
 

 

 

Projekt „W wartościach dziedzictwa kulturowego Europy perspektywa jej przyszłości”  

został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
Udział: projekt umożliwił spotkanie 97 obywateli, z których 35 pochodziło z miasta Martfű (Hungary), 26 pochodziło z 

miasta Tautii Magheraus (Romania), 10 pochodziło z miasta Mikulov (Czech Republic), 2 pochodziło z miasta IIllingen 

(Germany), 24 pochodziło z miasta Detva (Slovakia). 

 

Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tuchowie (Polska) w dniach od 03.08.2018 r. do 06.08.2018 r. 

 

Krótki opis: 

 

Dzień 3.08.2018 r. – poświęcono na uporządkowanie logistyczne i organizacyjne pobytu w Tuchowie przedstawicieli miast 

partnerskich. Powitano uczestników spotkania, odbyło się spotkanie organizacyjne z kierownikami grup z miast partnerskich 

oraz tłumaczami. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z programem pobytu oraz zakwaterowani. Uczestnikom przekazano 

informacje dot. tematów i form spotkania, w tym metodologii realizacyjnej projektu. W sali narad w Ratuszu przeprowadzona 

została debata obywatelska pt. „Nowe wezwanie w UE i obywatelska odpowiedzialność za jej kształt”- „Tolerancja  

i współdziałanie obywateli małych miast Europy to dobre praktyki na przyszłość”. Podczas debaty omawiane były wartości, 

na których budowana była UE. Wskazano na rolę dialogu międzykulturowego opartego na wzajemnym zrozumieniu  

i poszanowaniu praw. Prowadzono rozmowy o eurosceptycyźmie oraz jak zaangażować jak największą liczbę obywateli  

w celu poszukiwania dobrych rozwiązań i działań, które pokazywałyby eurosceptykom, że UE dla narodów jest obecnie 

najlepszym rozwiązaniem społecznym, gospodarczym i kulturowym, a dla narodów i państw stanowi bezpieczeństwo. 

 

Dzień 4.08.2018 r. – poświęcono na zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Bilans na plus - Europa kultury 

przyszłości oraz dziedzictwo i potencjał kulturowy płaszczyzną wzmacniania więzi pomiędzy obywatelami i narodami 

Europy” oraz seminarium pt. „W przestrzeni dialogu jest miejsce dla każdego obywatela i jego głos. Wartość dodana, 

międzykulturowość i jej dziedzictwo - 20 lat współpracy Tuchowa z miastami partnerskimi”. Podczas konferencji wskazano 

na ważność dziedzictwa kulturowego i jego wpływ na twórczy rozwój obywatelski i społeczny UE. W czasie seminarium 

rozmawiano o więzi Europejczyków poprzez wzmacnianie kontaktów pomiędzy obywatelami i organizacjami oraz wspólną 

realizację projektów. Poprzez to wpływanie na zwiększenie świadomości tolerancyjnej; wzmocnienie więzi europejskich 

poprzez propagowanie języka kultury i tolerancji. Wskazano, że 20 lat współpracy miast biorących udział w tegorocznym 

projekcie pozwoliło na rozwój obywatelski i społeczny oraz przyniosło dobre efekty.  

 

Dzień 5.08.2018 r. – poświęcono na zorganizowanie międzynarodowego happeningu pn. „Dziedzictwo, tradycja  

i współczesne nurty kultury - drogami tradycji do autostrady kultury współczesnej”. Podczas happeningu odbyły się 

prezentacje tradycji dziedzictwa kulturowego Tuchowa i miast, partnerów projektu. Na zorganizowanych wystawach 

prezentowane były produkty kulturowe i promocyjne, lokalne i regionalne, w tym tradycje kulinarne. Prezentowano nowe 

formy wykorzystania produktów kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Pokazana została międzykulturowość oraz 

cechy kultury, czyli wrażliwość estetyczna oraz etyczna, które mają podstawowy wpływ na utrwalanie tożsamości 

narodowych i umacnianie europejskiej wspólnoty. Również w tym dniu w amfiteatrze odbył się koncert muzyczny  

pn. „Narodowe i europejskie muzyczne pejzaże osadzone w tradycjach  kultury europejskiej”. Koncert wykonany był przez 

orkiestry i zespoły muzyczne z Tuchowa, Detvy, Tautii Magheraus i Martfű. Zagrano utwory kompozytorów europejskich 

oraz współczesne improwizacje muzyczne jako międzykulturowy pejzaż UE. Kompozycje odnosiły się do tradycji i nurtów 

współczesnej kultury muzycznej i prezentowali je młodzież i starsi jako międzypokoleniowość w zachowaniu trwałości 

wspólnoty europejskiej. 

 

Dzień 6.08.2018 r. – poświęcono na przeprowadzenie panelu dyskusyjnego pt. „Otwarcie na nowy czas europejski, 

zdeterminowani do wzmacniania solidaryzmu pomiędzy narodami - idee UE ważne na przyszłość”. Na panelu podsumowano 

działania zrealizowane podczas projektu i jednogłośnie uczestnicy przyjęli stanowisko, że dla bezpiecznej i rozwojowej UE 

potrzebna jest komunikacja społeczna pomiędzy obywatelami UE oraz wspólna realizacja jak największej liczby 

przedsięwzięć w zakresie kultury i edukacji. 
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