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Zamek Trebnitz jest nowym pełnomocnikiem ds. partnerstwa kraju związkowego Brandenburgii

Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań będzie w przyszłości odpowiedzialne 
za budowę i utrzymywanie kontaktów w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, kultury i 
administracji między Brandenburgią a regionem Wielkopolski.
  
Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań wzięło udział i wygrało konkurs na 
stanowisko pełnomocnika ds. partnerstwa kraju związkowego Brandenburgii w Wielkopolsce. 
Stowarzyszenie w ciągu najbliższych trzech lat będzie dbało o wymianę kontaktów, inicjatyw i 
informacji pomiędzy obydwoma regionami. Po zmianie priorytetu na zagadnienie społeczeństwa 
obywatelskiego konkurs na funkcję pełnomocnika ds. partnerstwa został rozpisany na nowo w 
kwietniu 2016 roku.

Dyrektor Zamku Trebnitz, Darius Müller powiedział po ogłoszeniu tej decyzji: „Od niemal 25 lat 
Zamek Trebnitz pracuje w Brandenburgii na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Cieszę się 
bardzo, że za sprawą dużego forum społeczeństwa obywatelskiego, polsko-niemieckiej „Agory 
młodzieży na rzecz Wsi“, brandenbursko-wielkopolskich „Spotkań przy wspólnym stole“ po 
obydwóch stronach granicy i kilku innych imprez będziemy mogli przyczyniać się do pogłębiania 
współpracy w obrębie społeczeństwa obywatelskiego i w dziedzinie kultury między Brandenburgią
i Wielkopolską. Będą w tym brali udział nasi dotychczasowi partnerzy, dołączyło już kilku nowych 
aktorów i naturalnie chętnie powitamy wśród nas nowych partnerów z Brandenburgii i 
Wielkopolski. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami.“ Darius Müller jako 
pełnomocnik ds. partnerstwa Brandenburgii będzie wspierany przez koordynatora/koordynatorkę
projektów z siedzibą w Poznaniu.
  
Minister spraw europejskich pan Stefan Ludwig wyraził radość z powierzenia tej funkcji 
stowarzyszeniu i ma nadzieję, że wniesie to nowe impulsy do kontaktów Brandenburgii w Polsce: 
„W roku jubileuszu polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie jest to ważny znak 
świadczący o wzmacnianiu stosunków polsko-niemieckich. Pełnomocnicy ds. partnerstwa 
pomagają umacniać ścisłe relacje z naszymi sąsiadami. Ponadto chcemy rozszerzać i otwierać 
nowe obszary współpracy. Jeszcze nie wszędzie potencjał w tej dziedzinie został wyczerpany. 
Pełnomocnik ds. partnerstwa stanowi dla nas odpowiednią formę pogłębionej współpracy. 
Kontakty między ludźmi i instytucjami potrzebują bowiem zaangażowanych lokalnych partnerów. 
Mam nadzieję na nowe idee i impulsy oraz podtrzymanie dotychczasowych więzów łączących 
nasze kraje“, powiedział minister Ludwig. 
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