
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO! 
 Z przyjemnością czytam kroniki współpracy gmin partnerskich Breteil-Kwilcz. Z jeszcze większą 
przyjemnością oglądam zdjęcia, na których nasi współmieszkańcy przebywają w otoczeniu swoich 
francuskich przyjaciół i widać zadowolone twarze...  
 Takie partnerstwo jest budujące, bo poprzez kontakty międzyludzkie 
powstają pomosty zrozumienia pomiędzy narodami, pomiędzy mieszkańcami 
zjednoczonej Europy, a co niemniej ważne – zacierają się stereotypy w myśl 
sentencji: „Żeby zrozumieć, trzeba poznać, a poznać, to polubić...” 
 Czuję się zaszczycony, że mieszkańcy naszej Gminy powierzyli mi Urząd 
Wójta i dzięki temu mogę się znaleźć w gronie osób budujących partnerstwo 
pomiędzy gminami Breteil i Kwilcz. Wzorem moich poprzedników na urzędzie 
nie omieszkam pielęgnować osiągnięć naszych społeczności, które przez 
dwadzieścia lat współpracy potrafiły stworzyć wzorzec prawdziwej przyjaźni, 
pomimo różnic kulturowych. 
 Z całych sił chcę tę przyjaźń utrwalać, dla przyszłych pokoleń... Może za kolejne dwadzieścia lat 
moi wnukowie odnajdą fotografię dziadka i z rozrzewnieniem ucieszą się, że ich przodek też dołożył 
„małą cegiełkę” do umacniania tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej? 
 
Wójt Gminy Kwilcz 
Stanisław Mannek 
 

CHERS AMIS! 
 C’est avec plaisir que je lis les chroniques de la coopération entre les communes jumelées: Breteil-
Kwilcz. Je regarde avec encore plus de joie les photos de nos habitants en compagnie de nos  amis 
français. On y voit des visages souriants.  
 Ce partenariat est constructif parce que, grâce aux contacts personnels,  naissent les ponts entre les 
nations, entre les habitants de l’Europe unie et, ce qui n’est sans importance, efface des stéréotypes parce 
que “Il faut connaître pour comprendre et comprendre c’est commencer à aimer”.  
 Je suis fier d’être élu maire par les habitants de ma commune et, grâce à ce choix, je peux participer 
à ce jumelage entre Breteil et Kwilcz. Je vais continuer l’œuvre des mes prédécesseurs et soigner les 
effets de ces 20 ans de coopération qui ont créé le modèle d’une véritable amitié. 
 Je vais renforcer ces liens d’amitié pour les générations futures. Peut-être que, dans 20 ans, mes 
petits-enfants regarderont la photo de leur grand-père et apprécieront  avec nostalgie mon apport à la 
poursuite de l’amitié franco-polonaise. 

Le Maire de la Commune de Kwilcz 
                               Stanisław Mannek 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

TO BYŁY DYNAMICZNE POCZĄTKI 
 W 1992 r. rozpoczęła się współpraca województwa poznańskiego z francuskim regionem Bretania i 
w ramach współpracy francuscy partnerzy postanowili podarować Polakom kilka używanych 
samochodów. 
W czasie transformacji ustrojowej taki sprzęt był niezmiernie ważny i jeden z samochodów przypadł w 
udziale naszej Gminie. 
Pojechałem po jego odbiór z pierwszym w życiu paszportem (wydanym specjalnie na tę okazję w trybie 
ekspresowym), nie znając języka, nie znając realiów życia zachodniego... Wróciłem szczęśliwie i nawet 
nie wiedziałem, że darczyńcą była jakaś tam anonimowa gmina, chyba Breteil... 
 W czerwcu 1992 r. pojechaliśmy z ówczesnym członkiem Zarządu Gminy Wacławem Mosznińskim 
do Rennes, gdzie mieliśmy się spotkać z przedstawicielami francuskiej gminy, która chce nawiązać 
kontakty z Polakami. 
Po pewnym oczekiwaniu, po drobnym zwątpieniu w sens naszego wyjazdu, podeszły do nas dwie 
eleganckie kobiety (Marie Annick - Marrec i Łucja Legrand) i jedna z nich, po polsku (czystym 
dialektem kujawskim) powiedziała: 
- Wyśta są z Kwilcza? 
W taki sposób poznaliśmy Łucję Legrand – jak pokazała przyszłość – ambasadora współpracy Kwilcz-
Breteil i PIERWSZEJ HONOROWEJ OBYWATELKI GMINY KWILCZ. 
Wtedy zamieszkaliśmy w domu Alaina Marrec’a – wicemera Breteil, innego entuzjasty współpracy z 
Polakami. 
 Kolejnym etapem naszej współpracy była rewizyta w Kwilczu oficjalnej delegacji z Breteil z merem 
Josephem Le Lez’em na czele, która miała miejsce w marcu 1993 r. 
Wtedy narodziła się inicjatywa, żeby kolejnym etapem organizowanej współpracy był wyjazd dyrektorów 
szkół – Zbigniewa Spychały i Andrzeja Horodeckiego oraz romanisty – Andrzeja Molewskiego, co 
nastąpiło w lipcu 1993 r. 
Tamta wizyta zrodziła pomysł wymiany dzieci i młodzieży obydwu gmin i tak w 1994 r. nasi pojechali do 
Breteil, rok później młodzi breteilczycy gościli w naszych domach, w 1996 r. następna grupa kwileckich 
dzieci była w Breteil, a w kolejnym roku młodzież francuska u nas... 
 Wizyta dyrektorów szkół zrodziła jeszcze jedną inicjatywę: Andrzej Horodecki, odwiedzając we 
Francji różne typy szkół, opublikował w „Głosie Nauczycielskim” cykl artykułów o systemie oświaty 
francuskiej. 
 W międzyczasie zrodził się pomysł instytucjonalnego usankcjonowania naszej młodej przyjaźni i w 
1996 r. delegacja Kwilcza przebywała w Breteil, gdzie ówczesny przewodniczący Rady Gminy Romuald 
Dąbkowski i moja zastępczyni Ewa Kubiak podpisali umowę o gminach partnerskich. Ta sama umowa 
została parafowana przeze mnie rok później w Kwilczu, podczas oficjalnej wizyty przyjaciół z Breteil. 
 W 1997 r. powstaje w Kwilczu Towarzystwo Współpracy z Zagranicą „Europejczyk”, którego 
prezesem zostaje Wanda Cyroń. 
Nasza współpraca nie traci dynamiki i w wakacje 2000 r. wyjeżdża do Francji 20 gimnazjalistów  
(w dużej części rozpoczynających naukę języka francuskiego) i 7 osób dorosłych. Była to okazja do 
inauguracji obchodów nowego tysiąclecia. 
Rok później przyjeżdża do nas grupa młodych mieszkańców Breteil  
na obóz integracyjny (przygotowany przez Andrzeja Molewskiego), 
 a jeszcze rok później nasi młodzi mieszkańcy kontynuują rozpoczęty 
 program z wizytą u francuskich przyjaciół. 
Zbigniew Harbul 
wójt Gminy Kwilcz w latach 1990-2002 
 

 
 



 
 
 

LE DEBUT A ETE DYNAMIQUE 
 On a commencé la coopération entre la Voïvodie de Poznań et la Région Bretagne en 1992. Les 
partenaires français ont décidé d’offrir quelques voitures d’occasion aux Polonais. Un tel cadeau était 
important au temps des transformations du système en Pologne. Une des voitures a été offerte à notre 
commune. 
 Je suis allé chercher cette voiture avec mon premier passeport (délivré très vite pour cette occasion). 
Je ne connaissais ni la langue ni la réalité de la vie à l’ouest… Je suis revenu sans problèmes mais je 
n’étais pas conscient que c’était grâce à la commune de Breteil que l’on avait eu cette voiture.  
 En juin 1992, Wacław Moszniński, membre de la Régie de la Commune, et moi, nous sommes 
allés à Rennes pour faire la connaissance des réprésentants de la commune qui voulait lier des contacts 
avec des Polonais. 
 … Après un certain temps, en se posant la question «Que faisons-nous ici?», nous avons aperçu 
deux dames élégantes (Marie -Annick Marrec et Łucja Legrand) s’approcher de nous. Une d’entre 
elles s’est adressée à nous en polonais (pur dialecte de Kujawy): 
- Wyśta są z Kwilcza? 
 C’est comme cela que nous avons fait la connaissance de Łucja Legrand, la première 
ambassadrice de la coopération Kwilcz-Breteil et LA PREMIERE CITOYENNE D’HONNEUR DE 
LA COMMUNE DE KWILCZ.  
 Nous étions hébergés chez Alain Marrec, un maire-adjoint, aussi enthousiaste de la coopération 
avec des Polonais. 
 L’étape suivante fut la visite de la délégation officielle breteillaise avec le maire, Joseph Le Lez, en 
mars 1993. 
 On a décidé d’envoyer en juillet deux directeurs d’écoles, Zbigniew Spychała, Andrzej 
Horodecki, et un enseignant, Andrzej Molewski. 
 Au cours de cette visite, est née l’idée d’un échange d’enfants et d’adolescents des deux communes. 
Les nôtres sont donc allés à Breteil en 1994; un an plus tard, les breteillais sont venus chez nous… 
 Cette visite a donné naissance à une autre initiative. Andrzej Horodecki, après avoir visité 
plusieurs types d’écoles en France, a publié dans “Voix d’enseignant” une série d’articles sur le système 
éducatif en France. 
 A cette époque-là, on a concrétisé notre amitié naissante. En 1996, la délégation de Kwilcz, avec le 
président du Conseil Municipal, Romuald Dąbkowski, et l’adjointe au maire, Ewa Kubiak, ont signé à 
Breteil le Serment de Jumelage. J’ai signé le même document lors de la cérémonie officielle avec la 
délégation de Breteil un an plus tard à Kwilcz. 
 En 1997, on a créé l’association Towarzystwo Współpracy z Zagranicą „Europejczyk” dont la 
présidente a été Wanda Cyroń. 
 Notre coopération ne perd pas sa dynamique. En 2000, 20 collégiens (la plupart, des débutants en 
français) et 7 adultes partent pour fêter le millénium.  
 Un an plus tard, des jeunes de Breteil et de Kwilcz  
prennent part à un camp  
de vacances (dirigé par  
Andrzej Molewski) et, l’année  
suivante, les jeunes  
continuent le programme du camp  
chez les amis français. 
 Zbigniew Harbul 
Maire de la commune de Kwilcz  
dans les années  
1990-2002 

 
 



 
 
 
 

DO EUROPY DZIĘKI FRANCUZOM 
 W pierwszej kadencji demokratycznej Polski byłem wiceprzewodniczącym Rady Gminy, później 
członkiem Zarządu Gminy, a od 1998 r. przewodniczącym Rady Gminy Kwilcz. 
Kiedy wójt Zbigniew Harbul rozpoczynał współpracę z bretońską Gminą Breteil, patrzyłem na to 
sceptycznie – uznałem, że przed nami czekają ważniejsze wyzwania gospodarcze, ale kiedy miałem 
pierwsze kontakty z mieszkańcami Breteil, doszedłem do wniosku, że jest to szansa na wykorzystanie 
doświadczenia naszych przyjaciół w codziennej pracy samorządowej i możliwości, które daje członkostwo 
w Unii Europejskiej.  
Do Breteil pojechałem po raz pierwszy w 2000 r. (roku milenijnym), a jednak dużo wcześniej miałem 
okazję przebywać w gronie breteilczyków odwiedzających naszą Gminę. Zawiązały się przyjaźnie i nić 
porozumienia... 
 Kiedy do Francji zaczęły jeździć nasze dzieci, niekoniecznie z zamożnych rodzin, kiedy kontakty 
zaczęły nawiązywać prywatne osoby i całe rodziny – uznałem, że warto włączyć w tę wymianę potencjał 
Rady Gminy.  Jednak trudno było znaleźć sprawy, które mogłyby być przedmiotem uchwalenia przepisów 
przez Radę. Popierałem wszystkie możliwe formy wsparcia działań mieszkańców i organizacji 
pozarządowych we współpracy partnerskiej. Bardzo ciekawym doświadczeniem była chęć poznania przez 
przyjaciół z Breteil naszego codziennego życia.  
 Drugi raz byłem w Breteil w 2007 r. razem z grupą mieszkańców Kwilcza uczestniczących w 
programie finansowanym przez Unię Europejską. Pojechałem po naukę, a przy okazji nawiązałem nowe 
kontakty prywatne. We wszystkich kontaktach znajduję wielką serdeczność, radość i bezpośredniość.  
I to jest najbardziej cenne! 
Grzegorz Korpik 
przewodniczący Rady Gminy Kwilcz od 1998 -... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
VERS L’EUROPE GRÂCE AUX FRANÇAIS 

 Au cours de la première période de la Pologne démocratique, j’ai été 
vice-président du Conseil Municipal, membre de la Régie de la Commune,  et 
depuis 1998 président du Conseil Municipal.  

 Quand le maire, Zbigniew Harbul, commençait la coopération avec 
la commune de Breteil, en Bretagne,  j’étais un peu sceptique. J’étais d’avis que 
l’on avait des tâches plus importantes à résoudre, surtout économiques, mais, 
après mes premiers contacts avec des habitants de Breteil, je me suis rendu 
compte de la chance qu’on avait de profiter de l’expérience de nos amis, dans la 
pratique quotidienne du pouvoir et des possibilités qu’apporte l’adhésion à 
l’Union Européenne.  

 Je suis allé à Breteil en 2000 pour la première fois, même si j’avais 
déjà eu l’occasion de passer un certain temps avec des Breteillais qui 
séjournaient dans notre commune. De nouvelles amitiés ont été nouées et des 
liens solides se sont tissés.  

 Quand nos enfants ont commencé à voyager en 
France, des habitants, des familles entières ont établi de 
nouveaux contacts ; j’étais persuadé que cela valait la 
peine de soutenir cet échange grâce au potentiel du 
Conseil Municipal. Il était quand même difficile de 
favoriser cette action pour le Conseil. Je soutenais 
toutes les formes de contacts entre des habitants ou des 
associations. La confrontation des modes de vie est  
toujours enrichissante.  

 Ma deuxième visite à Breteil,  c’était en 2007 
avec le groupe d’habitants de Kwilcz qui participait au 
programme soutenu par l’UE. J’y suis allé pour 
apprendre et je me suis fait de nouvelles connaissances 
privées. J’y trouve beaucoup de joie, de cordialité et de 
sincérité. Et c’est cela qui est le plus précieux.  

Grzegorz Korpik 
président du Conseil Municipal depuis 1998 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

NASTĄPIŁO PRZYSPIESZENIE 
 
 Współpracą z Francuzami zainteresowałam się, kiedy 
w październiku 1996 r. miałam przyjemność uczestniczyć 
wraz z 18 osobową delegacją Gminy Kwilcz w podpisaniu 
Przysięgi Gmin Bliźniaczych Breteil-Kwilcz. 
 Zdecydowanie bliżej poznałam Bretanię i 
breteilczyków, gdy jako członek Zarządu Gminy w ramach 
Uniwersytetu Letniego w Ker Lann brałam udział w kursie 
językowym (wcześniej na takim kursie byli Andrzej 
Molewski, Andrzej Horodecki i Dorota Kiełbasa). 
Kontakty pomiędzy gminami Breteil i Kwilcz zachęciły mnie 
do kontynuowania nauki języka francuskiego oraz 
aktywniejszej działalności. 
 Jestem dumna, że mieszkanki naszej Gminy Dominika 
Horodecka i Lucyna Pupka-Mtir (obecnie mieszka i pracuje 
w Paryżu) legitymują się dyplomem z romanistyki a Monika 
Krajewska dyplomem uczelni w Rennes. 
 Od roku 2005, kiedy zostałam prezesem Kwileckiego 
Towarzystwa Przyjaciół Europy współpraca między naszymi 
gminami  jest ukierunkowana na zagadnienia dotyczące 
istotnych problemów życia gospodarczego i społecznego np. 
nowe trendy w rolnictwie, problemy ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami, przeciwdziałanie bezrobociu i 
wykluczeniu. 
 Dzięki programom realizowanym przy wsparciu 
funduszy europejskich wielu mieszkańców obu gmin 
partnerskich mogło zastosować niektóre rozwiązania w 
praktyce.  
Istotną sprawą jest zmiana postaw obywatelskich w kierunku 
własnej aktywności. 
Nieocenioną wartością są jednak trwałe więzy przyjaźni 
istniejące ponad pozornymi trudnościami. 
Felicja Kita 
prezes Kwileckiego Towarzystwa Przyjaciół Europy 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
  
  

                                                                                Marche accélérée. 
 
Je me suis intéressée à la coopération avec des Français quand 
j’ai eu le plaisir de participer, avec la délégation de 18 
personnes, à la signature du Serment du Jumelage Kwilcz-
Breteil en octobre 1996.  
 J’ai approfondi la connaissance de la Bretagne et des 
Breteillais lors de ma participation, en temps que membre de la 
Régie de la Commune, à l’Université d’été à Ker Lann. 
D’autres aussi, avant moi, ont participé à ces cours 
linguistiques  Andrzej Molewski, Andrzej Horodecki et Dorota 
Kiełbasa . Des contacts, de plus en plus fréquents, entre nos 
communes,  m’ont encouragée à continuer l’apprentissage du 
français et à prendre une part plus active à la préparation des 
échanges.  
 Je suis fière que certaines de nos habitantes, Dominika 
Horodecka, Lucyna Pupka-Mtir (qui habite aujourd’hui à 
Paris) ont obtenu des diplômes de  Belles-Lettres françaises, 
tandis que Monika Krajewska est  diplômée de l’Université 
de Rennes.  
 Alors que je suis présidente de l’association Kwileckie 
Towarzystwo Przyjaciół Europy,  depuis l’année 2005,  la 
coopération entre nos communes s’est orientée vers  des 
problèmes importants de la vie économique et sociale;  par ex.: 
dans l’agriculture, l’écologie, la gestion des déchets, les 
actions contre le chômage, l’exclusion  sociale. Grâce aux 
programmes réalisés avec l’aide de l’UE, beaucoup d’habitants 
de nos communes  ont pris des résolutions qu’ils ont mises en 
pratique dans la vie locale.  
 L’important, c’est la construction de la société des 
citoyens. Ce sont les résolutions mises en pratique qui 
transforment vraiment le monde. 
 Ce qu’il est impossible d’estimer, ce sont les très forts 
liens d’amitié qui prédominent sur les difficultés apparentes. 
Felicja Kita 
présidente de Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

KALENDARIUM WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW GMIN 
KWILCZ I BRETEIL 

 
1. Wiosna 1992 r. – wójt Zbigniew Harbul wyjeżdża do Rennes po odbiór samochodu podarowanego 
przez departament (województwo) Ile-et-Vilaine. 
2. Czerwiec 1992 r. – wójt Zbigniew Harbul i członek Zarządu Gminy Wacław Moszniński przebywają 
w Breteil z oficjalną wizytą na zaproszenie mera Josepha Le Lez’a; 
3. W lipcu 1992 r. krótka wizyta w Gminie Kwilcz Łucji Legrand, Alain et Marie-Annick Marrec, 
Odile et Raymond Halais. Ta pierwsza wizyta odbyła się w restauracji „Boratynek”. Grupa 47 
breteilczyków uczestniczyła w pierwszej podróży do Polski (Poznań, Gliwice, Oświęcim, Zakopane, 
Kraków, Wieliczka, Wrocław). 
4. Marzec 1993 r. – w Kwilczu  delegacja Breteil w osobach: mer Jo Le Lez, Lucienne Legrand, 
zastępca mera Alain Marrec, Alain Coirre i Jean-Claude Trutin; 
5. Lipiec 1993 r. – do Breteil wyjeżdża delegacja Kwilcza: Andrzej Molewski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kwilczu Zbigniew Spychała i dyrektor Szkoły Podstawowej w Luboszu Andrzej 
Horodecki. 
Celem wizyty jest przygotowanie przyszłych wyjazdów dzieci i młodzieży obydwu gmin; 
6. Maj 1994 r. – grupa dzieci z Gminy Kwilcz przebywa u rodzin francuskich z wizytą turystyczną w 
Breteil; 
7. Maj 1995 r. – grupa dzieci z Gminy Breteil przebywa u rodzin z naszej gminy z wizytą turystyczną; 
8. Maj 1996 r. – kolejna grupa polskich dzieci wyjeżdża do Breteil do zaprzyjaźnionych rodzin; 
9. Październik 1996 r. – osiemnastoosobowa grupa z Kwilcza z wizytą w Breteil, celem podpisania 
umowy o współpracy z Gminą Breteil, którą podpisali: mer Breteil Joseph Le Lez, przewodniczący 
Rady Gminy Kwilcz Romuald Dąbkowski i zastępca wójta Ewa Kubiak; 
10. Maj 1997 r. – francuska delegacja z merem Josephem Le Lez’em przebywa w Kwilczu, gdzie 
parafowana jest kolejna umowa o współpracy podpisana przez wójta Zbigniewa Harbula; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

AGENDA DE LA COOPÉRATION DES COMMUNES 
KWILCZ ET BRETEIL 

1. Printemps 1992 – Le maire, Zbigniew Harbul,  se rend à Rennes pour recevoir la voiture offerte par le 
département d’Ille-et-Vilaine. 
2. Juin 1992 – Le maire, Zbigniew Harbul, et son adjoint, Wacław Moszniński, invités par le maire  de 
Breteil, Jo Le Lez, participent à une visite officielle. 
3. En juillet 1992, une visite rapide de la commune de Kwilcz a été effectuée par Lucienne Legrand, 
Alain et Marie-Annick Marrec, Odile et Raymond Halais. Cette première visite s'était ternminée au 
restaurant Boratynek. Le groupe de 47 breteillais participait au premier voyage en Pologne  (Poznań, 
Gliwice, Oświęcim, Zakopane, Kraków, Wieliczka, Wrocław).  
4. Mars 1993 – A Kwilcz : le maire (Jo Le Lez) avec une  délégation (Lucienne Legrand, Alain Marrec 
maire adjoint, Alain Coirre, Jean-Claude Trutin). 
5. Juillet 1993 – A Breteil : une délégation de Kwilcz:  Andrzej Molewski, enseignant, Zbigniew 
Spychała, directeur de l’école de Kwilcz, Andrzej Horodecki, directeur de l’école de Lubosz. Objectif : 
préparer des visites des adolescents et des enfants des deux communes. 
6. Mai 1994 – A Breteil : groupe d’enfants de Kwilcz dans des familles bretonnes avec, au programme, 
visites touristiques. 
7. Mai 1995 – A Kwilcz : groupe d’enfants de Breteil dans des familles polonaises avec, au programme, 
visites touristiques. 
8. Mai 1996 – A Breteil : nouveau groupe d’enfants polonais chez des familles bretonnes. 
9. Octobre 1996 – A Breteil : 18 personnes de la Commune de Kwilcz participent  à la cérémonie de 
signature du Serment de Jumelage signé par le maire Joseph Le Lez, Romuald Dąbkowski, président du 
Conseil Municipal, et Ewa Kubiak, maire adjointe. 
10. Mai 1997 - A Kwilcz : le maire de Breteil, Joseph Le Lez, accompagné d’un groupe de Breteillais, et 
le maire de Kwilcz, Zbigniew Harbul, signent le Serment de Jumelage. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
11. Październik 1997 r. – powstaje Towarzystwo Współpracy z Zagranicą „Europejczyk”, którego 
prezesem zostaje Wanda Cyroń: ; 
12. Lipiec 1998 r. – grupa rodzin z Kwilcza i Lubosza odwiedza prywatnie zaprzyjaźnione rodziny w 
Breteil, co inicjuje wiele nowych kontaktów pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaźnionych gmin; 
13. Czerwiec/lipiec 2000 r. - grupa 7 dorosłych i 20 gimnazjalistów uczestniczy w Breteil w inauguracji 
nowego tysiąclecia; 
14. Lipiec 2001 r. – w kwileckiej szkole przebywa na obozie grupa młodzieży z Breteil, która ze swoimi 
polskimi rówieśnikami przeżywa obozowe przygody i przy okazji zwiedza Wielkopolskę i Pojezierze 
Międzychodzko-Sierakowskie; 
15. Lipiec 2002 r. – do Breteil wyjeżdża grupa młodzieży z Gminy Kwilcz, (przeważnie uczniowie 
którzy uczą się języka francuskiego) – kontynuacja programu realizowanego rok wcześniej w Kwilczu. 
Z młodzieżą wyjeżdża także grupa rolników, która, w osobnym programie, ma okazję przyjrzeć się 
gospodarstwom francuskim; 
16. Wrzesień 2003 r. – z okazji dziesięciolecia powstania Domu Bretanii w Poznaniu odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali św. Iwona czterem najbardziej aktywnym gminom partnerskim. W tym 
ekskluzywnym towarzystwie znaleźli się przedstawiciele Breteil –  Łucja Legrand i Jean Luc 
Berthelot i Marie-Paul Rouault oraz Kwilcza – m.in. wójt Maria Węgrzyn, przewodniczący Rady 
Gminy Grzegorz Korpik, Felicja Kita i Olgierd Klawe. 
To wydarzenie zobowiązało entuzjastów kontaktów polsko-francuskich do ożywienia działalności w 
strukturach nowego stowarzyszenia; 
17. Lipiec 2004 r. – we francuskim mieście Bruz odbyło się Seminarium Europejskie, w którym ze strony 
polskiej uczestniczyli: wójt Maria Węgrzyn, Felicja Kita i Andrzej Molewski; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Octobre 1997 - A Kwilcz :  naissance de l’association Towarzystwo Współpracy z Zagranicą 
„Europejczyk” dont la présidente est Wanda Cyroń. 
12. Juillet 1998 – A Breteil :  des familles polonaises en visite chez des familles bretonnes – début des 
contacts fréquents  au-delà des rencontres organisées. 
13. Juin/juillet 2000 – A Breteil : 7 adultes et 20 collégiens polonais se rencontrent à l’occasion de l’an 
2000. 
14. Juillet 2001 – A Kwilcz :  camp de vacances franco-polonais; les jeunes visitent  Wielkopolska et 
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie; 
15. Juillet 2002 – A Breteil :  poursuite du programme du camp de vacances commencé l’année 
précédente.  
Ce groupe de jeunes est accompagné d’un groupe d’adultes (y compris des agriculteurs) qui réalise un 
programme  consacré à l’agriculture. 
16. Septembre 2003 -  Pologne - Anniversaire des 10 ans de la Maison de la Bretagne à Poznań: 4 
communes de Wielkopolska obtiennent la Médaille de Saint-Yves pour la meilleure qualité de 
coopération. Breteil  était  réprésenté par Łucja Legrand,  Jean-Luc Berthelot, Marie-Paule Rouault et 
Kwilcz, par Madame la maire Maria Węgrzyn, Grzegorz Korpik, président du Conseil Municipal, 
Felicja Kita et Olgierd Klawe, secrétaire général de la Commune. 
Cet évènement a engendré des contacts franco-polonais encore plus enthousiastes et  une nouvelle 
association Kwileckie  Towarzystwo Przyjaciół Europy, dont la présidente est Felicja Kita, a été créée. 
17. Juillet 2004 – France - Maria Węgrzyn, maire,  Felicja Kita et Andrzej Molewski prennent part au 
séminaire européen à Bruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
18. Lipiec 2005 r. – na Uniwersytecie Ker Lann odbyło się kolejne Seminarium Europejskie, w którym 
z Gminy Breteil uczestniczyli m.in. mer Joseph Le Lez, Łucja Legrand, a Kwilcz reprezentowali 
wicewójt Olgierd Klawe, prezes Kwileckiego Towarzystwa Przyjaciół Europy Felicja Kita i kierownik 
GOPS Halina Sierszulska; 
19. Wrzesień 2005 r. – Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy zorganizowało wyjazd studyjny do 
Francji dla 25 rolników z Gminy Kwilcz i 16 przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Rolnicy 
mieli okazję zobaczyć „kawał świata”, a przy okazji poznać system rolnictwa francuskiego; 
20. Czerwiec 2006 r. – grupa francuskich przyjaciół z Breteil uczestniczy w Kwilczu w uroczystości 
podsumowania dziesięciolecia podpisania umowy o gminach partnerskich. Goście z Breteil mieli okazję 
zwiedzić Sudety i czeskie „Skalne Miasto”; 
21. Wrzesień 2006 r. – tym razem Seminarium Europejskie zostało zorganizowane w Żerkowie w 
Polsce. Stronę francuską reprezentował wiceprezes Breteil Solidarite Jean Luc Berthelot, stronę 
polską: Halina Sierszulska, Felicja Kita, Romuald Dąbkowski; 
22. Wrzesień 2007 r. – francuscy partnerzy przygotowali program wizyty (finansowany przez Unię 
Europejską) pn. „Włączenie obywateli w życie lokalne”. Strona polska miała okazję zaprezentować 
spożywcze produkty regionalne charakterystyczne dla Wielkopolski na Forum Stowarzyszeń. 
Breteilczycy zrewanżowali się ciekawym programem turystycznym; 
23. Sierpień 2008 r. – w ramach unijnego programu pn. „Włączenie obywateli w życie kulturalne” 
przygotowanego przez Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy, gościmy w Polsce mieszkańców 
Breteil, którzy pogłębiają swoją znajomość kultury polskiej, zwłaszcza regionalnej. 
W ramach programu breteilczycy uczestniczą w dożynkach w Luboszu i są pod wrażeniem; 
24. Wrzesień 2009 r. – działacze towarzystwa Breteil Solidarite przygotowali dla Polaków program 
finansowany przez Unię Europejską pn. „Ziemia i morze”. 
Uczestnicy programu poznali gospodarkę morską i rolną Bretanii; a przy okazji zwiedzili Lamballe, 
Locronan, Concarneau i inne miasta. 
Ucztą dla podniebienia była degustacja owoców morza; 
25. Wrzesień 2010 r. – Unia Europejska nie dofinansowała kolejnego programu przygotowanego przez 
Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy pn. „Ziemia i woda”. Dzięki wsparciu przyjaciół z Breteil 
wizyta doszła do skutku. Partnerzy z Francji zwiedzili m.in. Gdańsk, poznali też uroki przyrody 
Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego; 
26. Czerwiec 2011 r. – w Breteil oddany został do użytku nowy budynek merostwa. Gminę 
reprezentowali: kierownik administracyjny Gminy Daniel Kozubowski, przewodnicząca stowarzyszenia 
Felicja Kita i radna Aleksandra Stanisławska; 
27. Kwiecień 2012 r. – francuscy przyjaciele przygotowali program pn. „Odnawialne źródła energii”. 
 
Nazwa jest znamienna... dwadzieścia lat wcześniej ówczesny wójt Kwilcza Zbigniew Harbul pojechał do                     
Rennes po samochód podarowany Kwilczowi przez Gminę Breteil... 
I tak to się zaczęło... 
 

NIECH POBYT W BRETEIL ZWIĄZANY Z TEMATYKĄ ENERGII ODNAWIALNEJ ZAOWOCUJE „DOBRĄ 

ENERGIĄ” NA DALSZE LATA WSPÓŁPRACY DLA DOBRA OBU NASZYCH GMIN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

18. Juillet 2005 – France - Joseph Le Lez et Łucja Legrand de Breteil, Olgierd Klawe, maire adjoint, 
Felicja Kita et Halina Sierszulska, directrice du Centre d’Aide Social, participent à la session de 
l’Université de Ker Lann. 
19. Septembre 2005 - Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy organise le voyage de 25 agriculteurs de 
la Commune et 16 membres de la Chambre d’Agriculture  de Wielkopolska pour faire la connaissance de 
l’agriculture bretonne et visiter un peu la Bretagne. 
20. Juin 2006 –A Kwilcz: un  groupe d’amis français participe au 10ème anniversaire du Jumelage. Nos 
invités visitent aussi les Sudètes et « Skalne Mesto » en Tchéquie. 
21. Septembre 2006 – Pologne - Cette fois-ci, le séminaire européen a eu lieu à Żerków, avec la 
participation de Jean-Luc Berthelot, Felicja Kita, Halina Sierszulska et Romuald Dąbkowski. 
22. Septembre 2007 – A Breteil: les partenaires français ont préparé le programme de la visite aidé 
financièrement par l’Union Européenne sous le titre “L’impact des citoyens dans la vie locale”. Les 
Polonais ont présenté des produits alimentaires de la région de Wielkopolska pendant le Forum des 
Associations. Les Breteillais ont préparé un programme touristique très intéressant. 
23. Août 2008 –A Kwilcz:  «Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół Europy» a réalisé le programme 
„L’impact des citoyens dans la vie cuturelle”. Les Bretons ont fait la connaissance de la culture de 
Pologne, surtout régionale;  par ex., ils ont pris part à la fête de la moisson à Lubosz. 
24. Septembre 2009 – A Breteil : le Comité de Jumelage et Breteil Solidarité ont mis en application le 
programme financé par l’UE “Terre et Eau”. Les participants ont pris connaissance des problèmes de la 
pêche maritime, de l’agriculture en Bretagne. Ils ont visité Lamballe, Locronan, Concarneau et d’autres 
villes; tous ont beaucoup apprécié les fruits de mer;  
25. Septembre 2010 – Kwilcz: l’UE n’a pas financé le programme de Kwileckie Towarzystwo Przyjaciół 
Europy „Terre et eau” mais grâce au soutien  de Breteil Solidarité, les visites ont pu se réaliser. Les 
Français ont visité Gdańsk et le charme de la nature de Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskie. 
26. Juin 2011 – Breteil: inauguration de la nouvelle mairie. Kwilcz a été réprésenté par Daniel 
Kozubowski, secrétaire de la Commune, Felicja Kita, présidente de l’association, et Aleksandra 
Stanisławska, conseillère municipale. 
27. Avril 2012 – Breteil: les amis français présentent le programme: “Les énergies renouvelables”. 
 
Le nom est significatif… 20 ans plus tôt le maire de la Commune de Kwilcz Zbigniew Harbul est allé 
chercher la voiture offerte par (grâce à) la Commune de Breteil…Et cela a commence comme ça… 
 

Que le séjour à Breteil lié à l’énergie renouvelable  porte “la nouvelle énergie” pour la 
coopération de nos communes à l’avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


