Europejskie Żniwa Karpiowe w Zatorze
Na zaproszenie Burmistrza Zatora w dniach od 3 do 6 października 2014r. do Zatora
przyjechały delegacje z zaprzyjaźnionych miast partnerskich Gminy Zator – tj. goście
z słowackiego miasta Bojnice oraz węgierskiego Berekfurdo.
Przyjacielska aktywna współpraca z partnerami Gminy Zator rozpoczęła się w roku
2001 z Berekfurdo, natomiast w 2006 roku z Bojnicami.
Spotkanie miast partnerskich organizowane było w ramach projektu pt. „Europa – wiek wojen
i stabilizacji. Poszanowanie bezpieczeństwa, pokoju i wolności” finansowanego przez Komisję
Europejską.
Gmina Zator w ramach w/w projektu zaplanowała obszerny program wizyt miast
partnerskich obejmujący konferencje, debaty, panele robocze, warsztaty dla dzieci i młodzieży,
prezentacje oraz występy artystyczne.
Projekt w znacznym stopniu związany był nawiązywał do pamięci o Europie i jej obywatelach
oraz przyczynił się do znacznej integracji ponadnarodowej oraz wzmocnienia poczucia
odpowiedzialności za wspólną Europę.
W programie zorganizowano Konferencję pt. "Od pierwszej wojny światowej do dnia
dzisiejszego" - wiek wojen, pokoju i przemian polityczno – gospodarczych podczas której
omówiono i zaprezentowano następujące tematy w poszczególnych panelach:
Panel I - Prezentacja Historii Unii Europejskiej
Panel II Wykład - 25 lecie obalenia muru berlińskiego a proces zmian ustrojowych w
Europie Środkowo Wschodniej
Panel III 10 lecie obecności w Unii Europejskiej po Traktacie z Aten - korzyści
przystąpienia do UE
Jednym z głównych założeń projektu było dostarczenie wiedzy na temat historii i
dziedzictwa Unii Europejskiej ze szczególnym upamiętnieniem stulecia wybuchu pierwszej
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wojny światowej, 25 rocznicy obalenia muru berlińskiego, a także dziesięciolecia rozszerzenia
Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas konferencji odbyła się także Debata Oksfordzka oparta na swobodnej wymianę
opinii oraz wyrażenia własnego zdania na temat związany z Unia Europejska oraz partnerskimi
miastami ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o przeszłości Europy i jej obywateli.
Po konferencji zaproszeni goście udali się na kopiec Grunwald w Palczowicach gdzie w
ramach akcji „Drzewa pamięci” upamiętniającej poległych w I wojnie światowej posadzono
historyczny dąb.
Podczas Europejskich Żniw Karpiowych odbyły się także międzynarodowe prezentacje
artystyczne i kulinarne. Na Zatorskiej scenie zaprezentowano „Węgierskie nastroje”- koncerty
zespołów artystycznych z Berekfurdo, Węgry, „Krakowiaczek jeden miał karpików siedem” występ Dziecięcego Zespołu Ludowego z ROK Zator, Koncert Zespołu Śpiewaczego
„Podolszanka” z Podolsza, Detska ludowa hudba spod Rokosa – prezentacje słowackiego
folkloru, Występ Zespołu Tanecznego „Mimikry” z Bojnic, oraz pokaz tańca w wykonaniu
zespołu „Breakfans” z Bojnic, Słowacja.
Na rynku odbyły się także zabawy sportowo rekreacyjne oraz warsztaty dla najmłodszych
którzy malowali Europejską flagę projektu oraz oficjalne logo projektu ukazując wspólną pracę
ponad podziałami i dostarczając zaskakujących rezultatów.
Długofalowa współpraca pomiędzy miejscowościami przerodziła się także we wspólne
działania z zakresu edukacji i wymiany międzynarodowej młodzieży. Wraz z delegacją Bojnic
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Podolszu pojechali na Słowację z rewizytą do
swoich kolegów i koleżanek.
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