Europa dla
obywateli
Projekt „Kolory Solidarności. Potęga europejskich marzeń” został
sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu
„Europa dla obywateli”
Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 326 obywateli, z których 100 pochodziło z miasta Břeclav (Republika
Czeska), 50 z miasta Isny im Allgäu (Niemcy), 30 z miasta Tukums (Łotwa), 11 z miasta Landgraaf (Holandia)
oraz 135 z miasta Andrychów (Polska).
Oprócz wymienionych grup w projekcie brali udział także goście z miasta Storożyniec na Ukrainie oraz z miasta
Khoni w Gruzji.
Miejsce/Daty: Pierwsze spotkanie odbyło się w Andrychowie (Polska) w dniach od 25.08.2016 do 27.08.2016r.
Uczestnictwo:
W projekcie uczestniczyło 211 obywateli, z których 45 pochodziło z miasta Břeclav (Republika Czeska),
50 z miasta Isny im Allgäu (Niemcy), 22 z miasta Tukums (Łotwa), 9 z miasta Landgraaf (Holandia) oraz
85 z miasta Andrychów (Polska).
Krótki opis:
Dzień 25.08.2016r. – rozpoczął się oficjalnym powitaniem uczestników ze wszystkich miast zaproszonych do
realizacji projektu.
Następnie odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zaproszonych miast,
reprezentanci instytucji dziedzictwa historycznego oraz organizacje pozarządowe. Panelistami na spotkaniu byli
dwaj andrychowianie, którzy przybywając do Polski z różnych stron świata wybrali Andrychów, jako miejsce dla
siebie i swoich rodzin - Isaac Bada, znany w Andrychowie i okolicy doktor weterynarii, rodem z Nigerii oraz
Damiano Bozzetti, artysta malarz z Wenecji. Obaj goście opowiadali zebranym, jak przybyli, z jakim spotkali się
przyjęciem, jak wrastali w naszą społeczność i co ich tu przyciągnęło, co pokochali.
Po konferencji został przygotowany obiad połączony z panelem dyskusyjnym dotyczącym omawianej wcześniej
tematyki.
W godzinach popołudniowych została przeprowadzona sesja kreatywna. Uczestnicy brali udział w warsztatach
plenerowych dzięki którym uczestnicy mogli spróbować odczuć na własnej skórze i zrozumieć sytuację, w której
znajdują się osoby „inne”, odrzucone, naznaczone stygmatem obcości. Takiej obcości, która nie zawsze związana
jest z kolorem skóry czy z pochodzeniem ale często kojarzona jest z niepełnosprawnością fizyczną człowieka ślepota, głuchota, kalectwo.
Dzień zakończył się uroczystą kolacją.
Dzień 26.08.2016r. - rozpoczął się wizytą w Oświęcimiu w Muzeum Auschwitz. Każdy z uczestników projektu mógł
się zapoznać z historią europejskich Żydów, której tragicznym finałem był Holokaust. Wizyta zakończyła się
dyskusją panelową na temat źródeł i skutków nietolerancji, stygmatyzacji i wyrzucania tzw. obcych poza nawias
społeczeństwa.
W dalszej części dnia odbyła się miejska gra historyczno - społeczna na terenach dawnej fabryki tekstylnej braci
Czeczowiczka. Jej celem było pokazanie pozytywnego wkładu imigrantów w rozwój lokalnej społeczności. Oprócz
tego lokalny historyk przedstawił inne postacie imigrantów, mających wpływ na rozwój miasta.
Dzień zakończył się uroczysta kolacją połączoną z występami orkiestr dętych z zaproszonych miast.
Dzień 27.08.2016r. – poświęcono na ostatnie spotkanie z uczestnikami i dokonano podsumowania wszystkich
działań przy wspólnym obiedzie. W tym dniu odbyły się również Dożynki Gminne, w których uczestniczyły
zaproszone miasta. Podczas trwania święta około 1000 osób zapoznało się z informacją o realizowanym
projekcie, jednocześnie stając się jego pośrednimi odbiorcami.
Następnie poszczególne grupy uczestniczące w projekcie udały się w podróż do swoich miejsc zamieszkania.

Miejsce/Daty: Drugie spotkanie odbyło się w Breclviu (Republika Czeska) w dniach od 09.09.2016 do
12.09.2016r.
Uczestnictwo:
W projekcie uczestniczyło 115 obywateli, z których 55 pochodziło z miasta Břeclav (Republika Czeska),
8 z miasta Tukums (Łotwa), 2 z miasta Landgraaf (Holandia) oraz 50 z miasta Andrychów (Polska).
Krótki opis:
Dzień 09.09.2016r. – rozpoczął się wizytą w morawskim Zlinie, gdzie Czech żydowskiego pochodzenia Tomasz
Bata stworzył jeden z największych obuwniczych koncernów, słynących w okresie międzywojennym z solidarności
społecznej, odpowiedzialności za pracowników, z rozbudowanych programów socjalnych, tolerancji i dbałości
o samorealizację robotników. Uczestnicy mogli zwiedzić wystawę w Muzeum Tomasza Baty. Następnie
korzystając ze słynnej windy czeskiego przedsiębiorcy dostali się na punkt widokowy, z którego mogli podziwiać
kunszt architektoniczny domów zbudowanych dla robotników pracujących w fabryce Baty.
W godzinach popołudniowych odbyła się konferencja, zorganizowana w tym samej konwencji co w Andrychowie.
W trakcie jej trwania została przedstawiona prezentacja multimedialna z podsumowaniem działań, które miały
miejsce w Andrychowie. Zaproszono na nią panelistów: Sandora Makai , rodem z Węgier i Hunga Vu Vana rodem
z Wietnamu. Opowiedzieli oni m.in. o tym dlaczego z różnych przyczyn życiowych związali swoje losy i życie
z Czechami. Podczas obiadu połączonego z panelem dyskusyjnym dotyczącym omawianej na konferencji
tematyki, uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i poglądami.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja.
Dzień 10.09.2016r. – przeznaczony został na spotkanie podsumowujące pierwszy dzień. Miało ono na celu
zebranie w całość opinii i doświadczeń zdobytych w czasie wcześniejszych elementów projektu – w Polsce jak i na
Morawach. Wzbudziło ono dyskusję i próbę odpowiedzi na pytanie o solidarność w czasach kryzysu i jej granice
coraz częściej wyznaczane i postulowane przez eurosceptyków. Spotkanie moderowane przez obcokrajowców „imigrantów” miało tez służyć refleksji nad przyszłością Europy.
Podczas obiadu uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i poglądami.
W godzinach popołudniowych uczestnicy zwiedzali Mikulov i brali udział w Święcie „Winobranie Palavskie”.
Podczas tego święta, tak jak w Andrychowie przy Dożynkach została podana informacja o realizacji projektu
w ramach programu Europa dla Obywateli, przez co zwiększyła się liczba odbiorców przedsięwzięcia.
Wieczorem wszyscy spotkali się przy wspólnej kolacji.
Dzień 11.09.2016r. – został poświęcony na przeprowadzenie sesji kreatywnej w postaci wizyty w Brnie w zamku
Špilberk. To był dodatkowy element, który pozwolił na wyostrzenie perspektywy problemów narodowościowych
w Europie. Uczestnicy spotkali się na wystawie pt. „Špilberk - więzienie narodów”.
Następnie wszyscy spotkali się przy obiedzie a wieczorem przy wspólnej kolacji.
Dzień 12.09.2016r. - poświęcono na ostatnie spotkanie z uczestnikami i dokonano podsumowania wszystkich
działań.
Następnie poszczególne grupy uczestniczące w projekcie udały się w podróż do swoich miejsc zamieszkania.

