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Dotyczy działania 1, poddziałania 1.1 

„Spotkania mieszkańców miast partnerskich” 
  
1 dzień/  Brzeg Dolny, Polska, Sala Kameralna Dolnobrzeskiego Domu Kultury – konferencja naukowa - 
spotkanie odbyło się w dniu 3 czerwca/ poniedziałek od godz. 9.00 – do godz. 19.00.  
 
   Po oficjalnym powitaniu oficjalnych Gości Burmistrz Brzegu Dolnego otworzył konferencję nt. 350-tej rocznicy 
nadania praw miejskich Brzegowi Dolnemu przez cesarza Leopolda w Wiedniu w 1663 roku. Pierwsza część 
konferencji nt. 350-tej rocznicy nadania praw miejskich Brzegowi Dolnemu dała kierunek dyskusji gdzie 
kultura, historia miasta są elementami integrującymi i stymulującymi współdziałanie wszystkich obywateli w 
procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Zaprezentowano wykaz szczegółowy materiałów opracowanych przez 
ponad 20-ścia osób: wysoko wyspecjalizowanej kadry prelegentów, naukowców z wyższych uczelni wrocławskich, 
historyków, nauczycieli w monografii dotyczącej dziejów Brzegu Dolnego, po współczesne wydarzenia, 
współpracy międzynarodowej i perspektywy rozwoju miasta. 
   Konferencja dała podstawę do panelu dyskusyjnego, w którym podkreślono, że kultura z historią naszego 
miasta jest elementem  scalającym, integrującym oraz stymulującym współdziałanie wszystkich obywateli w 
procesie rozwoju regionalnego Dolnego Śląska. Rezultatem jest wzmocnienie uczestnictwa kulturalnego 
społeczności lokalnej w oparciu o dialog interkulturalny. 
    Kolejnym spotkaniem była konferencja w Izbie Pamięci - Repatriantów, zwiedzanie wystawy, prezentacja Sali 
Zasobów Klubu Europejskiego SP5 z dorobku szkolnej wymiany młodzieży. W refleksji warsztatowej ukazano 
potrzebę wzmacnianie organizacji pozarządowych w gminach partnerskich, które dzięki konkretnym działaniom 
wnoszą ciągły wkład w promocję pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego oraz wzmacnianie 
świadomości obywatelskiej mającej na celu zbliżenie obywatela do Unii Europejskiej. Natomiast panel 
dyskusyjny podsumowujący ostatnie spotkanie w Klubie Europejskim uświadomił, że działania w zakresie 
współpracy partnerskiej mają na celu promowaniu przyjażni i zrozumienia między bliźniaczymi społecznościami 
oraz partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodową wymianą młodzieży miast: 
Brzeg Dolny/PL; Barsinghausen/D; Mont-Saint-Aignan/F; Czerniachowsk/ Rus; Kowel/UA. 
    Na zakończenie dnia odbył się koncert na hali sportowej Kompleksu Hotelowo-Sportowego zorganizowany 
przez Dolnobrzeski Ośrodek Kultury- prezentacja 40-osobowego młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Rytmy 
Planety” – rozpoczynając narodowym tańcem Krakowiaka - laureata międzynarodowych nagród: w Hannowerze, w 
Barsinghausen (D); w Soczi (Rus), we Włoszech, w Warszawie. 
 
W rezultacie projektu zamierzamy powołać Komitet Miast Bliżniaczych, którego głównym zadaniem będzie 
koordynacja współpracy partnerskiej. 
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W spotkaniach wzięło udział ok. 600 osób: wojewoda, przedstawiciele władz samorządowych województwa 
dolnośląskiego, posłowie, radni rady miejskiej i powiatowej, młodzież szkół średnich, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, placówek kształceniowych, przedsiębiorstw, klubów sportowych, wolontariat, rad sołeckich gminy 
Brzeg Dolny, gości zagranicznych, w tym projekt Homenius. 
   
Ponadto aktywnie codziennie uczestniczyli przedstawiciele mediów: TV Kablowa Brzeg Dolny, Tygodnik 
Powiatowy Kurier Gmin, PULS, Gazeta Wrocławska – one prowadziły główne multimedialne działania promocyjno-
informacyjne, włącznie ze stroną naszej Gminy http://www.brzegdolny.pl. 
  
 
Dzień 2/ 4. 06. 2013r. /wtorek / 9.00 – 21.00/ Brzeg Dolny, poświęcono na konferencję, dyskusję, warsztaty i  
                    prelekcję. 
     Program dnia otworzyła II Konferencja nt. 350-tej rocznicy nadania praw miejskich Brzegowi Dolnemu w 
szczelnie wypełnionej przez słuchaczy i uczestników Sali Kameralnej DOK-u. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
władz samorządowych gminy, rady Powiatu wołowskiego i Sejmiku Samorządowego z Wrocławia, mieszkańcy 
gminy Brzeg Dolny, przedstawiciele sołectw z terenu naszej gminy. W dyskusji podkreślono wzmacnianie 
organizacji pozarządowych na terenie gminy Brzeg Dolny i w gminach partnerskich dla promocji pluralistycznego 
społeczeństwa demokratycznego. 
    Następnym punktem obchodów była prelekcja nt. wymiany młodzieży szkolnej podczas minionych 20-stu lat. 
Prelegent przedstawił szeroką współpracę i wymianę szkolną Brzegu Dolnego i szkół niemieckich, szczególnie 
Dolnej Saksonii, francuskiego Mont-Saint-Aignan/ Normandia, Czerniachowska/ Obw.Kaliningradzki, Rosja; Kowel 
, Obw.Wołyński, Ukraina. Corocznie uczestniczy w wymianach i spotkaniach międzynarodowych za granicą od 
120 do 240 mieszkańców Brzegu Dolnego i rewizyty w Brzegu Dolnym w podobnych ilościach. W dyskusji 
dowartościowano wzmacnianie świadomości obywatelskiej mającej na celu zbliżanie obywatela do Unii 
Europejskiej. 
    Popołudniowa konferencja nt. 350-lat praw miejskich Brzegu Dolnego uświadomiła, że warto było tworzyć na 
poziomie lokalnym platformy do wymiany doświadczeń, wkład mieszkańców w rozwój miasta poprzez 40 
organizacji pozarządowych działających w gminie Brzeg Dolny. Ożywione przez uczestników warsztaty pokazały 
aktywność mieszkańców w rozwoju miasta. Potwierdziły to media lokalne audio-wizualne. 
    W tym dniu uczestniczyło ponad 700 osób. 
 
Dzień 3/ 5.06.2013 / środa – Brzeg Dolny - ten dzień zawierał konferencję, dyskusję, warsztaty, prelekcje,  
            zwiedzanie i biesiadę integrującą.  
    III Konferencja nt. 350-tej rocznicy nadania praw miejskich dla Brzegu Dolnego pokazała wielkie znaczenie 
kształtowania osobowości człowieka w historii rozwoju miasta, a to umożliwia identyfikacja wspólnoty z regionem, 
narodem. W dyskusji wysoko oceniono omawianą identyfikację narodu z UE dla przemian i rozwoju. Po przerwie 
w warsztatach omówiono fundusze europejskie – gdzie i jak aplikować? Prelekcja dotyczyła rosnącej roli 
samorządu terytorialnego w politycznym systemie UE i zbliżaniu obywatela do Unii Europejskiej. Zwiedzanie 
miejsc Pamięci Narodowej Muzeum Narodowego i Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Dzień zakończyła 
wspólna biesiada z regionalnymi pieśniami i piosenkami. Ogółem w dzisiejszych spotkaniach uczestniczyło 
ok.600 osób.  
 
Dzień 4/ 6.06.2013/ czwartek – Brzeg Dolny - w tym dniu zrealizowano konferencję, dyskusję, warsztaty, 
wycieczkę i prelekcję. 
    IV konferencja nt.350-tej rocznicy nadania praw miejskich dla Brzegu D. Podkreślono w dyskusji rolę 
właścicieli i burmistrzów Brzegu Dolnego w integracji społeczności lokalnej, stworzenie trwałych podstaw dla 
podmiotowej aktywności obywateli w kształtowaniu rozwoju gospodarczego i rozwoju kultury.  
    W warsztatach poprzez metody diagnozowania potrzeb społecznych gminy zachęcano do aktywnego 
kreowania życia lokalnych społeczności przez włączanie mieszkańców wszystkich gmin partnerskich poprzez 
burmistrzów, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W dyskusji ukazano potrzebę integracji seniorów w 
naszych gminach oraz kontynuację poprawy warunków dostępu do kultury osób niepełnosprawnych na podstawie 
doświadczeń francuskich /Mont-Saint-Aignan/ i niemieckich /Barsinghausen/. Prelekcja zaprezentowała nam 
prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, a poprzez to uzyskanie wzmacniania świadomości obywatelskiej 
mającej na celu zbliżenie obywatela do Unii Europejskiej. Zapoznanie Dziedzictwa Narodowego kultury 
doświadczyliśmy zwiedzając klasztor opactwa Cystersów w Lubiążu. 
    Dzisiejszych uczestników spotkań szacujemy na ok. 650 osób. 

 

http://www.brzegdolny.pl/


Dzień 5/ 7.06..2013/ piątek – Brzeg Dolny - Aula im.Lindego w Liceum Ogólnokształcącym (ok.400 osób)                                                          
    V Konferencja nt. 350 –tej rocznicy nadania praw miejskich 
Udział: projekt umożliwił bezpośrednie spotkanie 200 obywateli, z których 40 pochodziło z miast partnerskich 
Brzegu Dolnego: - Barsinghausen 14 osób/ Dolna Saksonia/ Niemcy; Mont-Saint-Aignan / Normandia/ Francja 
13 osób: Kowel 7 osób / Obwód Wołyński/ Ukraina; Czerniachowsk 9 osób/ Obwód Kaliningradzki / Federacja 
Rosyjska. 
160 osób – gospodarze – uczestniczyło bezpośrednio w konferencji naukowej, w spotkaniach roboczych, w 
poszczególnych czterech grupach językowych miast partnerskich Brzegu Dolnego. W dyskusji doceniono 
zaangażowanie obywateli w życiu miasta, szczególnie w rozpowszechnianej w Europie aktywności młodzieży w 
wolontariacie. Podczas warsztatów ukazano metody wzmacniania organizacji pozarządowych w gminach 
partnerskich. Istnieje potrzeba utworzenia grupy reprezentantów koordynacji realizacji projektu, zarządzanie 
projektem oraz jego ewaluacja. Prelekcja uświadomiła nam , że stworzona sieć współpracy organizacji biorących 
udział w projekcie doprowadzi do rozpropagowania idei integracji europejskiej poprzez wdrażanie wspólnych 
celów. Zwiedzanie miejsc Pamięci Narodowej pogłębiło poczucie wolności i wspólnego bezpieczeństwa poprzez 
budowanie integracji europejskiej i Europy bez granic. 
Uczestniczyło w spotkaniach ogółem ok. 700 osób. 
 
 
Dzień 6/ 8.06.2013 r. / sobota – Brzeg Dolny- warsztaty objazdowe miasta i wsi – odnowa obszarów wiejskich,   
     - zakładamy zwiększenie udziału zespołów artystycznych z gmin partnerskich we wspólnych projektach 
kulturalnych, zwiększenie udziału społeczeństwa w wyborach; poszerzenie wiedzy uczestników na temat 
możliwości międzynarodowej współpracy kulturalnej. W dyskusji prezentowano różne modele kampanii na rzecz 
zwiększenia frekwencji wyborczej. W warsztatach nt. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez 
poprawę dostępu do usług społecznych pokazano środki i sposoby aktywizacji obywateli w sprawach publicznych 
jak i w sprawach dotyczących integracji i przyszłości UE. Dyskusja potwierdziła konieczność dalszego 
kontynuowania wzmacniania świadomości obywatelskiej mającej na celu zbliżenie obywatela do Unii Europejskiej. 
Te spotkania odbywały się na hali sportowej dolnobrzeskiego Kompleksu Hotelowo-Sportowego. 
Wzmacnianie uczestnictwa kulturalnego społeczności lokalnej w oparciu o dialog interkulturalny ukazał nam ,  
W którym uczestniczyło 7000 mieszkańców z gośćmi miast partnerskich. Uczestnicząc na Festynie Miejskim 
intensywne dyskusje przy stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich, licznych organizacji pozarządowych obrazowały 
promocję społeczeństwa demokratycznego. 
 
Dzień 7/ 9.06.2013 r./ niedziela – Brzeg Dolny – wycieczka, dyskusja, warsztaty. 
    Wycieczka dla delegacji miast partnerskich „Brzeg Dolny wczoraj i dzisiaj”. Widzieliśmy tu wyniki współpracy 
partnerskiej w dziedzinie renowacji zabytków, kultury i edukacji, spraw gospodarczych i inwestycji, sportu i 
planowania strategicznego. Dyskusja potwierdziła dalszą potrzebę wzmacniania organizacji pozarządowych w 
gminach partnerskich, które dzięki konkretnym działaniom wnoszą ciągły wkład w promocję pluralistycznego 
społeczeństwa demokratycznego. W warsztatach podkreślo0no potrzebę budowania systemów wsparcia dla 
organizacji świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w gminach partnerskich. Udział wszystkich gości w 
zorganizowanym przez gospodarzy Miejskim Festynie Ludowym wskazał na właściwy kierunek zaspakajania 
potrzeb socjalizacji społeczności lokalnej jak i uznania oraz szacunku dla innych narodowości a dalej kultywowania 
wspólnego dziedzictwa kultury europejskiej.  
Uroczystą kolacją z udziałem władz samorządowych lokalnych i wojewódzkich zakończono projekt. 
Uczestniczyło ogółem ok. 7500 osób. 
Komitet Miast Bliżniaczych zajmie się opracowaniem podsumowania i rezultatu projektu. Raport będzie stanowił 
punkt odniesienia dla przyszłych projektów. W roku 2014 przeprowadzimy także badania. 
 
               
 
     
 
 
 Adres strony internetowej na której raport zostanie zamieszczony: 

www.brzegdolny.pl 
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