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Dwa miasta, dwie historie, jedna pami??. Nowy projekt
Jawora i Turnova

Wspólna pami??, wspólna przysz?o?? – przemiany miast Jawora i Turnova to tytu?
kolejnego projektu partnerskiego, który uzyska? dofinansowanie ze ?rodków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ?rodków bud?etu pa?stwa za
po?rednictwem Euroregionu Nysa. Projekt, którego warto?? ca?kowita to 18 845,36 Euro,
realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
Dofinansowanie, jakie Gmina Jawor pozyska?a na jego realizacj? ze ?rodków unijnych wynosi 85
procent, tj. 16 018,55 Euro.

Oba pa?stwa ?wi?tuj? w tym roku 100-lecie odzyskania Niepodleg?o?ci - Republika Czeska w dn.
28 pa?dziernika a Rzeczpospolita Polska w dn. 11 listopada. Ten fakt sta? si? g?ównym impulsem
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do rozwoju projektu transgranicznego. Realizacja dzia?a? po obu stronach granic ma na celu
przede wszystkim poszerzenie ?wiadomo?ci historycznej dotycz?cej okresu walk o niepodleg?o??
Polski i Czech, a przy tym podniesienie poziomu wiedzy o wspólnym obszarze, jak równie?
promowanie obecnej wspó?pracy transgranicznej w oparciu o wspóln? faktografi? historyczn?.
Pierwszym krokiem w celu pog??biania wspó?pracy mi?dzykulturowej i realizacji zada? by?o
posiedzenie polskiego -czeskiego zespo?u roboczego, podczas którego ustalano szczegó?y
realizacji dzia?a? projektowych. Spotkanie przedstawicieli Jawora i Turnova odby?o si? w dn.
22.05.2018 r. w Urz?dzie Miejskim w Turnovie. W celu wspólnego wypracowania spójnej
koncepcji dzia?a? dla obu projektów partnerskich, zespó? projektowy po raz drugi spotka? si? w
Jaworze na naradzie warsztatowej, w dn. 26.06.2018 r.
Projekt adresowany jest do mieszka?ców polsko-czeskiego pogranicza, instytucji samorz?dowych,
ludzi kultury oraz rzemie?lników. Rozwój wspó?pracy opartej na wymianie do?wiadcze?, dobrych
praktyk i wiedzy o historii, partnerzy postanowili oprze? g?ownie na spotkaniach spo?eczno?ci obu
miast, które zaplanowano zarówno w Jaworze, jak i Turnovie.
Mieszka?cy polsko-czeskiego pogranicza wezm? udzia? w trzydniowym spotkaniu podczas
?wi?ta Chleba i Piernika w Jaworze, w terminie od 24 do 26 sierpnia 2018 r. W wydarzeniu
uczestniczy? b?d? zarówno partnerzy projektu, jak i delegaci z pozosta?ych miast partnerskich Niepo?omic, Niesky (Niemcy), Roseto degli Abruzzi (W?ochy), Berdyczowa (Ukraina). Podczas
?wi?ta zostan? zaprezentowane produkty regionalne, a tak?e wspólnymi si?ami cukierników z
Polski i Czech, zostanie u?o?ony Piernik Niepodleg?o?ciowy z flagami obu narodów oraz
zostanie zaprezentowany dorobek kulturowy partnera projektowego w postaci wyst?pów
artystycznych na scenie.
Kolejne, trzydniowe spotkanie przedstawicieli miast odb?dzie si? w Turnovie, w terminie od
26 do 28 wrze?nia 2018 r., w ramach obchodów rocznicy powstania pa?stwa czeskiego, ?wi?ta
?w. Wac?awa, patrona Czech. B?dzie ono koncentrowa? si? na poznaniu kulturowych i
historycznych atrakcji Turnova i okolic. Uczestnicy zapoznaj? si? z rozwojem obu miast za
po?rednictwem wystawy „Przemiany miast Turnov i Jawor w czasie" i wezm? udzia? w
zespo?owych grach sportowych. Spotkanie zostanie zako?czone ods?oni?ciem ?awki z tablic?
upami?tniaj?c? czesko-polskie partnerstwo i 100 lat niepodleg?o?ci obu narodów.
Zwie?czeniem projektu b?dzie spotkanie partnerów z Polski i Czech w Jaworze w dniu 11
listopada 2018 r. - w setn? rocznic? odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci. Spotkanie
b?dzie koncentrowa? si? na lepszym poznaniu i promowaniu spu?cizny historycznej i kulturowej
Jawora oraz wiedzy na temat dziedzictwa polsko-czeskiego pogranicza. Wydarzenie b?dzie
wzbogacone zaj?ciami sportowymi, pod has?em „Biegiem do wolno?ci" oraz wystaw? pn.
"Przemiany miast Jawora i Turnowa w czasie". Punktem kulminacyjnym obchodów b?dzie
inscenizacja historyczna, która przybli?y uczestnikom ?wi?ta przebieg wydarze? historycznych
zmierzaj?cych ku wolno?ci Polaków i Czechów. W sceny b?d? wplecione w?tki najwa?niejszych
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postaci symbolizuj?cych wolno?? i niepodleg?o?? - Józefa Pi?sudskiego i Tomáša Garrigue
Masaryka.
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