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1. Kim jesteśmy? Jak funkcjonujemy? 
 

W dniach 15-16 grudnia 2005r. w Brwinowie odbyło się seminarium dla 
przedstawicieli szkół rolniczych i leśnych, którego tematyka była związana z organizacją 
EUROPEA International - europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego szkoły i placówki 
szkoleniowe o charakterze rolniczym i leśnym oraz przedstawienie uczestnikom 
moŜliwości członkostwa w jej strukturach. Uczestnicy seminarium podjęli decyzję 
o powołaniu stowarzyszenia EUROPEA POLSKA. 5 kwietnia 2006 r. decyzją 
Krajowego Rejestru Sądowego organizacja uzyskała moc prawną i figuruje pod 
numerem KRS/003200/06/433.  

 
Dzięki tej inicjatywie szkoły  rolnicze i leśne rozpoczęły współpracę z partnerami 

zagranicznymi zrzeszonymi w Europea International. Szkoły rolnicze wykazują ogromne 
zainteresowanie działaniami partnerskimi ze szkołami europejskimi, a naszą misją jest 
integracja polskich szkół rolniczych i leśnych, a na arenie międzynarodowej: inicjowanie, 
wspieranie i rozwój współpracy między podobnymi placówkami. Członkostwo  w EUROPEA 
International daje nam szerokie moŜliwości nawiązywania współpracy i realizacji 
projektów szkoleniowych, edukacyjnych, wymiany uczniów, staŜy nauczycieli. Instytucje 
członkowskie są potencjalnymi partnerami w tych projektach, razem opracowują ich 
załoŜenia i nierzadko razem występują o środki finansowe na realizację działań (np. w 
ramach programu Leonardo da Vinci).  

W rundzie selekcyjnej 2009 uzyskaliśmy dofinansowanie projektu 
partnetrskiego LdV „CHAVET”  w kwocie 25000 Euro.  
 

W dniach 23 – 24 maja 2008r. w Nevers we Francji została podpisana 
umowa o współpracy szkól francuskich  i polskich. Ze strony Europea Polska umowę 
podpisali Wiesława Gąsiorowska – prezes Stowarzyszenia i Ireneusz Wesołowski – 
Wiceprezes. Ze strony Europea France umowę podpisali: reprezentowane przez Panią G. 
Salaun Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa i Pan C. Pinard koordynator francuskiej 
sieci szkolnictwa rolniczego Europea France.  
 
2.  Członkowie i władze stowarzyszenia 
 
Obecnie członkami Stowarzyszenia EUROPEA Polska są następujące szkoły rolnicze i 
leśne: 

- Rolnicze Centra Kształcenia Ustawicznego (RCKU) w: Czernichowie, Namysłowie, 
Miętnem, Wojsławicach, Głubczycach, Marszewie, Trzciance, Łowiczu, Leśnej 
Podlaskiej, Gdańsku, Wolborzu, Gronowie, Starym Brześciu, Piasecznie, 
Bogdańczowicach, Przemystce i Okszowie; 

- Centra Kształcenia Praktycznego w: Bujnach, Grubnie, Kaczkach Średnich i 
Pszczelej Woli; 

- Zespoły Szkół Rolniczych, Rolniczo-Technicznych, Ogrodniczych, Gospodarki 
śywnościowej, Zespoły Szkół Powiatowych itp. w: Golądkowie, Kamieniu Małym,  
Gródkach, Radomiu, Lesku, Nowosielcach, Grudziądzu, Gołotczyźnie, Bielicach, 
Kijanach, Oleszycach; 

- Zespoły Szkół Leśnych, Drzewnych i Agrotechnicznych w: Warcinie, Rogozińcu, 
Zagnańsku, Rucianem-Nida i Tucholi. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia to następujące osoby: 
 

 
Wiesława Gąsiorowska - ZS w Gołotczyźnie, Prezes Stowarzyszenia, 
Ireneusz Wesołowski - ZSLiA Tuchola, Wiceprezes, 
Grzegorz Cetner - CDR w Brwinowie, O/Poznań, Sekretarz, 
Aleksandra Kędzierska-Mańka - ZSLiO Warcino, Skarbnik, 
Mirosław Kret - ZSP RCKU w Łowiczu, 
Ryszard Górawski – ZSL Rogoziniec  
Mariusz Sobański  - ZS RCKU w Wolborzu. 

 
 
3. Członkostwo w EUROPEA International 
 

Podczas Walnego Zgromadzenia w Brwinowie w dniach 13-14 listopada 2006 r. 
podjęto decyzję o przystąpieniu do Europea International. Pozytywna decyzja przyjęcia 
organizacji do struktur europejskich zapadła na walnym Zgromadzeniu EUROPEA 
International. w Tampere, w Finlandii, w grudniu 2006r. Tym samym przed polską siecią 
szkół otworzyły się nowe moŜliwości współpracy z zagranicznymi partnerami. Dzięki 
międzynarodowej współpracy szkół  i instytucji szkoleniowych, na drodze wymiany kardy, 
doświadczeń, informacji, wzrasta jakość oferowanych programów szkoleniowych,           
a przede wszystkim wdraŜane są nowe rozwiązania metodyczne. 
 
Od tego czasu szkoły rolnicze i leśne – jako członkowie stowarzyszenia – uczestniczą          
w róŜnych przedsięwzięciach inicjowanych przez sieć szkół EUROPEA International.  
 
 
4. Wybrane dotychczasowe wydarzenia i przedsięwzięcia EUROPEA Polska 
 

• W maju 2006 r. reprezentacja szkoły w Tucholi brała udział w Europejskich 
Mistrzostwach Umiejętności Leśnych w Austrii. W towarzyszących imprezie 
spotkaniach integracyjnych i warsztatach tematycznych udział wzięli uczniowie ze 
szkół w Namysłowie (warsztaty dotyczące ekologii na terenach Parków 
Narodowych) i Wolborzu (warsztaty Hodowli Koni).  

 
• W IX 2006r.  byliśmy zaproszeni w roli obserwatorów na mistrzostwa orki w 

Estonii.  
 

• Na Walne Zgromadzenie EUROPEA International w Finlandii (grudzień 2006) 
wyjechała delegacja ze szkoły w Łowiczu i Rucianem–Nida. Podczas tego 
Walnego Zebrania, decyzją Zgromadzenia Polskie Stowarzyszenie zostało przyjęte 
w poczet członków EUROPEA International, a Wice-sekretarzem organizacji został 
P. Grzegorz Cetner – sekretarz Europea Polska (CDR Brwinów, O/ Poznań). 

 
• 2006 i 2007: Prezentacja załoŜeń działalności EUROPEA Polska oraz 

sprawozdawanie z działań bieŜących Stowarzyszenia na posiedzeniach Komitetu 
ds. Horyzontalnych w MRiRW w Warszawie (udział P. Grzegorza Cetnera, 
Sekretarza Stowarzyszenia). 

 



• W marcu 2007 r. na zaproszenie Europea France uczestniczyliśmy w 
integracyjnych Spotkaniach Młodych Europejczyków w  Fontenay–la– Comte we 
Francji. Był to integracyjny wyjazd nauczycieli i uczniów ze szkół w Gołotczyźnie, 
Golądkowie, Łowiczu, Tucholi, Marszewie i Namysłowie.  

 
• W maju i w czerwcu 2007 r. uczniowie szkoły rolniczej w Saint Herblaine   

(Francja)  odbywali praktyki zawodowe w Polsce. Dwóch uczniów - w prywatnych 
gospodarstwach, jeden - w Wigierskim Parku Narodowym w Suwałkach.  

 
• 2007: Udział szkoły leśnej z Tucholi w Europejskich Mistrzostwach Umiejętności 

Leśnych w Belgii. 
 

• W XII 2007r. w spotkaniu EUROPEA Polska, w szkole w Warcinie, uczestniczył 
Pan Bernard Longueville – Prezydent Europea France. Podjęto decyzję                 
o podpisaniu umowy między szkołami obu krajów. 

 
• We wrześniu 2007 r. delegacja EUROPEA Polska brała udział w Walnym 

Zgromadzeniu Europea International w Portugalii. 
 

• W lutym 2008 r. uczniowie Zespołu Szkól w Gołotczyźnie zostali zaproszeni na 
wystawę rolniczą do ParyŜa.  

 
• W maju 2008 r. uczniowie szkół w Warcinie, Gołotczyźnie, Tucholi po raz 

kolejny wzięli udział w mistrzostwach leśnych w Norwegii i w towarzyszących 
imprezach tematycznych.  

 
• W dniach 23–24 maja 2008r. w Nevers, we Francji, została podpisana umowa o 

współpracy szkół francuskich i polskich.  Ze strony Europea Polska umowę 
podpisała Wiesława Gąsiorowska – Prezes i Ireneusz Wesołowski – 
Wiceprezes EUROPEA Polska. Ze strony Europea France umowę podpisali: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa, reprezentowane przez  Panią G. Salaun i 
koordynatora francuskiej sieci szkolnictwa rolniczego Europea France Pan C. 
Pinarda. Zacieśnienie kontaktów otwiera nowe moŜliwości współpracy uczniów, a 
takŜe nauczycieli szkół rolniczych i leśnych w zakresie wymian, staŜy i 
doskonalenia zawodowego.   

 
• W dniach 25 – 28 maja 2008r. w CDR, O/Poznań odbyło się międzynarodowe 

spotkanie robocze EUROPEA International poświęcone wewnętrznej organizacji 
pracy Stowarzyszenia oraz współpracy międzynarodowej w kolejnych dwóch 
latach (Prezydencje: Czech, Szwecji, Hiszpanii, Belgii i Węgier).  

 
• W dniu 30 maja 2008r. prezentacja Stowarzyszenia EUROPEA Polska                  

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mająca na celu przedstawienie zakresu 
działań Stowarzyszenia, zacieśnienie współpracy i złoŜenie propozycji podpisania 
umowy partnerskiej. 

• Lipiec 2008: Spotkanie robocze z przedstawicielem EUROPEA Holandia dot. 
funkcjonowania platformy internetowej www. Europea.org jako narzędzia 
wymiany informacji i współpracy międzynarodowej szkół i instytucji edukacyjnych. 

 
• Wrzesień 2008: Udział przedstawiciela EUROPEA Polska w spotkaniu 

przygotowawczym do walnego Zebrania EUROPEA Int. (Francja). Cel: Omówienie 
szczegółów programów partnerskich na kolejne dwa lata oraz agendy Walnego 
Zgromadzenia. 

• Wizyta studyjna przedstawicieli i Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa                         
i szkolnictwa zawodowego z Francji nt. rozwoju współpracy w zakresie organizacji 
praktyk zawodowych min. w gospodarstwach agroturystycznych i ogrodniczych.  

 



• Październik 2008: Walne Zgromadzenie EUROPEA Polska w Łowiczu, 
podsumowanie rocznej działalności, plany współpracy, postulaty do poruszenia na 
Walnym Zebraniu EUROPEA Int. we Francji. 

 
• 29.10-2.11. 2008 r.:  udział przedstawicieli EUROPEA Polska w Walnym 

Zgromadzeniu EUROPEA Int., LEGTA Saint Herblain, Francja.  
 

• 26 – 28 marca 2009, eliminacje krajowe do Europejskich Mistrzostw Umiejętności 
Leśnych w roku 2009; I Mistrzostwa Polski Umiejetności Leśnych Tuchola 
2009. 

 
• 20- 24 maja 2009 r. reprezentacja polski z ZSL z Tucholi zajęła III miejsce w 8. 

Europejskich Mistrzostwach Umiejętności Leśnych Lohr am Main w Bawarii w 
Niemczech. 

 
• 19 – 23 maja 2009r.: udział Zarządu w walnym zebraniu Europea International    

w Pradze, Czechy.  
 

• 19 – 23 maja 2009r.: udział polskich szkół rolniczych w imprezach towarzyszących  
Euroepa Meeting Praga 2009.  

 
           Europejskie Mistrzostwa z florystyki w Benesov - reprezentacja ZSLiA w Tucholi;  
           Europejskie Mistrzostwa z mechanizacji i  prac polowych w Humpolcu –  
           reprezentacja ZSRCKU w Łowiczu, 
           Europejskie Mistrzostwa z wiedzy o hodowli ryb w Treboniu – reprezentacja ZSL  
           w Miliczu  

� Czerwiec – lipiec 2009r.  -praktyki zawodowe 6 uczniów szkól francuskich 
w ZSL w Rucianem Nida, w ZS w Gołotczyźnie i w ZSL i A w Tucholi.  

      
Planowane działania do roku 2011. 
 

� lata 2009-2010: udział polskich szkół zrzeszonych w EUROPEA Polska oraz 
reprezentantów władz Stowarzyszenia w kolejnych wydarzeniach EUROPEA 
International w Szwecji (jesień 2009), Hiszpanii (wiosna 2010), Belgii 
(jesień 2010) i na Węgrzech (wiosna 2011). 

 
• Jesień 2011: Organizacja Walnego Zgromadzenia EUROPEA Int. w Polsce, 

w ramach wydarzeń związanych z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej. 
Organizacja towarzyszących imprez, warsztatów i spotkań dla uczniów szkół             
z krajów UE. Miejsce: Szkoły członkowskie EUROPEA Polska (miejsce organizacji 
warsztatów, imprez dla uczniów), Instytuty (miejsce konferencji, Walnego 
Zebrania), MRiRW lub wybrany Instytut (otwarcie, zamknięcie imprezy).  

     Będzie to największe zadanie dla EUROPEA Polska w nadchodzących latach. Jest to      
     obowiązek kraju członkowskiego, który obejmuje Prezydencję w UE.                    
     W spotkaniach weźmie udział kilkaset osób. Szczegóły organizacji wydarzeń będą  
    przedmiotem debaty na krajowym forum EUROPEA Polska, najpóźniej jesienią  
    2009 r., a następnie ustaleń organizacyjnych z MRiRW i innymi partnerami  
    instytucjonalnymi.  


