 
Opolskiego. Do konkursu włączone zostały również regiony partnerskie: Kraj Środkowoczeski 
oraz Nadrenia – Palatynat. 

Konkurs, jak co roku,  składa się z pytań ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, regionów 
partnerskich oraz województwa opolskiego. Adresowany jest do uczniów klas pierwszych 
i drugich szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego. 

W konkursie biorą udział grupy złożone maksymalnie z 8 uczniów – liczba grup z danej klasy 
i szkoły jest nieograniczona. EUROQUIZZ składa się z 20 pytań zamkniętych, a jego tegoroczny 
temat przewodni to „Regionalne produkty i żywność”. 

28.04.2021  

W dniu 28 kwietnia Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie podpisało umowę 
o współpracy z partnerami z Iwanofrankiwska. Zgodnie z duchem czasu, umowa została 
podpisana on-line. 

Iwanofrankiwski  Narodowy Uniwersytet 
Medyczny i Miejski Szpital Kliniczny 
w Iwanofrankiwsku będą 
wspólnie  z Korfantowem realizować 
projekty w dziedzinie nauki, edukacji 
i ochrony zdrowia.  
Umowa obejmuje m.in. prowadzenie 
wspólnej działalności w dziedzinie 
wzajemnej wymiany studentów, 
ubiegających się o stopnie naukowe, 
szkolenia personelu, wspierania 
і organizowania wzajemnej wymiany 

pracowników naukowych, lekarzy i innych specjalistów, organizacji staży zawodowych 
i wyjazdów studyjnych w celu wymiany doświadczeń. 

MAJ 2021 

5.05.2021 

5 maja br. minął termin nadsyłania odpowiedzi do Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 
i Regionach Partnerskich EUROQUIZZ. Do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO 
wpłynęły 32 wypełnione testy konkursowe. Zadaniem uczestników było udzielenie 
odpowiedzi na 20 pytań, dotyczących tematu „Regionalne produkty i żywność”  regionów: 

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/04/20210428_140938-Large.jpg


 
 

Województwa Opolskiego i  regionów partnerskich: Burgundii – Franche-Comté, Nadrenii – 
Palatynatu, Kraju Środkowoczeskiego oraz całej Unii Europejskiej. 

Laureatami tegorocznej edycji konkursu EUROQUIZZ są: Uczennice z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie,  Uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, Uczennice Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. 

18.05.2021  

Marszałek Województwa Opolskiego spotkał się z Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie, 
dr Tiborem Gerencsérem, który rozpoczął swoją misję w Polsce we wrześniu 2020 roku. 

Konsul dr Tibor Gerencsér rozpoczął swą 
misję w Polsce we wrześniu 2020 roku, ale 
przez zagrożenie epidemiczne nie miał do tej 
pory możliwości spotkania się z większością 
ważnych osób w swoim okręgu. 

Podczas spotkania 
z  marszałkiem  Andrzejem Bułą rozmawiał 
m.in. o realizacji wspólnych projektów z 
wykorzystaniem wsparcia finansowego, jakie 
oferuje  Instytut Współpracy Polsko-

Węgierskiej im. Wacława Felczaka. 

Podczas swojego pobytu w województwie opolskim konsul dr Tibor Gerencsér odwiedził 
również Nysę, gdzie spotkał się z samorządcami oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w 
Opolu, współpracującą od blisko 20 lat ze swoim odpowiednikiem w Szekesfehervar. 

CZERWIEC 2021 

1.06.2021  

Uroczyste podpisanie umów na realizację 
zadań z zakresu współpracy 
międzynarodowej miało miejsce w Sali im. 
Orła Białego w dniu 1.06.2021 r.  

Zarząd Województwa podzielił kwotę  75 
tysięcy złotych między organizacje 
pozarządowe na dofinansowanie 
projektów, realizowanych we współpracy 
z partnerami zagranicznymi. Przewidziano 
realizację wielu różnorodnych zadań jak 
zloty, turniej rycerski, spotkania dla dzieci 

i młodzieży, łączenia krótkofalarskie czy nakręcenie filmu o historii czarownic. Podpisano 
umowy z beneficjentami. 

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/05/IMG_2392.jpg
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Marszałek Andrzej Buła  podkreśla, że każda organizacja, która zwróciła się o wsparcie, takie 
otrzymała. Kwoty dofinansowania wyniosły od 7 tysięcy złotych do 2,5 tysięcy złotych. W tym 
roku konkurs odbywał się pod hasłem dwudziestolecia współpracy naszego regionu 
z partnerami z Niemiec i Ukrainy.  

4.06.2021.  

W piątek 4 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa i 
Przewodniczącego Sejmiku z dr. Arndtem Freytagiem von Loringhofenem, Ambasadorem RFN 
w Polsce. To pierwsza wizyta ambasadora w naszym regionie i pierwsze spotkanie z władzami 
regionu, miało więc ono charakter kurtuazyjny. 

Okazją do przyjazdu ambasadora na 
Opolszczyznę jest niedzielna pielgrzymka 
mniejszości narodowych i etnicznych na 
Górę Świętej Anny. Jednak wcześniej dr 
Arndt Freytag von Loringhofen spotkał się 
z władzami regionu. Ambasadorowi 
towarzyszyła konsul RFN w Opolu Birgit 
Fisel-Rösle. 
 
 
 
 

25.06.2021  

W trakcie konferencji „Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego 
sąsiedztwa” polskie firmy omawiały swoją coraz mocniejszą  obecność na rynku niemieckim. 
Hybrydowa dwudniowa konferencja skupiła ekspertów z całej Europy. Główny panel odbywał 
się w Opolu, a Urząd Marszałkowski był współorganizatorem debaty. 
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LIPIEC 2021  

16.07.2021  

Nadrenię Palatynat, region partnerski województwa opolskiego, dotknęła niespotykana od 
dziesięcioleci powódź. Kondolencje dla rodzin ofiar żywiołu, ale przede wszystkim deklaracje 
pomocy przekazali już władzom Nadrenii-Palatynatu Marszałek Województwa i 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Powódź w Niemczech, która nawiedziła 
przede wszystkim właśnie Nadrenię 
Palatynat oraz Nadrenię Północną 
Westfalię pochłonęła co najmniej 80 osób, 
a 1300 osób uznaje się do tej pory za 
zaginione. Ogromne są też straty 
materialne w wielu miejscowościach. 
 
 
 
 
 

16-18.07.2021 

W dniach od 16  do 18 lipca roku reprezentacja kolarzy województwa opolskiego wzięła udział 
w wyścigu „Ronde Sud Bourgogne – U19” – dookoła południowej Burgundii we Francji.  

Młodzi kolarze z naszego regionu mieli 
okazję do zdobycia nowych doświadczeń, 
poznania innych sportowców z regionów 
partnerskich, jak i zaprezentowania się 
przed szeroką francuską publicznością. 
Reprezentacja z Polski obok drużyn z 
Nadrenii-Palatynatu oraz Szwajcarii była 
jedną z trzech ekip zagranicznych i została 
niezwykle ciepło przyjęta przez kibiców 
oraz organizatorów.  

Pobyt opolskiej drużyny w Burgundii i 
udział w wyścigu był możliwy dzięki wsparciu finansowemu oraz organizacyjnemu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Związku Partnerskiego Nadrenia-Palatynat/ 
Porozumienie Czterostronne (Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk e.V.), 
Krajowego Związku Sportu Nadrenii-Palatynatu (Landessportbund Rheinland-Pfal), 
Europejskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Burgundia Franche-Comté (Association 
Européenne des Sports Bougogne Franche-Comté), Niemiecko-Francuskiej Współpracy 
Młodzieży (Deutsch-französisches Jugendwerk) oraz Niemiecko-Francuskiemu Funduszowi 
Obywatelskiemu (Deutsch-Französischer Bürgerfonds).  

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/07/Foto-.jpg
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21.07.2021 

Marszałek Andrzej Buła podpisał w imieniu władz regionu memorandum, 
wspierające  międzynarodową współpracę uczelni pod nazwą Sojusz „FORTHEM”.  Jej  celem 
jest wzmocnienie potencjału uniwersytetów państw europejskich na międzynarodowym 
rynku edukacji. 

Sojusz „FORTHEM” tworzy siedem 
uniwersytetów, posiadających 
partnerstwa z placówkami za granicą oraz 
doświadczenie w międzynarodowych 
projektach akademickich. Te partnerskie 
uczelnie to Uniwersytet Opolski, 
Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, 
Uniwersytet Burgundzki w Dijon, 
Uniwersytet w Jyväskulä w Finlandii, 
Uniwersytet w Palermo we Włoszech, 
Uniwersytet w Walencji oraz Uniwersytet 
Łotewski w Rydze. 

Projekt „FORTHEM” został doceniony przez Komisję Europejską, która w już w pierwszym 
pilotażowym konkursie na finansowanie tego typu współpracy międzynarodowej nadała mu 
status Sojuszu Uniwersytetów Europejskich. 

SIERPIEŃ 2021 

6.08.2021  

 „20 lat – 20 kilometrów!” – pod tym hasłem Nadrenia-Palatynat i Województwo Opolskie 
pokonują wspólną sztafetę z okazji 20. rocznicy podpisania II Wspólnego Oświadczenia, czyli 
umowy o współpracy pomiędzy obydwoma regionami. 

 
Na przekór ograniczeniom w 
przemieszczaniu się i brakowi możliwości 
zorganizowania międzynarodowej 
wymiany, młodzi ludzie wzięli udział w 
sztafecie. 

Młodzież zrzeszona w Federacji Sportu 
Nadrenii-Palatynatu postanowiła pokonać 
trasę dzielącą Opole i Moguncję. Pieszo, 
biegiem, na rowerach i konno – każdy w 
wybrany przez siebie sposób pokonywał 

odcinek trasy, by razem przebyć 838 km. W akcji wzięło udział aż 30 osób, tworzących 
Młodzieżową Drużynę Międzynarodową. Uczestnicy dokumentowali swoje dokonania na 
instagramowym profilu (https://www.instagram.com/team.internationales/).  
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Także młodzież ze szkoły w Betzdorf-Kirchen, wspólnie z kolegami z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Gogolinie, postanowiła w szczególny sposób uczcić jubileusz współpracy 
regionów. Grupa 10 uczniów z niemieckiej szkoły nie tylko pokonała wspólnie odcinek 
10 kilometrów, ale także przygotowała i osłoniła jubileuszowy baner na wieży widokowej.  

7.08.2021   

Do regionu partnerskiego Nadrenii-Palatynat przekazano 10 zestawów osuszaczy. To wkład w 
pomoc ze strony Opola i Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego oraz inicjatywa Marszałka Województwa 
Opolskiego Andrzeja Buły. 

Sprzęt został dowiedziony do Strzałkowa 
w Wielkopolsce. Tam zorganizowano 
centralny punkt pomocy dla powodzian w 
Niemczech, która za pośrednictwem 
Państwowej Straży Pożarnej, została 
przekazana poszkodowanym. 
 
 
 
 
 
 

 

12.08.2021  

12 sierpnia 2021 odbyło się w Moguncji uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej 
„Władysław Bartoszewski (1922-2015) Pod prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur” z 
udziałem Heike Raab – Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu, Jakuba 
Wawrzyniaka – Konsula Generalnego RP, dr Marcina Barcza – kuratora wystawy oraz 
zaproszonych gości. 

 

Prezentowana wystawa poświęcona jest 
działalności profesora Władysława 
Bartoszewskiego. Po raz pierwszy została 
ona udostępniona publicznie we wrześniu 
2015 r. w siedzibie polskiego rządu, gdzie 
Władysław Bartoszewski pracował do 
końca swego 93-letniego życia. 
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16.08.2021   

Najmłodsi Opolanie poznawali czeskich sąsiadów w trakcie półkolonii. Nie mogli przekroczyć 
granicy państwa z uwagi na obostrzenia, ale mimo to poznali zakątki związane z 
międzynarodową współpracą –po polskiej stronie. 

 

Część zajęć, organizowanych w ramach 
“Wakacji z Interregiem” odbywała się w 
Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia 
Edukacji, który był jednocześnie 
organizatorem pobytu dzieci. 

 

 

 

19.08.2021   

W dniu 19 sierpnia w Kancelarii Kraju Związkowego odbyła się uroczystość na zaproszenie 
Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, zorganizowana w ramach obchodów 20-
lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Nadrenią-Palatynatem a Województwem 
Opolskim. 

Uroczysta gala odbyła się z okazji finisażu wystawy „Władysław Bartoszewski (1922-2015) Pod 
prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur” zorganizowanej w Moguncji przez Biuro 
Województwa Opolskiego wraz z niemieckimi partnerami oraz nadania odznaczeń 
honorowych „ Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. 

 

19.08.2021  
Marszałek Województwa Opolskiego rozpoczął oficjalną dwudniową wizytę w Nadrenii-
Palatynacie – niemieckim regionie partnerskim województwa opolskiego. Wizyta związana 
jest z obchodami 20-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy naszymi regionami.  
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Swój pobyt w Nadrenii Palatynacie 
Marszałek  rozpoczął od spotkań  z 
Prezydentem Landtagu Nadrenii 
Palatynatu - Hendrikiem 
Heringiem oraz Heike Raab, Sekretarz 
Stanu w Kancelarii Kraju Związkowego 
Nadrenii-Palatynatu. W spotkaniach i 
rozmowach Marszałkowi towarzyszył 
Konsul Generalny RP Jakub Wawrzyniak. 

Podczas wizyty w parlamencie Nadrenii-
Palatynatu Marszałek dokonał wpisu do 

Księgi Pamiątkowej. Wspólnie z Prezydentem Landtagu Andrzej Buła zwiedził również 
zorganizowaną przez Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji wystawę „Władysław 
Bartoszewski (1922-2015) Pod prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur”. 

Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń „Za Zasługi dla Województwa 
Opolskiego”, a później koncert w Trewirze z udziałem muzyków Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Opolu. 

20.08.2021  

20 sierpnia odbył się jubileuszowy koncert „20 lat partnerstwa województwa opolskiego z 
Nadrenią-Palatynatem” pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły 
oraz Nadburmistrza Miasta Trewiru Wolframa Leibe. 

Ponad godzinny klasyczny koncert 
przygotowali i wykonali nauczyciele oraz 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Opolu.  
Uczniowie zaprezentowali w Trewirze 
klasyczne utwory Wieniawskiego, Haydna, 
Schuberta, Ernsta, Böhme oraz 
Grigorjewitscha Arutjunjana. Publiczność 
trewirska niezwykle ciepło przyjęła 
opolskich muzyków i nagrodziła gromkimi 
brawami. 

 

WRZESIEŃ 2021 

 

14.09.2021  

Sześcioosobowa delegacja strażaków ochotników z partnerskiego Obwodu 
Iwanofrankowskiego  przyjechała do naszego regionu na zaproszenie OSP z Kadłuba 
Turawskiego. 
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Strażacy, którzy przyjechali do Kadłuba 
Turawskiego, pochodzą z Duboweckiej 
Wspólnoty Terytorialnej  w Obwodzie 
Iwanofrankiwskim. Należy zaznaczyć, że 
struktury ochotniczych straży pożarnych 
na Ukrainie dopiero się tworzą. Dzięki 
pobytowi na Opolszczyźnie mogą oni 
zapoznać się z systemem ratownictwa 
wypracowanego w Polsce.  Pobyt 
strażaków z Ukrainy możliwy był dzięki 
realizacji  przez OSP w Kadłubie projektu 
dofinansowanego z budżetu samorządu 

województwa opolskiego w ramach konkursu dot. współpracy międzynarodowej.  Opolscy 
strażacy OSP wspierają swoich partnerów w tym zakresie, m.in. organizując zbiórkę sprzętu, 
przekazując swoje doświadczenia w funkcjonowaniu OSP. 
 

21.09.2021   

W Nadrenii – Palatynacie odbyły się kolejne koncerty w ramach obchodów XX-lecia podpisania 
partnerstwa pomiędzy województwem opolskim a Nadrenią-Palatynatem. Wykonawcy 
zaprezentowali utwory muzyczne Jacquesa Iberta, Roberta Muczynskiego, Dariusa Milhaud, 
Pedro Iturralde oraz Giulio Gacciniego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

22.09.2021 

W ramach jubileuszowej sztafety #20lat20km wirtualną pałeczkę, przekazywaną z rąk do rąk, 
przejmują kolejni uczestnicy z regionów partnerskich. Dokładnie 11 września minęło 20 lat od 
podpisania aktualnej umowy o współpracy pomiędzy Województwem Opolskim i Nadrenią-
Palatynatem. Z tej okazji odcinek 20 kilometrów pokonali wspólnie Antoni Konopka, 
odpowiedzialny w Zarządzie Województwa Opolskiego między innymi za dziedzinę rolnictwa 
oraz Daniela Schmitt – Minister Gospodarki, Komunikacji, Rolnictwa i Uprawy Winorośli 
Nadrenii-Palatynatu. Oboje przewędrowali po 10 km w swoich regionach.  
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W wirtualną, jubileuszową sztafetę 
włączyli się też kolejni radni Województwa 
Opolskiego i posłowie Landtagu Nadrenii-
Palatynatu. Do opolskiej drużyny 
dołączyli Brygida Kolenda-Łabuś, Edyta 
Gola i Piotr Wach. 

Partnerami radnych Województwa 
Opolskiego ze strony Nadrenii-Palatynatu 
byli Sabine Bätzing-Lichtenthäler z klubu 
posłów SPD, Fabian Ehmann z klubu 
Zielonych oraz Martin Louis Schmidt z AfD. 

23.09.2021 

W dniu 23.09.2021 odbyło się posiedzenie wyjazdowe 
Komisji Współpracy z Zagranica, Turystyki Promocji 
Regionu w Kraju Ołomunieckim. W trakcie spotkań z 
radnymi Kraju Ołomunieckiego omówiono dotychczas 
realizowane przedsięwzięcia oraz przedsięwzięcia 
planowane, do których należy 20 lecie współpracy obu 
regionów, którego obchody odbędą się w lipcu 2022 roku. 
W programie wizyty znalazły się także wizyta w Fabryce 

Papieru w Velkich Losinach oraz w Sumperku. 

 

23.09.2021   

23 września odbyło się w Rezydencji Ambasadora RP w Wielkim Księstwie Luksemburga 
spotkanie biznesowe pod nazwą The Summer Business Party zorganizowane przez 
Luksembursko-Polską Izbę Handlową. W tym roku podczas imprezy swój potencjał 
gospodarczy zaprezentowało województwo opolskie. 

The Summer Business Party jest wydarzeniem z 
udziałem  członków izby z Luksemburga oraz 
Polski. Spotkanie jest okazją do uznania i 
uczczenia wzajemnych wysiłków dyplomacji i 
biznesu, odpowiedzialnych za niwelowanie 
różnic kulturowych, nawiązywanie współpracy 
gospodarczej, pielęgnowanie kontaktów między 
obywatelami obojga krajów oraz wspieranie 
międzynarodowego handlu. 

 

W 2019 roku rozpoczęto tradycję prezentowania rok po roku wszystkich 16 polskich regionów, 
ich siły ekonomicznej i potencjału biznesowego. W tym roku w Luksemburgu zaprezentowało 
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się województwo opolskie. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasz 
Hanzel przedstawił prezentację naszego regionu, w której wskazał wszystkie możliwości 
współpracy gospodarczej, a przede wszystkim możliwości inwestycyjne na Śląsku Opolskim dla 
potencjalnych inwestorów z Luksemburga. Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji 
przygotowało również stoisko informacyjne z materiałami dotyczącymi wszystkich branż 
naszego województwa. 

PAŹDZIERNIK 2021 

5.10.2021  

Jubileusz 20 lecia współpracy świętowały Województwo Opolskie i Obwód Iwanofrankiwski na 
Ukrainie. Dotychczasowa współpraca obejmuje ponad 330 wspólnych inicjatyw,  współpracują 
samorządy, jednostki, organizacje, ale przede wszystkim mieszkańcy obu regionów. 

Wraz z przewodniczącym Rady 
Obwodowej Ołeksandrem Syczem do 
Opola przyjechał m.in. jego 
zastępca Wasyl Gładij, Wołodymyr 
Fedorak, naczelnik departamentu kultury, 
narodowości i religii  Obwodowej 
Administracji Państwowej 
w Iwanofrankiwsku, Ludmyła Babij, 
dyrektor Obwodowej Uniwersalnej 
Biblioteki im. Iwana Franki 
w Iwanofrankiwsku oraz przedstawiciele 
klubów deputowanych. Oficjalną 

delegację z Ukrainy powitali Marszałek Andrzej Buła oraz Wicemarszałkowie Zbigniew 
Kubalańca, Zuzanna Donath – Kasiura oraz Szymon Ogłaza.  
 

17-20.10.2021 r.  

 

W dniach 17-20.10.2021 r. w Burgundii-Franche Comte 

odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. rozwoju turystyki, 

działającej w ramach porozumienia czterostronnego 

regionów partnerskich. Województwo Opolskie 

reprezentowali: Agnieszka Okupniak, Dyrektor 

Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji 

Regionu, Agnieszka Kamińska, Dyrektor Departamentu 

Kultury, Sportu i Turystyki, Justyna Osiecka-Sułek, Główny 

Specjalista w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Szymkowicz, Główny Specjalista 

w Departamencie Funduszy Europejskich.  

Program wizyty obejmował wizytę w miejscach związanych z atrakcjami z zakresu turystyki w 

regionie oraz udział w warsztatach “Dziedzictwo w turystyce - Poznajmy się lepiej!”. Podczas 
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warsztatów wypracowano dalsze propozycje działań grupy, obejmujące między innymi 

przygotowanie wspólnego czterostronnego projektu dotyczącego turystyki i dziedzictwa 

kulturowego z udziałem czterech regionów, realizowanego ze środków zewnętrznych.  

22.10.2021  

Ambasador Kazachstanu Alim Kirabayev odwiedził Województwo  Opolskie. Planowane jest 
nawiązanie partnerstwa z jednym z regionów w Kazachstanie.  

Alim Kirabayev jest Ambasadorem 
Kazachstanu w Polsce od marca 2020 
roku. Marszałek Andrzej 
Buła zaprezentował dominujące  branże 
przemysłu w regionie oraz uczelnie. 

Samorządy Kazachstanu obecnie 
współpracują z Warszawą, Gdańskiem, 
województwem Wielkopolskim, Łódzkim i 
Lubelskim. Ostatnio nawiązano również 
współpracę z Katowicami i Zabrzem. 

 

LISTOPAD 2021 

 

16.11.2021  

Konsul Francji odwiedziła województwo opolskie. To pierwsza wizyta oficjalna Konsul 

Generalnej Francji z Krakowa w naszym województwie. Anne Schmidt-Riou posiada duże 

doświadczenie dyplomatyczne. Pełniła misję m.in. w Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Łotwie. 

Podczas spotkania z udziałem Marszałka 
Województwa Andrzeja Buły i 
wWcemarszałek Zuzanny Donath-
Kasiury poruszono temat licznych inicjatyw 
pomiędzy współpracującymi od lat regionami: 
Województwem Opolskim i Burgundią – 
Franche-Comté. Podkreślono, że poza 
współpracą oficjalną obu regionów odbywa się 
wiele inicjatyw społecznych, kulturalnych, 
sportowych, edukacyjnych. Kontakt 

utrzymują samorządy, uczniowie, studenci, jednostki kultury czy przedsiębiorcy. 
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Wśród licznych inicjatyw obu regonów wspomnieć m.in. o Porozumieniu Czterostronnym 
pomiędzy Województwem Opolskim, francuską Burgundią, Krajem Środkowoczeskim 
i Nadrenią Palatynatem, studiach Europa Master, współpracy opolskiego Liceum Plastycznego 
czy Instytutu Sztuki z partnerami z Dijon i wspólnych konkursach, stażach dla młodzieży. 

LISTOPAD 2021 

18.11.2021  

Organizatorem wystawy ”Feeria barw – florystyczna 
symfonia Chin” było Centrum Współpracy Polska – 
Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu oraz Muzeum 
Śląska Opolskiego w Opolu. To prace siedmiu 
chińskich artystów, malowane tuszem na papierze 
ryżowym. Wernisażowi prac towarzyszył wykład dr 
Ewy Chmielowskiej, antropologa z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  

 
 
 
 
 
GRUDZIEŃ 2021 

1.12.2021  

Województwo Opolskie i Nadrenia-Palatynat prowadzą od 1996 intensywne partnerstwo, z 
którego jesteśmy dumni. W międzyczasie upłynęło 20 lat od podpisania drugiego Wspólnego 
Oświadczenia, które łączy Nadrenię-Palatynat i Województwo Opolskie. 

Wspólnie z przyjaciółmi z Nadrenii 
uczciliśmy 1 grudnia 2021 roku jubileusze 
naszej przyjaźni i więzi. Odbyła się 
uroczysta gala – ze względu na pandemię 
w formie hybrydowej. Bogaty program 
złożony z części muzycznej, przygotowanej 
przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, 
oraz części filmowej, pokazującej historię 
naszego partnerstwa, zauroczył gości 
zgromadzonych w sali plenarnej Landtagu 
Nadrenii-Palatynatu oraz przed 

monitorami komputerów.  Wspólnie z przewodniczącym Sejmiku Województwa 
Opolskiego Rafałem Bartkiem, wicemarszałek Zuzanną Donath-Kasiurą, premier Nadrenii-
Palatynatu  Malu Dreyer oraz prezydentem Landtagu Nadrenii-Palatynatu Hendrikiem 
Heringiem  mieliśmy okazję podsumować dotychczasowe osiągnięcia i dyskutować o 
przyszłości naszej międzyregionalnej współpracy. 
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Przedstawiciele województwa opolskiego odbędą też podczas swojej wizyty w Nadrenii 
Palatynacie szereg spotkań, poświęconych m.in. kwestiom opieki zdrowotnej, kultury, nauki 
oraz współpracy regionalnej. Uwieńczeniem dnia 2 grudnia będzie koncert adwentowy „Od 
przyjaciół dla przyjaciół”, który odbędzie się w Kościele Św. Marcina w Nierstein z udziałem 
Zespołu Kameralnego Państwowej Szkoły Muzycznej im.  Fryderyka Chopina w Opolu. 

 

3.12.2021  

W ramach obchodów rocznicy 20-lecia partnerstwa 
Województwa Opolskiego i Nadrenii Palatynatu 
odbył się koncert adwentowy z udziałem muzyków 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Fryderyka Chopina w Opolu. Zespół kameralny  
zaprezentował nastrojowe utwory Johanna 
Sebastiana Bacha oraz Dietricha Buxtehude,  jak i 
najwspanialsze polskie i zagraniczne kolędy. 
Koncert z udziałem publiczności odbył się 2 grudnia, 
w niezwykłej scenerii Kościoła  Ewangelickiego im 

Św. Marcina stojącego w centrum urokliwego miasteczka Nierstein, które otaczają Ren oraz 
jedna z najstarszych winnic na świecie. 
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