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W dniach 16-24 lipca 2019 w Pelplinie był realizowany międzynarodowy projekt pod
nazwą „Nasz głos w Europie” w ramach programu UE „Europa dla obywateli”. Do
Pelplina przyjechało 41 uczestników zza granicy, w tym 18 z miasta i gminy
Alsónémedi (Węgry), 13 z miejscowości Xgħajra (Malta), 4 z miasta Demir Kapija
(Macedonia Północna), 6 ze stowarzyszenia Comitato Gemellaggi z siedzibą w
Colletorto (Włochy). Wspólnie z gośćmi w działaniach projektu wzięło udział ponad
60 mieszkańców naszej gminy.

Po raz pierwszy projekt w ramach tego programu odbył się w naszej gminie 5 lat
temu.  Wniosek o dofinansowanie tegorocznego projektu złożyła Gmina Pelplin.

Projekt realizowany był w roku wyborów do parlamentu europejskiego oraz
30.rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce w czerwcu 1989
roku. Stąd celem projektu „Nasz głos w Europie” było włączenie obywateli z kilku
małych miast/gmin z różnych części starego kontynentu do dyskusji o polityce
europejskiej. Zrealizowane działania umożliwiły uczestnikom swobodne wyrażanie
swoich opinii dot. życia w lokalnych społecznościach w kontekście integracji
europejskiej. 

W środę 17 lipca miało miejsce oficjalne powitanie uczestników projektu. W
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siedzibie Rady Miejskiej w Pelplinie goście spotkali się z władzami naszej Gminy:
Burmistrzem Mirosławem Chyłą, Przewodniczącym Rady Miejskiej Jakubem
Zielińskim oraz zastępcą Burmistrza Ewą Nowogradzką. Obecni byli też niektórzy
radni, pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury i inni mieszkańcy miasta. Po
spotkaniu goście zwiedzili Dawne Opactwo Cysterskie, na ile było to możliwe ze
względu na trwające prace budowlane w katedrze.

W czwartek 18 lipca uczestnicy projektu udali się na zamek w Gniewie. Po
zwiedzaniu wszyscy udali się na spacer po odnowionej starówce. Natomiast po
południu odbyło się spotkanie w Dziennym Domie Senior+ w Kulicach. Uczestnicy
wysłuchali informacji przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej o działaniach
Gminy Pelplin wobec seniorów. Gospodarze z Kulic przygotowali dla wszystkich
uczestników program artystyczny i poczęstunek.

Kolejnego dnia w piątek 19 lipca, miał miejsce wyjazd do Sopotu, podczas którego
uczestnicy zwiedzili molo i okoliczne atrakcje oraz zjedli wspólny posiłek. Następnie
miał miejsce przejazd do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Goście z wielkim
zainteresowaniem poznawali historię prezentowaną w Muzeum.

W sobotę wszyscy udali się na Jarmark Wdzydzki na Kaszuby. Piękna pogoda
sprzyjała spacerom, oglądaniu licznych stoisk i poznaniu skansenu. Po obiedzie był
czas na wejście na wieżę widokową i podziwianie pięknego krajobrazu Kaszub.

Na niedzielną Mszę św. do naszego „kościółka” grupa z Węgier przybyła w ludowych
strojach. Następnie uczestnicy udali się autokarem do Gdańska, do Europejskiego
Centrum Solidarności. W tym miejscu zarówno Węgrzy jak i Polacy, a także goście z
Macedonii, odnajdowali wspólną historię minionej epoki komunizmu i socjalizmu
oraz walki o wolność. Po obiedzie był czas na spacer po Starym Mieście.

W poniedziałek 22 lipca uczestnicy projektu spotkali się w Fabryce Sztuk w Tczewie
z władzami Powiatu Tczewskiego, Starostą Mirosławem Augustynem,
Przewodniczącym Rady Powiatu Tczewskiego Markiem Modrzejewskim, zastępcą
Starosty Piotrem Cymanowskim oraz Radnymi Powiatu, pracownikami instytucji
powiatowych. Starosta opowiedział o działalności Powiatu, następnie przedstawicie
grup goszczących przedstawili swoje gminy. Był też czas na rozmowy, pytania dot.
pracy samorządów oraz poczęstunek przygotowany przez kadrę placówki.

Z Tczewa cała grupa udała się do Szpęgawska na miejsce zbiorowych egzekucji
przeprowadzonych przez okupantów niemieckich na początku II wojny światowej.
Organizatorzy projektu z Pelplina i goście złożyli kwiaty przy pomniku, wysłuchali
informacji o zbrodni w Lesie Szpęgawskim i zobaczyli groby masowe.

Poniedziałkowy wieczór upłynął natomiast na wspólnym biesiadowaniu w gościnnym
Janiszewie. Był grill, bigos, tańce i zabawy. Odbył się także międzynarodowy turniej
rzutów karnych, który wygrali Węgrzy. Wspaniała zabawa zakończyła się późnym
wieczorem.

We wtorek 23 lipca uczestnicy projektu spotkali się do południa w Bibliotece
Diecezjalnej, gdzie wysłuchali wykładu przygotowanego i wygłoszonego przez
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Bogdana Wiśniewskiego pt. Europa Ducha. Po wykładzie goście dziękowali za
bardzo ciekawą treść. Następnie kadra cała grupa uczestniczyła w warsztatach
papierniczych przygotowanych przez kadrę Biblioteki.

Tego dnia przedstawiciele poszczególnych krajów mogli zobaczyć niektóre zakłady
produkcyjne w naszej gminie. Wspólnie z Burmistrzem Pelplina, goście udali się do
Piekarni Meler oraz zakładu De Graaf Poland. Pozostali uczestnicy w tym czasie
odwiedzili Muzeum Diecezjalne w Pelplinie.

We wtorek 23 lipca, w godzinach popołudniowych, w Ośrodku Kultury odbyło się
oficjalne podsumowanie projektu. Burmistrz Mirosław Chyła podziękował gościom za
przyjazd do Gminy Pelplin i wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Burmistrz
podziękował także organizatorom, mieszkańcom Gminy, którzy aktywnie włączyli
się w realizację projektu. Koordynator projektu Piotr Łaga omówił najważniejsze
punkty zrealizowanego projektu. Goście podziękowali za możliwość udziału w
projekcie, za wszystkie miejsca, które mogli zobaczyć, za gościnność.

W środę 24 lipca część uczestników wyjechała z Pelplina, a pozostali mieli jeszcze
czas aby pobyć w naszym mieście. Ostatni goście z Macedonii wyjechali w czwartek.

Organizatorzy, Gmina Pelplin, Miejski Ośrodek Kultury, składają wielkie
podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w działania projektu. Poza
oficjalnymi punktami programu były też wspólne wieczory, rozmowy, spotkania w
mniejszych grupach, a także gościny w domach naszych mieszkańców. Dziękujemy
za poświęcony czas, za pracę, za wsparcie organizacyjne.

Szczególne podziękowania dla osób bezpośrednio pracujących przy realizacji
projektu oraz dla:

Placówki Senior Wigor w Kulicach na czele z panią Elżbietą Chrzonowską i
sołtys Sylwią Marks
Radnych Gminy Pelplin, którzy uczestniczyli w działaniach projektu
Pracowników Referatu Promocji Urzędu Gminy Pelplin
Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie
Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej – przewodnik pani Hanna
Bugajska
Pracowników Biura Rady Powiatu Tczewskiego i Fabryki Sztuk w Tczewie
Sołtysa Janiszewa pana Marka Małolepszego wraz z paniami z Koła
Gospodyń Wiejskich i mieszkańcom sołectwa
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, dyrektorowi Rafałowi Desce
wraz z zaangażowanymi w projekt nauczycielami i uczniami
Nauczycielom Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 z Pelplina
Biblioteki Diecezjalnej – dla całej kadry
Biblioteki Publicznej im. Ks. Sychty w Pelplinie, pani dyr. Doroty Sakowskiej

Zdjęcia: Seweryn Brzeziński – Informator Pelpliński, Tomasz Kolos – kociewie.online,
Piotr Hibner – UMiG Pelplin, Anna Szczygeł, Piotr Łaga oraz uczestnicy projektu.

The project ’Our voice in Europe’ was implemented in the year of elections to the
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European Parliament and about the 30th anniversary of the 1989 elections in
Poland. Its aim was to involve town residents from European towns, to discuss
several European issues. 

The project involved 107 citizens, 66 from Pelplin in Poland, 18 from Alsonemedi in
Hungary, 13 from Xgħajra in Malta, 4 from Demir Kapija in Macedonia, 6 from the
Comitato Gemellaggi Association from Colletorto  in Italy. 

The scheduled activities that took for 8 days allowed to express views about their
local communities, their history and the future of the European Union. The events
included meetings with self-government authorities and local politicians, debates,
meetings, visits to historical places and educational and recreational trips.

On their arrival in July 16th the participants received basic information about the
project plan. The following day, there was an opening ceremony with the
authorities of the city and Municipality of Pelplin, a guide tour to Cistercian’s Abbey
in Pelplin, to get information about historical heritage of Europe. In July 18th

participants had the opportunity to learn about the history of Kociewie region, made
the tour of the medieval Teutonic Castle in Gniew near Pelplin. In the afternoon,
they met the seniors and got information about The Senior’s Commune in
Municipality of Pelplin. The following day, they took part in integrative activities with
inhabitants. During their informal meetings and walks in small groups, they saw the
sights in Sopot and then visited the Museum of The Second World War in Gdańsk.
The guests had also the opportunity to acquaint themselves with the folk culture of
the Kaszuby and Kociewie regions due to a trip and a visit to an open-air museum at
Wdzydze Fair. It took place in June 20th. A day later, the participants visited the
European Solidarity Center in Gdańsk, discussed about history and future of Europe.
In July 22nd there was a meeting with the authorities of the County Council in Tczew
which was held in the cultural institution. They were informed about the work of the
local government, got involved in a discussion about the problems of local
communities in European municipalities. Later, the participants of the project
visited the Nazi mass murder site in Szpęgawsk. In the evening, everyone enjoyed
their time taking part in feasts and games in a small village. The day after, the
members of the project spent the morning in the Diocesan Library where they
listened to the lecture ‘Europe of the Spirit’ and participated in a debate about
European values and then, during a workshop they got knowledge how to produce
paper. They also paid a visit to the Diocesan Museum in Pelplin, where the
Gutenberg Bible is kept. In the evening, an official summary of the project's
activities took place.

Some of the participants departed the following day, the remaining group had the
opportunity to gain some knowledge about the conditions in which the city
authorities work. The last group of the visitors left Pelplin in July 25th.

During their stay in Pelplin, the participants shared the presentations about their
national cultures, led debates and took part in numerous meetings. The planned
initiatives and activities were intended to result in a better understanding of
European history and heritage of the European nations. The good atmosphere
accompanying all the events encouraged all the participants to make new friends,
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exchange their views and greater involvement in their local communities in the area
of European integration. All those who have been involved in the implementation of
the project believe that further, perhaps more inspiring and creative ideas and
initiatives will follow it.

Przygotował: Piotr Łaga
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