
 

 

 

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej w oparciu o  wspólne warto ści 
europejskie – wolno ść, demokracj ę, i poszanowanie praw człowieka, 

tolerancj ę oraz solidarno ść” został sfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 
w ramach programu „Europa dla obywateli” 

 

 

Dotyczy u 2.1 - Działanie Partnerstwo miast 
Udział: projekt umożliwił spotkanie 100 obywateli, z których 50 pochodziło z miasta Grzegorzewo (Litwa) 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Tomaszowie Lubelskim (Polska) w dniach od 05/05/2017 do 08/05/2017 
Krótki opis: 
05/05/2017 
Pierwszy dzień wizyty w Tomaszowie Lubelskim delegacji z Grzegorzewa rozpoczął Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, który 
przywitał gości wyrażając oczekiwanie owocnego polsko - litewskiego spotkania. Planowane zajęcia rozpoczęły warsztaty 
poruszająca kwestię metod współpracy z NGO w celu przeciwdziałania dyskryminacji. Grupa uczestnicząca w dyskusji zarówno 
ze strony gości jak i gospodarzy składała się między innymi z przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chętnie zabierali 
głos i wymieniali doświadczenia z działalności stowarzyszeń na terenie Polski i Litwy. Kolejnym tematem pośrednio powiązanym 
z poprzednim podjętym podczas wizyty studyjnej - spotkania z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej oraz 
przedsiębiorcami była problematyka osób marginalizowanych społecznie. Wizyta i spotkania, naocznie ukazujące problemy 
osób w trudnej sytuacji życiowej były wstępem do warsztatów, na których podjęto próbę opracowania metod aktywizacji osób 
marginalizowanych oraz metod aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych na rzecz tych osób. Zajęcia podsumowała 
debata pt. ” Dlaczego UE powinna wspierać imigrantów” Podsumowaniem pierwszego dnia pobytu delegacji był udział w kolacji 
integracyjnej, która umożliwiła lepsze poznanie się uczestników projektu, wymianę kontaktów oraz dyskusje z różnych dziedzin. 
06/06/2017 
Drugi dzień poświęcono zagadnieniom związanym z kulturą, dziedzictwem kulturowym i jego różnorodnością. Dzień rozpoczęło 
spotkanie z regionalnymi artystami i dyskusja ukazująca wspólną tożsamość społeczną i kulturową gmin partnerskich 
z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy w tych dziedzinach. Następnie przeprowadzono warsztaty, podczas których 
zaprezentowano wartości kulturowe gmin partnerskich. Kolejnym punktem programu była prelekcja w wykonaniu Sekretarza 
miasta, byłego dyrektora Domu Kultury w Tomaszowie Lub., na temat realizacji projektów związanych z kulturą 
dofinansowanych przez UE. Prelekcję zakończono dyskusją uczestników na temat znaczenia dialogu międzykulturowego 
w życiu codziennym.  
Głównym wydarzeniem dnia, tematycznie związanego z kulturą, był przegląd chórów wykonujących pieśni patriotyczne z 
udziałem zaproszonych gości z Grzegorzewa. Przegląd zorganizowano w Tomaszowskim Domu Kultury z udziałem szerokiej 
publiczności. Podczas koncertu wszystkim zebranym przedstawiono informację o projekcie i jego współfinansowaniu przez UE 
w ramach Programu Europa dla Obywateli. Nagranie koncertu zostało zlecone profesjonalnej firmie a jego fragmenty 
zamieszczono na płycie DVD przekazanej w celu dystrybucji Staroście Grzegorzewa i Dyrektorowi Tomaszowskiego Domu 
Kultury. 
07/06/2017 
Kolejny dzień wizyty delegacji z Grzegorzewa w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęły warsztaty dotyczące tematyki sposobów 
przeciwdziałania uprzedzeniom rasowym, religijnym, ksenofobii i nietolerancji. Następnie podczas spotkania 
z przedstawicielami NGO zastanawiano się nad metodami zwiększenia liczby i efektywności podejmowanych na rzecz 
społeczeństwa działań. Wspólnie opracowano plan współpracy, który znalazł odzwierciedlenie w dokumencie powołującym 
Międzynarodowy Zespół Współpracy Partnerskiej. Następnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta – między innymi 
eurosceptykami, którzy dyskutowali na temat miejsca Polski w UE i znaczenia solidarności krajów UE. Podczas dyskusji 
przedstawiono osiągnięcia i korzyści wynikające z przynależności do UE. Zwieńczeniem dyskusji było zwiedzanie inwestycji 
dofinansowanych ze środków UE.  
08/06/2017 
W czwarty dzień wizyty delegacji z Grzegorzewa zorganizowano wycieczkę szlakiem architektury drewnianej. Zwiedzający 
obejrzeli i zapoznali się z historią kościoła w Tomaszowie oraz cerkwi położonych w okolicy Tomaszowa Lub. Następnie 
w dyskusji przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej, młodzież wypowiedziała się na temat przyszłości UE. W kolejnym 
punkcie programu poruszono kwestię integracji międzypokoleniowej. Prelekcja w wykonaniu Zbigniewa Skawińskiego 
– przedstawiciela Uniwersytetu Trzeciego Wieku była wstępem do dyskusji na temat aktywności, udziału w życiu lokalnym osób 
starszych i młodzieży przy jednoczesnym zaangażowaniu wiedzy i doświadczenia obydwu grup społecznych. Powstały nowe 
pomysły na aktywizację oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy pokoleniami. Następnie odbyła się dyskusja na temat 
przyszłości UE w dobie zawirowań geopolitycznych i warsztaty dotyczące sposobów przeciwdziałania łamaniu praw człowieka 
w Europie.  
Podsumowaniem czterodniowej wizyty z Grzegorzewa były rozmowy o dalszych planach współpracy. 
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