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I.
DELEGACJA GMINY NIEMIECKIEJ RIECHEIMER BERG W KRAMSKU 19 - 21 MARCA 2002 R.
W dniach 19 -21 marca gmina Kramsk gościła u siebie delegację z niemieckiej gminy Riecheimer Berg.
Pierwszego dnia goście mieli okazję spotkad się z zarządem gminy podczas uroczystej kolacji w
restauracji Italia.
Następny dzieo upłynął na zaprezentowaniu i zwiedzaniu gminy Kramsk. Odwiedzono Zakłady
Zielarskie „HERBAPOL” S.A., oczyszczalnię ściekó i gospodarstwo rolne. Popołudniu zaproszeni mieli
okazję odwiedzid Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Kramsku, zapoznad się z pracą Ośrodka Kultury
w Kramsku, spotkali się z przedstawicielami jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
Ostatni dzieo upłynął na zwiedzaniu Sanktuarium Maryjnego w Licheniu i spotkaniu z
przedsiębiorcami z terenu gminy, zaprezentowano również firmę handlową i firmę uruchamiającą
recykling materiałów budowlanych

II.
PODPISANIE POROZUMIENIA O PARTNERSTWIE - 17 WRZEŚNIA 2002 R.
Porozumienie o partnerstwie dotyczące nawiązania partnerskich stosunków i wzajemnej wymiany
mieszkaoców obu gmin zostało podpisane 17 września 2002r. pomiędzy Wójtem Gminy Kramsk –
Józefem Karmowskim a Burmistrzem Gminy Kirchheim – Wolfgangiem Lehmannem
Wymiernym efektem zawartego porozumienia odnotowanym w dziedzinie oświaty jest przekazanie
przez pana Lehmanna zestawu komputerowego z kamerą dla Gimnazjum w Kramsku i 5 komputerów
dla Szkoły Podstawowej w Wysokiem.
Stałą formą kontaktu są listy przesyłane pocztą tradycyjną i elektroniczną między uczniami klas
pierwszych Gimnazjum w Kramsku a młodzieżą z Regelschule w Osthausen.
Pomocą w tych kontaktach służy nauczycielka języka niemieckiego w Gimnazjum w Kramsku – pani
Karolina Makowska.
Podczas wakacji w 2002 r. 16 uczniów z Gimnazjum w Kramsku i Wysokiem uczestniczyło w obozie
młodzieżowym w Dörnfeld w Niemczech.

III.
DELEGACJA MŁODZIEŻY NIEMIECKIEJ w KRAMSKU 20 - 23 LUTEGO 2003 R.
Następnego dnia rano młodzież spotkała się w Urzędzie Gminy w Kramsku z wójtem gminy, gdzie
mogli wysłuchad charakterystyki i najważniejszych informacji o gminie, następnie zwiedzili
przedszkole, Szkołę Podstawową w Patrzykowie, gdzie wpisali się do Kroniki szkolnej, później grupa
odwiedziła Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Wysokiem, tam obejrzeli wystawę o Janie Pawle II i
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zwiedzili Izbę pamięci. Po obiedzie grupa udała się do Lichenia, tam zwiedzała Bazylikę. Kolejny punkt
programu to wizyta w Koninie i zwiedzanie Starówki, pobyt w Mc Donald.
W trzecim dniu pobytu młodzież niemiecka, spotkała się z ks. prałatem i zwiedzała kościół św.
Stanisława B.M. w Kramsku. Po południu gości brali udział w Dniach otwartych gimnazjum w
Kramsku i rozgrywkach tenisowych, odwiedzili także siłownię środowiskową.

IV.
ZAWODY STRAŻACKIE W KIRCHEIM 20 - 22 CZERWCA 2003 R.
W dniach 20 - 22 czerwca 2003 r. delegacja gminy Kramsk wzięła udział na zaproszenie gminy
Kircheim w zawodach strażackich. W skład delegacji weszli : Andrzej Pośpieszyoski - komendant
Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, tłumacz i 8 członków OSP Kramsk.

V.
DELEGACJA Z GMINY KRAMSK Z WIZYTĄ WE FRANCUSKIEJ GMINIE SAINT. AUBIN D’AUBIGNE
3 - 13 PAŹDZIERNIKA 2003 R.
W dniach od 3 do 13 października 2003 r. delegacja z gminy Kramsk, w składzie Józef Karmowski –
wójt gminy Kramsk, Włodzimierz Piotrowski – zastępca przewodniczącego rady gminy Kramsk,
Marian Lizik – przewodniczący komisji oświaty i sportu rady gminy Kramsk, Jolanta Walkowska –
członek rady gminy, Małgorzata Filipiak – tłumacz, Barbara Błaszczyk – pracownik urzędu gminy
Kramsk, przebywała we Francji na zaproszenie Stowarzyszenia polsko – francuskiego „Ille – et –
Vilaine – Polotne” działające w Renes (w Bretanii).
Celem wizyty było zapoznanie polskiej delegacji z funkcjonowaniem gminy francuskiej, podziałem
administracyjnym, strukturami związku gmin Saint Aubin d’Aubigne a także nawiązanie stosunków
partnerskich. Delegacja zwiedziła publiczne i prywatne szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i
biblioteki gminne, kompleksy sportowe, camping, zabytki, domy opieki dla osób starszych, merostwo.

VI.
WIZYTA DELEGACJI Z FRANCUSKIEJ GMINY GATINE ET CHOISILLES ORAZ DELEGACJI Z NIEMIECKIEJ
GMINY KIRCHEIM 1 -3 KWIETNIA 2004 R.
Delegacje, które gościły w naszej gminie w dniach 1-3 kwietnia 2004 r. zostały zakwaterowana
podczas pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Polana”. Wśród gości z zaprzyjaźnionej gminy
niemieckiej dużą częśd stanowili przedsiębiorcy reprezentujący m.in. branże: ochrona środowiska,
bankowośd, przemysł drzewny, rolnictwo, przemysł metalowy.
Pierwszego dnia zorganizowano dla gości spotkanie z Janiną Wójcik – Dyrektorką Kuratorium w
Koninie i Mirosławem Szymczakiem - Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie,
które odbyło się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Następnie delegacja odwiedziła
Poznaoskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL” S.A. oddział w Chmielniku i wysłuchała wystąpienia
Kierownika tego oddziału Stanisława Górniaka. Po południu goście wizytowali Zespół Szkół w
Kramsku, spotkali się z dyrektorem Szkoły Podstawowej Stanisławem Jaworskim, dyrektorką
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Gimnazjum Anną Piechocką i dyrektorką Liceum Agnieszką Piskorską. Następnie delegacja udała się
do gospodarstwa Piotra Mizernego, gospodarstwa agroturystycznego Wojciecha Jaskólskiego w
Izabelinie.
Kolejny dzieo rozpoczął się od wizyty w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. Delegacja odwiedziła
Odkrywkę Lubstów i budowaną w Bilczewie. Po obiedzie cała grupa udała się do Lichenia, gdzie
zwiedzali Sanktuarium Maryjne i Bazylikę. Popołudnie poświęcone zostało spotkaniu delegacji z
przedstawicielami władz lokalnych regionu konioskiego, oraz z przedsiębiorcami podczas tego
spotkania odtworzona została prezentacja multimedialna poświęcona m.in. regionowi konioskiemu i
gminie Kramsk, działalności Związku Międzygminnego „Konioski region komunalny” w Koninie a
goście mogli się podzielid swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami z pobytu w Polsce.

VII.
DELEGACJA Z FRANCJI ST. AUBIN D’AUBIGNE DELEGACJA Z NIEMIEC REGELSCHULE ICHTERSHAUSEN
29 KWIETNIA – 3 MAJA 2004 R.
GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Pierwszy dzieo wizyty francuskiej delegacji w gminie Kramsk rozpoczął się od spotkania z władzami
gminy w budynku Urzędu Gminy. Następnie goście udali się do Szkoły Podstawowej, Publicznego
Gimnazjum i Zespołu Licealnego w Kramsku. Po tym spotkaniu członkowie delegacji zapoznali się z
funkcjonowaniem gminnej służy zdrowia – odwiedzili Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Kramsku. Kolejna wizyta miała miejsce w oczyszczalni ścieków. W godzinach popołudniowych
wszyscy udali się do gospodarstwa agroturystycznego Wojciecha Jaskólskiego w Izabelinie. W drodze
do Szkoły Podstawowej w Anielewie delegacja mogła zobaczyd Pomnik Żydów zamordowanych w
czasie II wojny światowej.
Drugi dzieo poświęcony został odwiedzinom w stolicy województwa wielkopolskiego – Poznaniu.
Goście z Francji spotkali się z Wojewodą, odwiedzili Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych, zwiedzili dom BRETANIA, Cytadelę i mieli okazję zobaczyd poznaoskie lotnisko
„Ławica”. W drodze powrotnej cała grupa zwiedziła jeszcze stadninę koni Jolanty Sieczko w
Kawnicach. Po powrocie do Kramska wszyscy przywitali delegację kobiet z Holandii, która tego dnia
przyjechała do Polski.
Następnego dnia obydwie delegacje złożyły wizytę w Szkole Twórczej Integracji w Milinie, gdzie
poznali metody pracy z dziedmi niepełnosprawnymi. W drodze do oddziału Zakładów Zielarskich
„HERBAPOL” S.A. w Chmielniku goście zobaczyli przeprawę promową w miejscowości Biechowy. Po
obiedzie delegacje zwiedziły kościół w Kramsk, po którym oprowadzał ich ks. prałat Ireneusz
Gmachowski. Tego samego dnia zaproszeni odwiedzili jeszcze gospodarstwo rolne Piotra Mizernego
w Nowym Czarkowie. Na zakooczenie dnia wszyscy mieli okazję obejrzed w Szkole Podstawowej w
Świędcu częśd artystyczną przygotowaną przez uczniów. Tego dnia do obecnych już dwóch delegacji
dołączyła jeszcze grupa z niemieckiej gminy Kircheim.
Rano 1 maja 2004 r. (sobota), wszystkie delegacje zwiedziły Konin. Popołudniu rozpoczęły się
oficjalne uroczystości z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, które miały miejsce w amfiteatrze
w Kramsku.
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W niedzielę dla gości zorganizowano wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Po południu
natomiast niemiecka drużyna wzięła udział w Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Woli Podłężnej.
Po sportowych emocjach goście mogli odpocząd podczas zwiedzania wystawy zorganizowanej w sali
klubowej Świetlicy Wiejskiej w Grąblinie. Wystawione zostały rzeźby Kazimierza Konieczyoskiego z
Kramska, Marianny Iwioskiej z Jabłkowa i malarstwo Dariusza Kruszyoskiego – młodego artysty z
Kramska. Na zakooczenie wizyty wszyscy spotkali się w sali widowiskowej Świetlicy Wiejskiej w
Grąblinie, gdzie wręczono gościom okolicznościowe pamiątki.

VIII.
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY KRAMSK 10 - 17 LIPCA 2004 R.
W koloniach zorganizowanych w Kramsku uczestniczyła 29-osobowa grupa młodzieży z gminy
francuskiej Saint Antonie de Rocher i niemieckiej Kircheim i 14 osobowa grupa gospodarzy. Wszyscy
zostali zakwaterowani w Ośrodku Wczasowym Leśna Polana w Ślesinie.
Dla uczestników zorganizowano kilka wycieczek. Podczas pierwszej wycieczki młodzież odwiedziła
Toruo, tam mieli okazje zobaczyd Starówkę, zwiedzid Dom Mikołaja Kopernika i Planetarium Mikołaja
Kopernika. Następnie grupa zjadła posiłek w restauracji Mc Donald’s. Popołudnie cała grupa spędziła
na zamku w Gołubiu – Dobrzyniu, gdzie obejrzała pokaz walk średniowiecznego rycerstwa i wzięła
udział w pieczeniu kiełbasek przy ognisku.
Następnego dnia goście z Francji i Niemiec odwiedzili Licheo i gospodarstwo agroturystyczne w
Izabelinie „Ania i Filip”, którego właścicielem jest Wojciech Jaskólski. Była okazja żeby obejrzed mini
ZOO oraz start balonu, na zakooczenie pobytu w gospodarstwie zorganizowano dla uczestników
program sportowy, w którym brali udział.
Druga wycieczka zorganizowana została na trasie Ślesin – Biskupin – Żnin – Kruszwica. Zaplanowano
m.in. zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, następnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Żninie, Mysiej Wieży w Kruszwicy. Wszyscy wzięli udział w rejsie po Gople.
Kolejną atrakcja jaką zaplanowano był wyjazd do Pływalni AKWAWIT w Lesznie.
Na zakooczenie pobytu w naszej gminie wszyscy goście otrzymali drobne upominki.

IX.
MIĘDZYNARODOWY DZIEO KOBIET INTERNATIONALES FRAUEN WOCHENENDE W MÖRFELDEN –
WALLDORF 4 - 6 MARCA 2005 R.
W skład polskiej delegacji weszły: Barbara Błaszczyk, Beata Gogolewska, Magdalena Lisowska,
Karolina Makowska, Dorota Nowak, Genowefa Samorzewska.
Pierwszego dnia po przybyciu do Urzędu Mörfelden i po krótkim powitaniu, cała grupa kobiet wzięłą
udział w Światowym Dniu Modlitwy w ewangelickim kościele Mörfelden.
Drugi dzieo rozpoczął się od referatu który wygłosiła Barbara Schmidbauer na temat „Europa i
Kobiety”. Wystąpienie była bardzo ciekawe i pobudziło uczestniczki do bardzo żywej dyskusji i

4

sformułowania ciekawych wniosków. Popołudnie upłynęło na pracy zespołowej w ramach 4 grup
tematycznych:
Podobne prawa – podobne realia?
Solidarna społecznośd – realnośd czy życzenie?
Szczególny wkład kobiet w zorientowaną na przyszłośd Europę
Jak stajemy się Europejkami? – pytanie o tożsamośd
Po zakooczeniu dyskusji w grupach, każda musiała zaprezentowad wyniki na forum. Chętni mogli
później wziąd udział w otwarciu wystawy Alexis Muston. Wieczorem wszyscy bawili się na
uroczystości zorganizowanej w Urzędzie Mörfelden.
Ostatniego dnia uczestniczki spotkania wzięły udział w wycieczce zorganizowanej pod hasłem
„Mieszkad – żyd – pracowad”, mogły wysłuchad także wystąpienia o Żydówkach z obozu
koncentracyjnego Walldorf.

X.
DEBATA ROLNICZA - „LIDER GMINNEGO ROLNICTWA” Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAPROSZONYCH Z GMINY
KIRCHEIM 18 MARCA 2005 R.
W debacie oprócz gości zaproszonych z gminy Kircheim: Wolfgang Lehmann – Burmistrz Gminy
Kircheim, p. Unger – Prezes Niemieckiego Związku Rolniczego w Turyngii, wzięli udział: Krzysztof
Musiał – Sekretarz Starostwa Powiatowego, Andrzej Bobrowski – Dyrektor Wydziału Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego, Zbigniew Król – Przedstawiciel Wojewody Konioskiego, Andrzej Śruba –
Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnej, Franciszek Nowak – Prezes Stowarzyszenia
Dzierżawców i Własności Rolnych, Przemysław Lecyk – Centrum Doradztwa Rolniczego, Włodzimierz
Wolny – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ewa Kwapich – Dyrektor ODR Kościelec,
Sylwia Szczygieł – Przedstawicielka KRUS, Ryszard Kordana – Prezes Poznaoskich Zakładów Zielarskich
HERBAPOL.
Tematem przewodnim była potrzeba zrzeszania się rolników w ramach grup producenckich i
podejmowania wspólnych starao o pozyskiwanie środków na rozwój rolnictwa. P. Unger bardzo
ciekawie opowiadał o przemianach jakie zaszły w rolnictwie niemieckim po przystąpieniu Niemiec do
struktur europejskich oraz o współczesnym kształcie rolnictwa i upraw w Turyngii.
Po zakooczeniu debaty goście z Niemiec spotkali się z przedstawicielami władz gminy Kramsk.
Podczas tego spotkania omawiano m.in. najbliższe plany współpracy zagranicznej pomiędzy gminami.

XI.
WYJAZD SZKOLENIOWY Z FIRMĄ HERBAPOL (POLSKI ZWIĄZEK ZIELARSKI) DO NIEMIEC
14 - 16 CZERWCA 2005 R.
W dniach 14 – 16 czerwca 2005 r. przedstawiciele gminy Kramsk, firmy Herbapol i plantatorzy z
regionu Wielkopolski brali udział w spotkaniu szkoleniowym dotyczącym uprawy i przetwórstwa ziół.
Jednak oprócz spotkao tematycznych była także okazja do zwiedzenia Weimaru, gdzie pierwszego
dnia grupa odwiedziła dom Goethego, Muzeum Schillera, Niemiecki Teatr Narodowy, Archiwa
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Nietzsche’go, Zamek Miejski. Wieczorem wszyscy wspólnie zjedli kolację w pensjonacie
Schwalbennest.
Drugi dzieo rozpoczął się od wyjazdu do miejscowości Lahoma, gdzie zwiedzano zakład przetwórczy,
właściciel gospodarstwa Frank Quaas przedstawił prezentację multimedialną na temat technik i
maszyn niezbędnych do uprawy ziół następnie wszyscy zwiedzali plantacje rumianku. Drugą częśd
dnia grupa spędziła w firmie PHARMAPLANT w miejscowości Artern, gdzie zwiedział laboratorium i
uprawy eksperymentalne ziół i roślin leczniczych.

XII.
UDZIAŁ DELEGACJI STRAŻY POŻARNEJ Z KRAMSKA I PATRZYKOWA ORAZ ORKIESRTY STRAŻACKIEJ W
OBCHODACH 140 – LECIA STRAŻY POŻARNEJ W KIRCHEIM 1 - 3 LIPCA 2005 R.
Obchody 140-lecia Straży Pożarnej w Kircheim z udziałem delegacji Straży Pożarnej z Kramska i
Patrzykowa rozpoczęły się od piątkowego koncertu na żywo „Rokowa Noc” z udziałem grupy „Alien”.
W sobotę rano rozpoczęły się zawody Ochotniczej Straży Pożarnej Kircheim i Straży Pożarnej Związku
Gminnego „Riecheimer Berg” w których brał też udział zespół reprezentujący Ochotniczą Straż
Pożarną z Kramska i Patrzykowa. Po zakooczeniu zawodów odbył się uroczysty przemarsz korowodu
przez Kircheim i pokazy nowoczesnych technik, maszyn i wozów strażackich. Druga częśd dnia
upłynęła pod hasłem „Popołudnie z muzyką”, była okazja by skosztowad lokalnych ciast i wypieków.
Dla dzieci zorganizowano zabawy i zawody. Chętni mogli spróbowad pieczonego prosiaka i wziąd
udział w loteriach. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka zespołu „Golden Sixties Band” z Erfurtu.
Ostatniego dnia zorganizowano zawody w „pianiu koguta” i bieg w workach. Po obiedzie delegacja z
Kramska i Patrzykowa podziękowała za miłe przyjęcie i udała się w podróż powrotną do kraju.

XIII.
SEMINARIUM FRANCUSKO – POLSKIEGO PARTNERSTWA REGIONÓW BLIŹNIACZYCH BRETANII I
WIELKOPOLSKI 1 - 8 LIPCA 2005 R.
W seminarium zatytułowanym: „Zrozumied i rozwinąd europejski model socjalny poprzez
obywatelstwo europejskie”, gminę Kramsk reprezentowały Barbara Błaszczyk i Anna Tomalak.
Po przyjeździe do Renes cała polska grupa została przywitana przez Komitet ds. Partnerstwa Rennes i
przedstawicieli francuskiej gminy .
Weekend upłynął na zwiedzaniu wybrzeża San Malo oraz wzgórza Saint Michel.
W poniedziałek 4 lipca wszyscy uczestnicy seminarium spotkali się w miasteczku uniwersyteckim KER
Lann w Bruz koło Renes. Spotkanie rozpoczęło się od wykłady nt. rozwoju polityki socjalnej w Unii
Europejskiej w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób poszkodowanych. Następnie
rozpoczęła się praca w grupach (dyskusja, wymiana doświadczeo, poglądów). Na zakooczenie
pierwszego dnia wszystkie grupy spotkały się razem i prezentowały wyniki pracy grupowej.
Drugi dzieo rozpoczął się od obrad nt. „Dostęp do pracy dzięki edukacji i programowi wsparcia
integracji społecznej, prelegentami byli: Yves Mens – Dyrektor Generalny GREF Bretagne, Chrisite
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Nedellec – Kierownik Wydział Integracja w Radzie Generalnej Departamentu Ille – et – Villelegne,
Zygmunt Jeżewski – dyrektor Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia w Poznaniu, Barbara Dudzioska –
przedstawicielka Fundacji Barka. Popołudniu wszyscy uczestnicy zwiedzali Centrum Pomocy Poprzez
Pracę w Beton oraz Bretagne Atelier.
Kolejny dzieo rozpoczął się od dyskusji na temat sposobów wsparcia integracji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Następnie podczas pracy w grupach była
okazja do spotkania z osobami, które korzystały z pomocy podczas szukania pracy. Po uroczystym
zamknięciu Europejskiego seminarium w Ecole Normale Superiorieure de Cachin – Bruz, odbył się
wieczór europejski partnerstwa bliźniaczego zorganizowany przez Komitet ds. Partnerstwa z Chartres
de Bretagne.
W czwartek uczestnicy seminarium zwiedzali w Plerin ośrodki dla osób chorych i niepełnosprawnych.
Przed powrotem do Ker Lann w Bruz wszyscy spotkali się jeszcze z merem Yves Le Faucher podczas
przyjęcia w merostwie w Plerin.

XIV.
SPOTKANIE MŁODZIEŻY TRZECH NARODÓW ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ RIECHEIMER BERG
16 - 23 LIPCA 2005 R.
W spotkaniu zorganizowanymprzez gminę Riecheimer Berg brało udział 42 dzieci i 6 opiekunów (14
dzieci i 2 opiekunów z każdego paostwa: Niemiec Francji i Polski).
Nasz kraj reprezentowały dzieci z Gimnazjum w Kramsku i Wysokiem: Alicja Augustyniak, Nina
Bąkowska, Katarzyna Barczykowska, Karolina Wesołowska, Arkadiusz Sarnowski, Szymon
Lewandowski, Łukasz Jakubowski, Ewelina Kowalska, Krystian Kozłowski, Łukasz Starosta, Paulina
Kuczmaoska, Dorota Koźmioska, Katarzyna Kupsik, Natalia Wróbel. Opiekunami były Maria
Andrzejewska i Karolina Makowska.

XV.
SPOTKANIE PARTNERSKIE ZWIĄZKÓW GMINNYCH RIECHEIMER BERG ORAZ GATINE ET CHOISILLES
21 - 24 PAŹDZIERNIKA 2005 R.
W skład delegacji, która reprezentowała gminę Kramsk w partnerskim spotkaniu związków gminnych
Riecheimer Berg oraz Gatine et Choisilles, weszli: Józef Karmowski – wójt gminy Kramsk, Anna
Tomalak – tłumacz, Andrzej Pośpieszyoski – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
Spotkanie we Francji rozpoczęło się od wizyty w gimnazjum, gdzie podczas wykładu dyrektor szkoły –
p. Fruchon zaprezentował system szkolny we Francji. Po obiedzie grupy zwiedzały liceum winiarskie i
miasteczko Amboise. Wieczorem wszyscy spotkali się w sali przyjęd Beaumont La Ronce podczas
kolacji.
Podczas drugiego dnia pobytu delegacja z Kramsk zwiedzała muzeum regionalne Compagnonnage,
gdzie prezentowane były bardzo ciekawe eksponaty wykonane przez regionalnych twórców.
Następnie wszyscy spotkali się w kościele na koncercie chorów z Rouziers i Neuille Pont Pierre.
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Spotkanie zakooczyła uroczysta kolacja podczas której była okazja do podsumowania, dyskusji
wymiany doświadczeo.

XVI.
MIĘDZYNARODOWY DZIEO KOBIET - Spotkanie w gminie Kramsk 4 - 6 MARCA 2005 R.
Uczestniczki spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet spotkały się w piątkowe popołudnie
w Szkole Podstawowej w Kramsku, następnie udały się na wspólna modlitwę do Kościoła
parafialnego w Kramsku, po nabożeostwie wysłuchały występu chóru kościelnego. Podczas kolacji
miało miejsce oficjalne powitanie gości. Zaproszone panie zostały zakwaterowane w gospodarstwie
agroturystycznym w Licheniu.
W sobotę rano cała grupa zwiedzała Konin i uczestniczyła w spotkaniu z prezydentem Konina. Po
obiedzie panie zostały podzielone na 3 grupy i uczestniczyły w warsztatach. Pierwsza grupa
rozmawiała na temat roli kobiety w rodzinie, spotkanie odbywało się w Szkole w Wysokiem. Na
temat roli kobiety w rozwoju tradycji wsi polskiej zastanawiały się panie uczestniczące w spotkaniu w
Szkole Podstawowej w Świędcu. Kobiety uczestniczące w spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Grąblinie
dyskutowały na temat roli kobiet w polityce. Wieczorem wszystkie uczestniczki spotkały się z
przedstawicielami władz gminy podczas uroczystej kolacji w Szkole Podstawowej w Kramsku.
Przed wyjazdem panie wzięły jeszcze udział w zwiedzaniu bazyliki w Licheniu.

XVII.
FRANCUSKA DELEGACJA Z WIZYTĄ W GMINIE KRAMSK 25 - 28 MAJA 2006 R.
Goście spotkali się z Kołem Europejskim „Brukselka” w Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej,
następnie zorganizowano spotkanie z kierownictwem urzędu gminy w Kramsku, podczas, którego
zaprezentowano strukturę organizacyjną gminy. W spotkaniu wzięli również udział radni,
przedstawiciele OSP Kramsk i Koła Myśliwych. Zwiedzanie Zakładu Przetwórstwa Zielarskiego
HERBAPOL w Chmielniku to kolejny punkt programu wizyty delegacji francuskiej w gminie Kramsk i
okazja do zapoznania z głównymi kierunkami uprawy ziół i produkcji leków. Popołudnie upłynęło na
zwiedzaniu ośrodka zdrowia, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum w Kramsku. Uczniowie
Gimnazjum przygotowali program artystyczny. Goście odwiedzili klub sportowy w Domu Strażaka,
gdzie spotkali się ze sportowcami. Okazję do spotkania z delegacją mieli również strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kramsku i pracownicy Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku.
Podczas tego spotkania zespół wokalny „Sentymentalne Serca” przygotował krótki występ. W drodze
do miejsca zakwaterowania delegacja zwiedział jeszcze Sanktuarium Maryjne w Licheniu.
Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego miało miejsce w sobotę rano, następnie
delegacja zwiedzała Starówkę, (kościół św. Bartłomieja, most dla pieszych, słup milowy). Podczas
obiadu goście spotkali się z p. Tomczakiem – wykonawcą inwestycji budowlano – remontowych na
terenie gminy Kramsk. Druga częśd dnia upłynęła na zwiedzaniu gospodarstwa rolnego w
miejscowości Nowy Czarków, zwiedzaniu kościoła po wezwaniem Św. Stanisława w Kramsku,
zwiedzaniu odkrywki węgla brunatnego w miejscowości Bilczew. Ostatnim punktem programu tego
dnia było spotkanie w Szkole Podstawowej w Świędcu, podczas którego mieszkaocy zaprezentowali
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elementy kultury lokalnej w przedstawieniu „U Trepiorza”. Następnego dnia rano delegacja udała się
do Warszawy.
Owocem wizyty były ustalenia dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie wymiany organizacji
sportowych, kulturalnych, wymiany rodzin i wymiany doświadczeo pomiędzy rolnikami, szkołami i
samorządem gmin. Zaproponowano również zorganizowanie wymiany nauczycieli w okresie
wakacyjnym.

XVIII.
WIYZTA PRYEDSTAWICIELI KIRCHHEIM NA JUBILEUSZU 120-LECIA OCHOTNICYEJ STRAŻY POŻARNEJ W
KRAMSKU 09 - 11.06.2006 R.
Obchody rozpoczęły się od prezentacji historii OSP w Kramsku oraz koncertu orkiestry dętej przed
Domem Strażaka. Następnie w parku odbywały się zawody sportowo- pożarnicze oraz zabawa
taneczna.
Niedziela rozpoczęła się nabożeostwem jubileuszowym, po którym rozpoczęła się uroczystośd
oficjalna z udziałem Wójta Gminy oraz zaproszonych gości.

XIX.
KOLONIE MIĘDZYNARODOWE GATINE ET CHOISILLES FRANCJA 21 - 30.07.2006 R.
W obozie wzięło udział 16 uczniów z gminy Kramsk oraz uczniowie z Francji i Niemiec. Głównym
celem spotkania było wzmocnienie więzi kulturowych zaprzyjaźnionych paostw oraz nauka języków
obcych.

XX.
WIZYTA PLANTATORÓW Z TURYNGII W POLSCE 08 - 10.09.2006 R.
W trakcie pobytu plantatorzy niemieccy zwiedzili Instytut Roślin i Przetwórstwa Zielarskiego W
Plewiskach, PZZ Herbapol w Swarzędzu, Firmę Zielarską w Kruszynku, Gospodarstwo Rolne w
Lubraocu oraz firmę AGROPLANT w Pleszewie.

XXI.
MIĘDZYNARODOWY DZIEO KOBIET LASLOVO – CHORWACJA 2 - 4 MARZEC 2007 R.
W Międzynarodowym Dniu Kobiet wzięły udział przedstawicielki Holandii, Niemiec, Polski. Temat
spotkania brzmiał: Laslovo wczoraj i dziś. Podczas pobytu kobiety poznały historię Laslova oraz losy
jego mieszkaoców podczas w czasie wojny w latach 1991-1996.
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XXII.
PODPISANIE PAKTU PRZYJAŹNI Z FRANCUSKIM ZWIĄZKIEM GMINNYM GATINE ET CHOISILLES
18 - 21.05.2007 R.
Na zaproszenie Francuskiego Komitetu współpracy delegacja z gminy Kramsk uczestniczyła w
spotkaniu poświęconym dalszemu rozwojowi współpracy polsko-francuskiej. Pierwszym etapem jej
ewaluacji było podpisanie przez wójta gminy Kramsk porozumienia partnerskiego z zaprzyjaźnionym
Związkiem Gmin. Podczas spotkania oba kraje ustaliły priorytety i dziedziny, w ramach których
odbywad się będzie wzajemna współpraca. Główny celem wzajemnej współpracy będzie dążenie obu
samorządów do integracji obywateli Polski i Francji, zawieranie przyjaźni pomiędzy mieszkaocami
obu krajów, wzajemne poznanie obu kultur.

XXIII.
TRÓJSTRONNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W KRAMSKU 2 3 - 29.07.2007 R.
Spotkanie miało charakter cyklicznego międzynarodowego obozy językowego, w którym
uczestniczyli uczniowie z Francji, Niemiec i Polski ramach spotkania dla jego uczestników
przygotowano wiele atrakcji sportowych i rekreacyjnych, zwiedzanie regionu, naukę języków obcych
oraz spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej gminy Kramsk.

XXIV.
WIZYTA BURMISTRZA GMINY KIRCCHEIM NA UROCZYSTAOŚCI OTWARCIA HALI SPORTOWEJ W
WYSOKIEM 15 - 17.10.2010 R.
Na zaproszenie wójta gminy Kramsk Burmistrz Kirchheim wraz z przedstawicielami gminy niemieckiej
uczestniczył w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej hali sportowej w Wysokiem.

XXV.
MIĘDZYNARODOWY DZIEO KOBIET W ILMENAU W NIEMCZECH
Jak co roku spotkanie rozpoczęło się nabożeostwem ekumenicznym w kościele ewangelickim. Po
nabożeostwie uczestniczki spotkania zostały powitane przed przedstawicieli parlamentu
Europejskiego, gości z Czech, Francji, Holandii.
Święto kobiet to także warsztaty o tematyce:
- pogodzenie życia zawodowego oraz rodzinnego
- szanse na wykształcenie młodych kobiet
- przemoc wobec kobiet
- społeczna praca kobiet.
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XXVI.
TRÓJSTRONNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W NIECZECH – WSPÓLNOTA GMIN RIECHHEIMER – BERG
13.07 - 19.07.2008 R.
Coroczne spotkanie młodzieży z trzech paostw: Polski, Niemiec i Francji przebiegało pod hasłem
zwiedzania miejsc ciekawych historycznie i kulturowo: Weimar, Erfurt i Kirchheim to tylko niektóre z
odwiedzonych przez uczniów miejsc. Poza tym spotkanie upłynęło na nauce języków obcych oraz na
wspólnej integracji.

XXVII.
MIĘDZYNARODOWY DZIEO KOBIET W WAGENINGEN – HOLANDIA 06 - 08.03.2009r.
Coroczne spotkanie kobiet z Holandii, Niemiec, Chorwacji i Polski odbyło się pod hasłem: kobieta w
Europie. Hasło nawiązywało do odbywających się w roku 2009 wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Podczas pobytu w Holandii panie dyskutowały na temat roli kobiet w polityce,
problemach, które dotykają kobiety w Europie oraz o różnicach w traktowaniu kobiet i mężczyzn w
pracy zawodowej. Kobiety recytowały również wiersze w ojczystych językach, śpiewały piosenki,
zwiedzały uniwersytet w Wageningen.

XXVIII.
PODPISANIE UMOWY O PARTNERSTWIE POMIĘDZY GMINAMI POLSKĄ I FRANCUSKĄ
11 - 15.06.2009 R.
W dniu 12 czerwca 2009 r. w Gminie Kramsk została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą
Kramsk a francuską Wspólnotą Gmin Gatine et Choisilles.
Gminę Kramsk reprezentował Wójt Józef Karmowski, wspólnotę gmin francuskich Przewodniczący
Gerard Martineau oraz Przewodniczący Konitetu Współpacy Laurent Brault.
Zasady partnerstwa zostały określone następująco: rozwój edukacji, kultury, sportu, rolnictwa,
wymiana młodzieży, wszelka inicjatywa zmierzająca do integracji obywateli.
Spotkanie było także okazją do zaprezentowania gościom z Francji działalności szkół na terenie
Gminy, dorobku kulturowego oraz rozwijającego się rolnictwa i drobnej przedsiębiorczości.

XXIX.
TRÓJSTRONNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY WE FRANCJI 19 - 25.07.2009 R.
Uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Kramsku i Wysokiem spędzili we Francji tydzieo wakacji wraz
ze swoimi kolegami z Niemiec.
Młodzież uczyła się języków obcych, uczestniczyła w wycieczkach po dolinie Loary, warsztatach
zajęciowych w grupach, zwiedzała zamki, przygotowywała wystąpienia przedstawiające i opisujące
swoja ojczyznę.
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W programie nie zabrakło również takich atrakcji jak gokarty, kręgle, basen.

XXX.
SPOTKANIE TEMATYCZNE WE FRANCJI – TRADYCJE FRANCUSKICH POLOWAO 2 - 5.10.2009 R.
Delegacja z Gminy Kramsk, w tym przedstawiciele Koła Łowieckiego ORION w Kramsku uczestniczyli
w spotkaniu tematycznym zorganizowanym z okazji święta myśliwych - Hubertusa.
Podczas pobytu w zaprzyjaźnionej odbyły się dwa polowania: polowanie na dużą zwierzynę z
udziałem prominentów związanych z myślistwem we Francji (ale również z Anglii i Szwajcarii), oraz
polowanie w Haute Bard na małą zwierzynę. Spotkanie tematyczne było przygotowane w oparciu o
zapisy zawarte w podpisanej w tym samym roku umowie partnerskiej. Wymiana myśliwych z Polski
umożliwiła im nawiązanie poznanie zasad polowania we Francji, tradycji związanych z tym zajęciem.
Poza polowaniem goście z Polski zaprezentowali również swoje dotychczasowe nagrody i trofea,
opowiedzieli i historii Koła Łowieckiego ORION oraz historii i regułach myślistwa w Polsce.

XXXI.
MIĘDZYNARODOWY DZIEN KOBIET W MOERFELDEN – WALLDORF W NIEMCZECH 03 - 05.03.2010 R.
Spotkanie kobiet z Niemiec, Holandii, Chorwacji, Polski i Francji odbyło się w miejscowości
Moerfelden – Walldorf.
Hasłem przewodnim spotkania było: uczyd się od innych, współpracowad z innymi, byd dla innych.
Podczas Dnia Kobiet organizatorki przygotowały dla swoich koleżanek wiele atrakcji: pracę w
grupach, której celem była integracja, zabawa oraz wzajemne poznawanie się, zwiedzanie Frankfurtu
oraz przybliżenie jego historii i znaczenia w Europie, częśd artystyczna przygotowana przez miejscową
młodzież.
Panie odwiedziły również miejscowy meczet, gdzie zjadły tradycyjne arabskie śniadanie i zwiedziły
świątynię. Spotkały się ponadto z kobietami, które żyją w kulturze muzułmaoskiej.

XXXII.
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W GMINIE KRAMSK 11 - 17.07.2010 R.
W Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w gminie Kramsk uczestniczyła młodzież z Gimnazjum
Publicznego w Kramsku, Gimnazjum Publicznego w Wysokiem, grupa z Niemiec, Francji oraz Estonii.
Tematem przewodnim spotkania była integracja poprzez sport i zabawę. Młodzież zwiedziła m.in.
Kopalnię Soli w Kłodawie, Bazylikę w Licheniu, Starówkę w Koninie.
Organizatorzy oraz nauczyciele przygotowali wiele atrakcji sportowych: kręgle, paintball, pokaz
balonu, zwiedzanie mini-zoo w Izabelinie, ogniska, gry intelektualne. Odbyły się również zawody w
piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy.
W przyszłym roku Spotkanie Młodzieży odbędzie się w Niemczech.
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XXXIII.
WIZYTA DELEGACJI POLSKIEJ W NIEMCZECH Z OKAZJI JUBILEUSZU 145-LECIA OSP W KIRCHHEIM
Na zaproszenie Burmistrza Związku Gmin Riechheimer Berg oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kirchheim delegacja z Gminy Kramsk uczestniczyła w uroczystościach związanych z jubileuszem
powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Partnerskiej Gminie Kirchheim.
Przedstawiciele Ochotniczej w Straży Pożarnej z Gminy Kramsk wręczyli swoim kolegom z Niemiec
pamiątkową statuetkę Św. Floriana.
Wizyta była również okazją do zwiedzenia szkoły podstawowej oraz do rozpoczęcia współpracy
pomiędzy szkołą w Kirchheim oraz Szkołą Podstawową w Kramsku.

XXXIV.
WIZYTA MYŚLIWYCH Z HAUTE BARDE W GMINIE KRAMSK 07 - 11.10.2010 R.
Na zaproszenie wójta gminy Kramsk oraz Koła Łowieckiego ORION myśliwi z zaprzyjaźnionej
Wspólnoty Gmin Gatine et Choisilles przebywali z wizytą w gminie Kramsk.
Delegacja gości z Francji liczyła 6 osób, a przewodniczył jej Przewodniczący Związku Gmin Gerard
Martineau.
Myśliwi w trakcie pobytu uczestniczyli w polowaniu zorganizowanym przez Koło Łowieckie ORION.
Pan Prezes koła Bogumił Rybicki wraz z myśliwymi przygotowali dla swoich gości myśliwskie
powitanie na polowaniu, zaprezentowali także zwyczaje myśliwskie w Polsce. Goście spędzili
również wieczór w rodzinach u członków Koła Łowieckiego – pana Antoniego Kołodziejczaka oraz
pana Ryszarda Nowickiego.
Pobyt w gminie Kramsk dla naszych gości był pierwszą wizytą w Polsce, dlatego program został
przygotowany tak, aby nasi przyjaciele mogli poznad możliwie dużo ciekawych miejsc w naszej gminie
i jej okolicach.
Goście zwiedzili odkrywkę kopalni węgla brunatnego, przedsiębiorstwa Piotra Hodlika, kościół w
Kramsku oraz Świetlicę działającą przy parafii w Kramsku, Gimnazjum Publiczne w Kramsku, hodowlę
ryb w Gosławicach, spotkali się z Siostrami Anuncjatkami w klasztorze w Grąblinie, zwiedzili Bazylikę
w Licheniu oraz gospodarstwo rolne paostwa Jaworskich w Patrzykowie.
Myśliwi z Koła Łowieckiego ORION zostali zaproszeni przez myśliwych z Haute Bard na polowanie w
roku 2011 z okazji Święta Hubertusa.

PS
Pomimo usilnych starao i wielu rozmów nie udało mi się dotrzed do jakichkolwiek materiałów dokumentujących te
wydarzenia. Nie ma ich również w urzędzie gminy. Promocja, po której dziwnym zbiegiem okoliczności, nie pozostał żaden
ślad. Szkoda. (Andrzej Michalak – red.)
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