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Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy Katowic z miastami 

partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy,                 

za okres od listopada 2015 r. do listopada 2016 r. 
 

 

KOLONIA - miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia 

Północna-Westfalia, czwarte co do wielkości miasto Niemiec, ponad milion mieszkańców i największe 

w kraju związkowym, od 1991 r. miasto partnerskie Katowic.  

W roku 2016 obchodzi jubileusz 25-lecia partnerstwa. 

 

Relacje Katowice-Kolonia w okresie od listopada 2015 do listopada 2016 r.: 

 

W dniach 21-23 stycznia 2016 roku miała miejsce wizyta przedstawicieli Rheinstil, którzy we 

współpracy z Miastem Kolonia są organizatorami Kolońskiego Szlaku Szopek Bożonarodzeniowych - 

cyklicznego przedsięwzięcia, które w 2016 roku odbędzie się po raz 21. Podczas tego wydarzenia 

wystawianych jest ponad 100 szopek bożonarodzeniowych, które można zwiedzać samodzielnie, lub 

za pośrednictwem przewodników. Oprowadzanie za opłatą przygotowane jest w różnych kategoriach: 

dla rodzin, dla dzieci, osób niesłyszących, dla grup lub indywidualnie. Podczas wystawy 

organizowane są również imprezy towarzyszące: festyny, warsztaty dla dzieci, prelekcje. 

Prezentowane są szopki bożonarodzeniowe z całego świata, jednak w ostatnich latach w programie 

imprezy znalazło się miejsce na wyróżnienie żłobków bożonarodzeniowych miast partnerskich, co 

stwarza okazję do przybliżenia regionalnych tradycji bożonarodzeniowych. Każdy rok jest 

poświęcony innemu miastu. Dotychczas przedstawiony został w ten sposób m.in. włoski Turyn oraz 

belgijskie Liège. Rok 2016 ze względu na okrągłą rocznicę współpracy z Katowicami jest poświęcony 

naszemu miastu. 

Z tej okazji w Katowicach wizytę złożyła Pani Caroline Weber oraz Pan dr Michael Vogt, 

przedstawiciele Rheinstil. W celu omówienia szczegółów współpracy odbyły się spotkania z Zastępcą 

Naczelnika Wydziału Promocji Panem Marcinem Stańczykiem, Kierownikiem Referatu Promocji 

Zewnętrznej Wydziału Promocji Panem Adamem Łęskim oraz Ojcem Alanem Ruskiem proboszczem 

Parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP, w którym znajduje się jedna z największych 

ołtarzowych szopek bożonarodzeniowych w Europie. Zgodnie z planem odbyło się też spotkanie                    

z dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, Panem Edwardem Josefowskim, który 

wyraził chęć stworzenia żłóbka dla prezentacji w Kolonii. 

http://www.koelner-krippenweg.de/ 

 

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Partnerstwa Miast Katowic i Kolonii, drużyna samorządowców z Katowic 

została zaproszona na doroczny turniej piłki nożnej miast partnerskich Kolonii. Turniej, w którym 

oprócz Kolonii i Katowic brały udział drużyny z Liverpoolu (Wielka Brytania), Salonik (Grecja)                    

i Esch-sur- Alzette (Luksemburg), odbył się 6 lutego 2016 roku.  

 

W dniu 15 marca 2016 roku odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice                                

VII Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast 

partnerskich Katowic. Zaproszenia zostały skierowane do szkół z Ostrawy, Koszyc, Miszkolca                      

i Kolonii, przy czym Kolonia wzięła udział w Mistrzostwach po raz pierwszy z okazji roku 

jubileuszowego. Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odbyły się w Katowicach po raz siódmy.     

To cykliczna impreza, organizowana każdego roku w miesiącu marcu począwszy od 2010 roku,                        

z udziałem miast partnerskich. Inicjatorem oraz głównym współorganizatorem konkursu jest Zespół 

Szkół Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach. Podczas Mistrzostw, które tym 

razem odbyły się w Cafe Europa, Miasto Katowice reprezentowały drużyny z wymienionej szkoły, jak 

również z pozostałych miejskich zespołów szkół specjalnych. W konkursie udział wzięły grupy 

sześcioosobowe, reprezentanci szkół w wieku od 12 do 16 lat, a zadaniem rywalizujących ze sobą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://www.koelner-krippenweg.de/
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grup było przygotowanie zadanej potrawy według podanego wcześniej przepisu. Ponadto młodzież 

każdego z miast zaprezentowała występ artystyczny charakterystyczny dla swojego kraju lub regionu. 

Z okazji Mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich gościli w Katowicach od 14 do 16 marca,                       

a program wizyty oprócz udziału w Mistrzostwach zawierał wiele dodatkowych atrakcji, w tym 

zwiedzanie Strefy Kultury, odwiedziny w Muzeum Chleba w Radzionkowie, zajęcia edukacyjne                   

i rozrywkowe. Projekt koordynował Wydział Promocji Urzędu Miasta.  

 

7-13 kwietnia 2016 miała miejsce wizyta uczniów z Kreuzgasse Köln w katowickim VIII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. W tym roku wymiana ma wyjątkowy charakter, 

gdyż wiąże się z 15-letnim jubileuszem współpracy obu szkół. Uroczyste spotkanie z tej okazji                    

w Urzędzie Miasta odbyło się w Willi Goldsteinów w dniu  8 kwietnia 2016 roku.  

 

W dniu 14 kwietnia 2016 roku Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

zorganizował uroczystość wręczenia nagród Laureatom IV Konkursu Realioznawczego Wiedzy                    

o Republice Federalnej Niemiec i Mieście Kolonii skierowanej do uczniów szkół średnich naszego 

województwa. Na zaproszenie Uniwersytetu w wydarzeniu wziął udział Pan Ulrich Freitag, 

przewodniczący Köln-Kattowitz-Verein, który z tej okazji wygłosił wykład dotyczący współpracy 

Katowic z Kolonią, Miasta Kolonia oraz 25- lecia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie Polski i Niemiec.              

Z tej okazji o prelekcję został poproszony również Pan Marcin Stańczyk Zastępca Naczelnika 

Wydziału Promocji, który zaprezentował Miasto Katowice oraz współpracę z Kolonią. Swoją 

prezentację, ukazującą wymianę szkolną pomiędzy Katowicami a Kolonią, mieli okazję 

przedstawić również uczniowie VIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie.  

 

W ramach świętowania jubileuszu 25-lecia partnerstwa Katowic i Kolonii, w dniu 30 kwietnia 2016 

odbyło się w Kolonii niezwykle barwne wydarzenie „Kolonia tańczy”, którego główną gwiazdą był 

katowicki Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”. Kolończycy mieli okazję podziwiać ich występy na 

żywo w różnych miejscach kolońskiego Śródmieścia. Kolejny raz udowodniono, że taniec jednoczy 

ludzi, nie zna granic, bariery językowej czy różnic kulturowych. Mimo chłodu miasto tętniło życiem,  

a liczne grupy taneczne przyciągały uwagę lokalnej społeczności. „Taneczną” imprezę poprzedziła               

w dn. 28 kwietnia konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli zaproszonego zespołu, Urzędu 

Miasta Katowice oraz Konsula Generalnego RP w Kolonii. Grupa „Tysiąclatki” została też przyjęta 

przez Burmistrza Kolonii Andreasa Woltera w zabytkowym ratuszu. Była to doskonała okazja do 

promocji naszego miasta oraz zacieśnienia owocnej współpracy. 

 

W dniach od 9 do 10 czerwca 2016 r. odbyła się w Katowicach szósta już edycja konferencji 

Zakładu Zieleni Miejskiej - VI Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2016. 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do profesjonalistów, naukowców oraz wszystkich osób 

zajmujących się zagadnieniami zieleni miejskiej zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Na konferencję,       

z okazji tegorocznego jubileuszu partnerstwa zaproszono przedstawiciela katowickiego odpowiednika 

zakładu zieleni miejskiej, tj. Amt für Landschaftspflege und Grünflächen z Kolonii. W trakcie 

konferencji poruszana była tematyka funkcjonowania zieleni publicznej, zagospodarowania 

przestrzennego, aspektów finansowych, prawnych i technicznych zarządzania przestrzenią miejską. 

Przedstawicielka Kolonii, Pani Rita Höppner bardzo fachowo, a zarazem ciekawie zaprezentowała 

funkcjonowanie zieleni miejskiej w Kolonii, przedstawiła jej historię, strukturę organizacyjną, obszar 

oraz plany rozwoju. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony publiczności, co 

wyrażone zostało poprzez wiele szczegółowych zapytań do prelegentki. W konferencji brali udział 

pracownicy naukowi oraz eksperci m.in. z Katowic, Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Poznania, 

Wrocławia, a także z zagranicy: Czech i Niemiec. Współorganizatorem konferencji było Nadleśnictwo 

Katowice. Więcej na temat Konferencji można znaleźć pod linkiem: http://www.zielenkatowice.pl/. 

 

W dniach od 7 do 11 czerwca w ramach programu „Wymiany Fotografów" gościliśmy                            

w Katowicach uczniów i nauczycieli z kolońskiej szkoły Berufskolleg Kartäuserwall. Było to już 

drugie spotkanie polskiej i niemieckiej młodzieży ze szkół o profilu fotograficznym. W maju br. 

http://www.zielenkatowice.pl/
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polska grupa uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach uczestniczyła we wspomnianym 

projekcie fotograficznym odwiedzając nasze partnerskie miasto – Kolonię. Podczas tego pobytu, 

uczniowie wraz z opiekunami zostali oprowadzeni po niemieckiej szkole, gdzie zaprezentowano im 

tamtejsze nowoczesne pracownie. Dnia 12 maja br. delegacja z Katowic została przyjęta przez Pana 

Burmistrza Miasta Kolonia w kolońskim Historycznym Ratuszu, a po południu w Konsulacie 

Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii miało miejsce spotkanie niemiecko – polskiej grupy 

z Konsulem Generalnym RP – Panem Janem Sobczakiem. W trakcie wizyty w Kolonii, uczniowie                

z Polski wykonali wiele zdjęć, „portretując" to piękne nadreńskie miasto, a następnie wspólnie               

z niemiecką młodzieżą opracowali graficznie zebrany materiał w pracowniach komputerowych. 

Podczas czerwcowej rewizyty młodzi Kolończycy zostali przyjęci przez Wiceprezydenta Miasta 

Katowice, Pana Mariusza Skibę w Willi Goldstein'ów, a także mieli okazję poznać nasze miasto, jego 

historię i mieszkańców odwiedzając najważniejsze miejsca stolicy województwa śląskiego. Wśród 

atrakcji turystycznych nie zabrakło: nowej siedziby NOSPR-u, Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Bazyliki Franciszkanów w Panewnikach czy 

Nikiszowca. Wędrując ulicami Katowic Kolończycy „szklanym okiem" aparatu rejestrowali 

zachodzące zmiany oraz codzienne życie lokalnej społeczności. Ten specyficzny zapis ich wędrówki 

można było podziwiać we wrześniu br. podczas wspólnej wystawy prac młodzieży z Katowic                       

i Kolonii, która miała miejsce na katowickim Rynku, jak również w Kolonii w ramach wystawy „Köln 

fotografiert" towarzyszącej targom branży fotograficznej Photokina. 

 

Podczas wizyty parlamentarzystów z Nadrenii Północnej Westfalii tematem przewodnim spotkania 

dnia 23 czerwca br. w Pałacu Goldsteinów był jubileusz 25-lecia partnerskich relacji Katowic                     

z Kolonią. Gości z Niemiec przywitał Pan Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice.  

Spotkanie rozpoczął występ kwartetu młodych muzyków z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych                        

im. Wojciecha Kilara z Katowic. Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin Stańczyk 

przedstawił prezentację dot. historii oraz bieżących relacji obu miast, podczas której przedstawiciele 

kilku katowickich instytucji i organizacji prowadzących wieloletnią i bardzo aktywną współpracę                             

z partnerami z Kolonii - Pani Beata Stolarczyk z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, dyrektor 

Liceum Plastycznego Pan Edward Josefowski, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych      

im. Wojciecha Kilara Pani Bernadeta Stańczyk, dyrektor MDK Szopienice-Giszowiec Pan Marek 

Augustyniak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki – Barbara Bańska i Z-ca Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – bryg. Jacek Szyma -  mogli się na ten temat 

wypowiedzieć.  W imieniu strony niemieckiej, przewodniczący grupy parlamentarzystów Pan Werner 

Jostmeier wyraził wysokie uznanie za dorobek i zaangażowanie Katowic w utrzymywanie i rozwijanie 

relacji polsko-niemieckich na płaszczyźnie samorządowej. Kulminacja obchodów jubileuszu 

partnerstwa przypadła na wrzesień br. w Katowicach oraz na listopad br. w Kolonii. Warto również  

wspomnieć, że w 2016 r. obchodzimy 25-lecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy między Polską a Niemcami. 

 

Od 18 do 23 czerwca z wizytą w Katowicach i Mysłowicach było stowarzyszenie działające na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Organizacja „Aktywni dla wszystkich - Integracja poprzez Sport                       

i Kulturę" została utworzona w Kolonii. Zawsze stawała po stronie ciężko upośledzonych osób                       

z Kolonii i jej okolic. W roku 2014 Stowarzyszenie ubiegało się o projekt UE >Inkluzja                         

w Europejskich Miastach Partnerskich<. UE/Bruksela pod koniec 2014 roku rozpatrzyła wniosek 

pozytywnie i przyznała do dyspozycji 150.000,00 Euro. W projekcie włączone są cztery kraje UE-

Polska/Mysłowice, Holandia/Hardenberg, Niemcy/Münster, Anglia/York i Niemcy/ Brühl. 

Przedstawiciele poszczególnych miast odwiedzają się wzajemnie i rozmawiają na temat „inkluzji"                

w poszczególnych miastach. Wizyty odbyły się już w Münster, Brühl i Mysłowicach. We wrześniu 

stowarzyszenie czeka podróż do York. 

 

W dniach 8 – 10 września 2016 r., w ramach obchodów 25-lecia partnerstwa między Katowicami                  

i Kolonią, gościliśmy Panią Nadburmistrz Henriette Reker wraz z 7- osobową delegacją. Z tej okazji  

9 września w Bibliotece Śląskiej odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta, podczas której nastąpiło 
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odnowienie aktu partnerstwa poprzez podpisanie deklaracji współpracy przez Panią Nadburmistrz 

Henriettę Reker i Pana Prezydenta Marcina Krupę. Gościem honorowym była Pani Konsul Generalna 

Elisabeth Wolbers, która wygłosiła przygotowane specjalnie na tę okazję przemówienie. Po części 

oficjalnej goście wysłuchali koncertu Orkiestry Historycznej z udziałem solistów kolońskich,                       

a następnie udali się na Plac Miast Partnerskich w Katowicach – Ligocie, gdzie wspólnie zasadzili 

drzewko przyjaźni. Tegoroczna wizyta obfitowała w liczne wydarzenia kulturalne, wśród których nie 

zabrakło koncertu w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz 

zwiedzania Strefy Kultury. Nasi zachodni sąsiedzi podziwiali tempo zachodzących w mieście 

przemian, podkreślając jednocześnie ich nowoczesny i niestandardowy charakter. Ostatniego dnia 

Kolończycy odwiedzili Miasteczko Organizacji Pozarządowych, a Pani Nadburmistrz złożyła krótką 

wizytę przedstawicielom Stowarzyszenia Tęczówka, które wcześniej gościło w Kolonii na zaproszenie 

miasta. Podsumowaniem owocnej wizyty było wspólne zwiedzanie wystawy prac kolońskich                      

i katowickich młodych artystów fotografików, usytuowanej na katowickim Placu Kwiatowym. 

 

W dniach od 1 do 6 października Katowice odwiedzili mieszkańcy Kolonii. Podróż, którą 

zorganizowało Stowarzyszenie ds. Wsparcia Partnerstwa Katowic i Kolonii, była odpowiedzią na 

zainteresowanie Kolończyków poznaniem swojego miasta partnerskiego - Katowic. Dla wielu osób 

była to pierwsza wizyta w Polsce. Warto podkreślić, iż w podróży do Katowic uczestniczyła też Pani 

Claudia Burger, wdowa po Norbercie Burgerze, Honorowym Obywatelu Miasta Katowic, cenionym 

Nadburmistrzu Kolonii, wielkim propagatorze i inicjatorze partnerstwa Katowic z Kolonią. Wydział 

Promocji umożliwił kolończykom zwiedzanie Muzeum Historii Katowic, zarówno głównej siedziby 

jak i Działu Etnologii Miasta wraz ze zwiedzeniem zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec, wystaw                    

w nowym gmachu Muzeum Śląskiego oraz Strefy Kultury. Mieszkańcy Kolonii mieli również 

możliwość uczestniczyć w koncercie w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia. W dniu 5 października Goście z Kolonii zostali też uroczyście podjęci w Willi Goldsteinów 

przez Wiceprezydenta Katowic Pana Waldemara Bojaruna. Spotkanie było doskonałą okazją do 

wzajemnego poznania, cennej wymiany spostrzeżeń odnośnie rozwoju obu ośrodków i przyszłości ich 

współpracy. Goście byli bardzo zainteresowani Katowicami, czemu dali wyraz w licznych pytaniach 

na temat naszego miasta. W tym samym dniu goście zostali podjęci przez Konsul Generalną Republiki 

Federalnej Niemiec, Panią Elisabeth Wolbers, która zorganizowała w Katowicach spotkanie z okazji 

Dnia Jedności Niemiec. 

 

W dniu 2 października odbył się w tym roku jubileuszowy maraton w Kolonii. Miasto Kolonia 

zaprosiło na niego po raz kolejny biegaczy z Katowic, którymi byli laureaci konkursu, mającego 

miejsce podczas charytatywnego wydarzenia Business Run w Katowicach. Podczas wizyty 

maratończycy zostali podjęci w kolońskim Historycznym Ratuszu przez Burmistrza Kolonii, Andreasa 

Woltera oraz mieli okazję poznać przedstawicieli innych miast partnerskich Kolonii, wśród nich 

biegaczy z Esch-sur-Alzette, Cork, Wołgogradu oraz Istambułu. 

 

5 października 2016 roku, Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec otwarła wystawę 

plenerową pt. "Oblicza sąsiedztwa", którą przygotowało Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich 

im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz nowo otwartej prezentacji, na Rynku 

zaproszeni goście mieli okazję podziwiać wystawę fotograficzną, będącą efektem pracy uczniów                    

z katowickiego Zespołu Szkół Plastycznych oraz kolońskiego Berufskolleg Kartäurserwall, którzy 

odwiedzili i upamiętnili na zdjęciach nasze miasta. Otwarcie wystawy, a także październikowy Dzień 

Jedności Niemiec, były doskonałą okazją do spotkania się ludzi, którzy na co dzień zaangażowani               

są w rozwijanie przyjaznych stosunków polsko – niemieckich, zarówno na szczeblu rządowym, 

samorządowym, jak  i przedstawicieli środowisk związanych z nauką, kulturą i sztuką. Wystawę 

„Oblicza sąsiedztwa" można było oglądać na Placu Kwiatowym katowickiego Rynku jeszcze do 

końca października. 

 

Również w ramach 25-lecia partnerstwa w dniu 27 października 2016 w Historycznym Ratuszu  

Kwartet Śląski zagrał polską muzykę kameralną. Koncert zorganizowany był w kooperacji                            
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z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytutem Polskim  z  Düsseldorfu.  

Kolejny koncert zagrał Kwartet Śląski  28 października 2016 w Landtagu Nordrhein Westwalen                              

w Düsseldorfie, w ramach świętowania 25. rocznicy Dobrego Sąsiedztwa. 

 

W ramach cyklicznej wymiany międzyszkolnej z Niemcami, w dniu 31 października w Pałacu 

Goldsteinów odbyło się spotkanie z młodzieżą szkół: Europaschule w Kolonii oraz III LO                        

im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Trwająca już dziesięć lat aktywna współpraca obu szkół 

umożliwia uczniom poznanie kultury i zwyczajów panujących w kraju partnera. Podczas tegorocznej 

wizyty w UMK zaprezentowano krótki film ukazujący przemiany zachodzące w naszym mieście,                          

a Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej – Pan Adam Łęski przedstawił pozytywne aspekty 

współpracy Katowic z Kolonią i odpowiedział na liczne pytania ze strony gości.  

 

W dniach 19 oraz 21 listopada 2016 roku planowane są główne obchody 25-lecia współpracy Miast 

Partnerskich Katowice - Kolonia  odbywające się w Kolonii, w tym wizyta Prezydenta Miasta 

Katowice. W ramach obchodów planowane jest uroczyste podjęcie osób zaangażowanych we 

współpracę miast w Historycznym Ratuszu, otwarcie Jarmarków Kolońskich  oraz inauguracja Szlaku 

Szopek Bożonarodzeniowych.  

Koloński Szlak Szopek Bożonarodzeniowych to cykliczne przedsięwzięcie, które w 2016 roku 

odbędzie się po raz 21. W tym roku Katowice odgrywają główną rolę jako jubileuszowe miasto 

partnerskie. Na Szlaku zaprezentowana zostanie, stworzona specjalnie na tę okazję, szopka z Zespołu 

Szkół Plastycznych, kolekcje polskich i śląskich szopek z prywatnych zbiorów oraz dzieła dzieci                    

z katowickich przedszkoli. Zostaną też przedstawione śląskie tradycje bożonarodzeniowe, zwyczaje 

związane z Barbórką oraz św. Mikołajem. 

 

W tym samym czasie rozpoczynają się Kolońskie Jarmarki, które trwają do 23 grudnia.                      

W ramach współpracy Miastu Katowice na okres pięciu tygodni (21.11 – 23.12.2016 r.) udostępniono 

nieodpłatnie stoisko promocyjne. 

 

 

KOSZYCE - są drugim co do wielkości miastem Słowacji, 240 000 mieszkańców, Europejska Stolica 

Kultury 2013. Relacje z Katowicami trwają od roku 2007.  

Relacje Katowice-Koszyce w okresie od listopada 2015 do listopada 2016 r.: 

 

W dniu 24 lutego 2016 r. przedstawiciele Referatu Marketingu i  Kultury z Magistratu                              

w Koszycach złożyli wizytę w Wydziale Promocji, która miała charakter roboczy. Tematem rozmów 

była promocja miasta na miejskiej stronie internetowej, oficjalnym profilu miasta na portalu Facebook 

oraz inne: Katowicki Informacyjny Serwis SMS, platforma konsultacji społecznych, serwis 

społecznościowy Twitter, serwis internetowy YouTube, jak również organizacja imprez na Rynku. 

Ponadto delegacja przywiozła do Katowic prace dzieci z wystawy pokonkursowej organizowanej                  

z okazji 26.edycji Festiwalu Sztuki Sakralnej w Koszycach pt.: "Moja rodzina to mój skarb", gdzie 

zaprezentowane zostały prace plastyczne dzieci różnych wyznań religijnych, w tym z Katowic - po 

przeprowadzonym uprzednio konkursie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego                         

w Katowicach. W dniach 11-12 listopada 2015 r., na zaproszenie koszyckiego magistratu, w Festiwalu 

wzięła udział delegacja Miasta Katowice (Skarbnik Miasta Katowice, przedstawiciel Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego jak również delegat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego), 

prezentując długofalowe działania i osiągnięcia Katowic w zakresie dialogu międzyreligijnego                   

i międzykulturowego. 
 

W dniach 14-16 marca 2016 r. "Spojena skola, Kosice - Sebastovce, Opatovska cesta" uczestniczyła 

w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Kulinarnych w Katowicach.  
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MISZKOLC - czwarte co do wielkości miasto Węgier, stolica komitatu Borsod-Abaúj-Zemplén.                 

W styczniu 2014 roku liczba mieszkańców Miszkolca wynosiła 161 265. Umowa partnerska                          

z Katowicami została podpisana w 2005 r., choć kontakty z naszym miastem zostały nawiązane już                  

w latach 70-tych ubiegłego wieku.  

 

Relacje Katowice-Miszkolc w okresie od listopada 2015 r. do listopada 2016 r.: 

  

W dniach 14-16 marca 2016 r. "Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes" z Miszkolca 

wzięła udział w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Kulinarnych w Katowicach.  

 

W dniu 31 marca 2016 r. odbyła się kolejna edycja „Dnia Węgierskiego w Katowicach”,                

którego głównymi organizatorami, podobnie jak w ubiegłych latach, byli: Miasto Katowice,                           

Katowickie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Henryka Sławika i Józefa Antalla oraz 

Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc. Honorowy Patronat nad wydarzeniem 

objęli Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa oraz Nadburmistrz Budapesztu Pan István 

Tarlós. Z tej okazji w X LO im. Ignacego Paderewskiego w Katowicach odbyła się debata z udziałem 

młodzieży szkolnej pod hasłem: „Polska i Węgry 1956 – wspólna sprawa”.                                             

Spotkaniu przewodniczyli goście węgierscy: Pan dr János Tischler – Dyrektor Węgierskiego Instytutu 

Kultury oraz Pan Ákos Engelmayer – tłumacz, dziennikarz, uczestnik Powstania 1956 r., od 1980 r. 

działacz NSZZ Solidarność, współzałożyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej w 1987 r., Ambasador 

Węgier w Polsce w latach 1990-1995, przebywający na stałe w naszym kraju od 1962 r.  

Stałym elementem wydarzenia pod nazwą „Dzień Węgierski w Katowicach” jest                                     

również Koncert Polacy – Węgrom. W roku 2016 głównymi wykonawcami tego koncertu                       

była Śląska Grupa Perkusyjna.     

W dniu 31 marca br. nastąpiło oficjalne otwarcie Placu Sławika i Antalla                                              

przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W uroczystej ceremonii licznie 

uczestniczyli goście z Węgier, m.in.: Pan Péter Pfliegler – Wiceprezydent Miasta Miszkolc oraz Pani 

Beáta Ambrus – Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej.    

 

W dniach 7-8 maja 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się   

IV Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Niemal 600 zawodników z 12 różnych krajów 

zmierzyło się w sześciu kategoriach. Warto podkreślić, że w bieżącym roku były to najliczniejsze 

otwarte zawody szachowe w Polsce i jedne z największych w Europie. Organizatorami tego 

spektakularnego wydarzenia byli: Miasto Katowice oraz Śląski Związek Szachowy. Obecność 21 

arcymistrzów świadczy o wysokim poziomie rozgrywek oraz umiejętnościach samych zawodników. 

Fundusz nagród wyniósł 32 000 zł. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych 

uczestnikach turnieju, dla których przewidziano nagrody-niespodzianki bez względu na zajęte lokaty. 

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych i dla kibiców. Podczas trwania imprezy 

dzieci mogły skorzystać z wielu rozrywek przygotowanych przez profesjonalnych animatorów, 

natomiast wszyscy szachowi kibice mogli na bieżąco śledzić przebieg najlepszych partii on-line za 

pomocą portalu internetowego. Dodatkowo, turniej transmitowała telewizja internetowa. W przyszłym 

roku Katowice będą gospodarzem Mistrzostw Europy w szachach szybkich. Niewątpliwie, dzięki 

takim wydarzeniom stolica Górnego Śląska staje się rozpoznawalna na światowej arenie szachowej.    

 

W dniach 31 lipca - 7 sierpnia 2016 r. - na zaproszenie Burmistrza miasta Miszkolca, 10-osobowa 

grupa młodzieży z Gimnazjum im. Henryka Sławika w Katowicach, wraz z dwoma nauczycielami – 

opiekunami, wzięła udział w Międzynarodowym Obozie Młodzieży z Miast Partnerskich Miszkolca             

w miejscowości Balatonmáriafürdő nad Jeziorem Balaton. Pobyt  w całości sfinansowany został przez 

miasto Miszkolc, a Wydział Promocji pokrył koszty podróży katowickich uczestników. Głównym 

celem tych cyklicznych spotkań międzynarodowych jest promowanie idei integracji młodzieży                     

z różnych krajów świata oraz partnerstwa miast bliźniaczych zwłaszcza w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej. W ostatnich latach w inicjatywę tę włącza się także coraz więcej partnerów spoza 

V4, takich jak: Niemcy, Finlandia, Bułgaria czy Turcja. Każdorazowo młodzież może korzystać 
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również z lokalnych i regionalnych atrakcji podczas specjalnie organizowanych wycieczek. Poza 

aspektem rekreacyjnym tego wydarzenia ważna jest także jego część merytoryczna, podczas której 

uczestnicy mogą poznawać historię, elementy kultury oraz kuchnię każdego z zaprzyjaźnionych miast, 

przedstawiają prezentacje multimedialne na temat narodowych, regionalnych i lokalnych tradycji, 

zwyczajów, strojów, tańców, muzyki, itp. Coroczne wyjazdy na międzynarodowy obóz młodzieżowy 

w węgierskim Balatonmáriafürdő stanowią nagrodę za osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach 

takich jak: nauka, sport, przedsięwzięcia artystyczne oraz działania społeczne. 

 

W dniach 23-28 października 2016 r. w katowickim Kinie „Światowid” odbył się                        

przegląd filmowy poświęcony 60. rocznicy powstania węgierskiego, zatytułowany:                                    

„Październik 56 na Węgrzech – Pamiętamy”, w ramach którego zaprezentowane zostały następujące 

filmy: Zbrodnia bez kary” (poświęcony sprawie Béli Biszku – jednego z czołowych przywódców 

kierujących retorsjami po stłumieniu Rewolucji Węgierskiej 1956 r., nigdy nieosądzonego zbrodniarza 

wojennego i zbrodniarza przeciw ludzkości, który zmarł 31 marca br.), Mansfeld (opowiada tragiczną 

historię małoletniego uczestnika powstania węgierskiego Pétera Mansfelda, który po jego stłumieniu 

został aresztowany i skazany na karę śmierci; straconego trzy lata po zatwierdzeniu wyroku – 11 dni 

po uzyskaniu przez niego pełnoletności), Z wyciągniętymi rękami (dokumentuje historię wspólnych 

dążeń Polaków i Węgrów jako krajów bloku komunistycznego wyróżniających się najbardziej 

aktywnym dążeniem do niezależności), 1956 - Wolność i miłość (pokazuje zmagania sportowe 

głównego bohatera Karcsi Szabo, który wraz z drużyną walczy w waterpolo z Sowietami o złoto na 

Olimpiadzie w Melbourne i w ten sposób obrazuje symboliczną bitwę o honor i wolność, na którą 

patrzy cały świat), Chłopcy z ulicy Słonecznej (poświęcony tragicznym wydarzeniom 1956 roku, 

zakończonym krwawą interwencją radzieckiej armii; bohaterami filmu jest grupa nastolatków, którzy  

przez 12 dni dzielnie bronią kina NAP przed sowieckimi czołgami), Niepochowany (traktuje o losach 

Imre Nagy'a – przywódcy powstania węgierskiego w 1956 r., który jako premier miał odwagę 

proklamować powstanie systemu wielopartyjnego, zapowiedzieć wolne wybory, domagać się 

wycofania z kraju wojsk sowieckich i wreszcie ogłosić wystąpienie ojczyzny z Układu 

Warszawskiego oraz ogłosić jej neutralność). Podczas uroczystości inaugurującej przegląd, 

przedmowę wygłosiła Pani profesor Adrienne  Körmendy – Konsul Generalna Węgier z Krakowa. 

Wydarzenie uświetnił również wykład historyka, dziennikarza i publicysty Tadeusza M. Płużańskiego 

pt. „Poznańskie wydarzenia Czerwca' 56 jako impuls do węgierskiego Października' 56”, a także 

występ folklorystycznego zespołu węgierskiego z Miszkolca „Szinvavölgyi”. Dopełnieniem 

pierwszego dnia spotkań z filmem węgierskim był „węgierski poczęstunek”.      

 

OSTRAWA - czeska metropolia i siedziba Okręgu Morawsko - Śląskiego z liczbą 291 000                     

mieszkańców. Umowa o partnerstwie z Katowicami została podpisana w roku 1996, choć kontakty 

zapoczątkowano już w latach 40-tych ubiegłego wieku. W dniu 24 maja 2016 r. podpisana została 

„Deklaracja o współpracy pomiędzy Miastem Katowice a Miastem Statutowym Ostrawa", gdzie oba 

miasta wyraziły wolę kontynuacji wzajemnych kontaktów określonych w umowie z 1996 roku.  

 

Relacje Katowice-Ostrawa w okresie od listopada 2015 do listopada 2016 r.: 

 

Dnia 5 listopada 2015 r. odbyła się w Ostrawie konferencja ekologiczna "Ostrawskie powietrze                   

a ogrzewanie lokalne" dotycząca problemu zanieczyszczenia powietrza będącego efektem lokalnych 

palenisk domowych. W konferencji udział wzięli czescy specjaliści, politycy, przedstawiciele 

inicjatyw obywatelskich oraz władze Miasta Ostrawy. Tematem wiodącym konferencji był problem 

wymiany pieców w lokalnych domowych kotłowniach. W konferencji uczestniczyła Pani Barbara 

Lampart - Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, przedstawiając doświadczenia Miasta 

Katowice w tym temacie. 

 

Dnia 30 listopada 2015 r. odbyło się w Katowicach spotkanie dotyczące organizacji "Dni Polsko-

Czeskich 2016" połączonych z obchodami 20-tej rocznicy podpisania umowy o współpracy 
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partnerskiej między Katowicami a Ostrawą. Wizytę w Katowicach złożyli przedstawiciele Magistratu 

Ostrawy - Referatu Współpracy z Zagranicą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu 

Miasta Katowice z następujących komórek: Biura Rady  Miasta, Wydziału Kultury, Wydziału Sportu               

i Turystyki oraz Wydziału Promocji. 

 

Rok 2016 to rok jubileuszowy, pełen wydarzeń zorganizowanych z okazji 20. rocznicy podpisania 

umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Miastem Katowice  i Miastem Ostrawa. 

Poniżej znajduje się zestawienie wybranych wydarzeń: 

 

W dniach od 14 do 15 stycznia 2016 roku przebywała z wizytą w Katowicach Komisja Kultury 

Rady Miasta Ostrawy. Czescy radni spotkali się z przedstawicielami Komisji Kultury, Promocji                   

i Sportu Rady Miasta Katowice. Spotkanie z radnymi prowadzili: Pani Krystyna Siejna 

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice, Pan Waldemar Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan 

Tomasz Szpyrka Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice oraz Pan 

Adam Łęski Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej. Tematyką rozmów podczas spotkania była 

ogólnie pojęta współpraca obu miast w dziedzinie kultury, a także realizacja programu obchodów 

jubileuszu 20.lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej między Miastem Katowice                          

a Miastem Ostrawa (główne obchody jubileuszu w Katowicach i Ostrawie to maj 2016 r.). Delegacja      

z Ostrawy miała również okazję zwiedzić obiekty oraz zapoznać się z funkcjonowaniem:                                 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego, NOSPR, Muzeum Śląskiego i Biblioteki Śląskiej.  

 

W dniu 10 lutego 2016 r. złożył wizytę w Katowicach Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej 

Pan Janusz Bilski. Z gościem spotkali się: Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, Sekretarz 

Miasta Katowice Pan Janusz Waląg oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin 

Stańczyk. Była to pierwsza wizyta Pana Konsula w Katowicach. Temat przewodni spotkania to 

program obchodów jubileuszu 20.lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej między 

Katowicami a Ostrawą. 

 

W dniach 14-16 marca 2016 r. "Zakladni Skola, Ostrava - Zabreh, Kpt. Vajdy" uczestniczyła                        

w VII edycji Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych w Katowicach.  

 

W dniach 16-17 marca 2016 r. złożyła wizytę w Ostrawie delegacja radnych Rady Miasta Katowice, 

a także przedstawiciele Urzędu Miasta: Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek, 

Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Pan Adam Łęski oraz przedstawiciel Wydziału Kultury.             

W ostrawskim Magistracie delegację przyjęli na wspólnym spotkaniu: Wiceprezydent Ostrawy Pan 

ing. Zbyněk Pražák oraz przedstawiciele Komisji Kultury Rady Miasta Ostrawy, a także pracownicy 

Wydziału ds. kontaktów zagranicznych. Tematem przewodnim spotkania był program obchodów 

jubileuszu 20-lecia podpisania umowy o współpracy między Katowicami i Ostrawą w maju 2016 r. 

Ponadto delegacja  z Katowic uczestniczyła w koncercie ostrawskiej Filharmonii im. Leoša Janáčka                               

w wielofunkcyjnej auli „Gong" (Ostrava - Vitkovice) oraz zwiedziła Muzeum Ostrawy. 

 

W kwietniu 2016 r. z okazji 20. rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich                        

i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa odbył się konkurs dla mieszkańców 

Katowic na najlepsze hasła promujące współpracę miast: Katowic i Ostrawy. Konkurs organizowany 

był przez Urząd Miasta Katowice we współpracy z Magistratem Miasta Ostrawy.  Nagrodami było 

dziesięć podwójnych biletów wstępu na wydarzenie sportowe lub kulturalne w Ostrawie. Fundator 

nagród - Miasto Ostrawa - przeznaczyło na ten cel pięć podwójnych biletów wstępu na 

międzynarodowy mityng lekkoatletyczny „Zlatá Tretra" i pięć podwójnych biletów wstępu na koncert 

„Kantátový večer"  w ramach festiwalu muzycznego „Janáčkov máj" w auli „Gong" w Vitkovicach. 

 

W dniu 24 maja 2016 r. z okazji 20.rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich                        

i współpracy między Miastem Katowice i Miastem Ostrawa, odbyła się w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach uroczysta Sesja Rady Miasta Katowice z udziałem m.in.  
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radnych oraz przedstawicieli Miasta Ostrawy oraz wielu zaproszonych gości z Katowic i Ostrawy. 

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta Katowice - Pani Krystyna Siejna.  Gości 

powitał Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, a następnie głos zabrali: Pierwszy 

Wiceprezydent Miasta Ostrawy Pan Michal Mariánek i Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w 

Ostrawie Pan Janusz Bilski, a referat okolicznościowy  o wieloletnich kontaktach z Ostrawą wygłosił 

prof. Josef Byrtus – (Prof. nzw. JUDr. Ing. , Dr.h.c., Konsul Generalny Republiki Czeskiej                             

w Katowicach w latach 1994-1998 oraz 2003-2007, Honorowy Obywatel Miasta Katowice, Prof. nzw. 

GWSH Katowice). Podczas Sesji Pierwszy Wiceprezydent Miasta Statutowego Ostrawy Pan Michal 

Mariánek i Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa podpisali w imieniu Miasta Statutowego 

Ostrawy oraz Miasta Katowice „Deklarację o współpracy pomiędzy Miastem Katowice a Miastem 

Statutowym Ostrawa". Na podstawie podpisanego dokumentu oba miasta deklarują wolę kontynuacji 

wzajemnych kontaktów określonych w umowie o stosunkach partnerskich i współpracy podpisanej               

w dniu 4 stycznia 1996 roku w Katowicach,  a także wyrażają chęć działania na rzecz mieszkańców 

obu miast i postanawiają tym samym nadal sprzyjać wymianie doświadczeń  w tematach będących 

obiektem wspólnego zainteresowania oraz intensyfikacji i rozszerzaniu kontaktów między 

instytucjami i organizacjami. Deklaracja stawia sobie za cel budowanie  pozytywnego wizerunku obu 

miast. Kontynuowana współpraca została ustalona w Deklaracji zwłaszcza w niżej wymienionych 

tematach: 

 

 udział we wspólnych projektach realizowanych przez Katowice i Ostrawę w przypadku 

dostępności własnych lub pozyskanych środków finansowych, 

 ochrona środowiska, 

 współpraca gospodarcza, 

 wzajemna promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w obu 

miastach poprzez miejskie środki masowego przekazu, strony internetowe oraz portale 

społecznościowe, 

 tworzenie i doskonalenie strategii promocji przedsięwzięć prowadzonych przez miasta 

Katowice i Ostrawę,  

 działania na rzecz sprawnej komunikacji informacyjnej w celu zapewnienia skutecznej 

promocji i koordynacji inicjatyw w obu miastach. 

 

W Sesji wzięła udział także młodzież z XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach oraz                     

z Gimnazjum Matični  z Ostrawy, które to szkoły nawiązały w maju br. dobrze zapowiadającą się 

współpracę. Dla obecnych na Sesji uczniów była to swoista lekcja wychowania obywatelskiego.                 

W tym dniu młodzież z Gimnazjum z Ostrawy złożyła wizytę w XV LO,  a po Sesji przedstawiciele 

obu szkół wspólnie zwiedzili Muzeum Śląskie. 

Po zakończeniu Sesji Prezydenci i przedstawiciele obu miast, członkowie Rady Miasta Katowice                  

i Rady Miasta Ostrawy oraz pozostali goście udali się na Plac Miast Partnerskich, aby tam wspólnie 

zasadzić drzewko /klon/, symbol przyjaźni i współpracy miast: Katowic i Ostrawy. Wydarzeniu 

towarzyszył występ mażoretek Miejskiego Domu Kultury Ligota. Ponadto goście z Ostrawy zwiedzili 

Muzeum Śląskie, a także mieli okazję uczestniczyć w koncercie w siedzibie NOSPR. 

W dniu 13 maja 2016 r. głównie z inicjatywy Miasta Ostrawa, odbyło się spotkanie dyrektorów 

jednostek kultury z Katowic i Ostrawy - instytucji zaangażowanych w teatr. Na spotkanie do Katowic 

przyjechała delegacja z Ostrawy w składzie: Dyrektor Morawsko-Śląskiego Teatru Narodowego, 

Dyrektor Teatru im. Petra Bezruče, Dyrektor Sceny Kameralnej „Arena", Dyrektor Teatru Lalek.               

Ze strony Katowic w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i przedstawiciele następujących jednostek 

kultury: Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Śląskiego Teatru Lalki                     

i Aktora „Ateneum", Teatru „Korez", Teatru „Gry i Ludzie", Stowarzyszenia Ogrody Teatru, Teatru 

„Rawa", a także nauczyciel X LO w Katowicach. Obecni byli także przedstawiciele Wydziału Kultury 

oraz Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny                             

i zapoznawczy i służyło nawiązaniu bezpośrednich kontaktów między teatrami z Katowic i Ostrawy. 
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Spotkanie prowadził Kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Pan Adam 

Łęski; obecna była także Pani Jowita Hercig - Kierownik Referatu w Wydziale Kultury. 

W dniu 17 maja 2016 r. odbyło się spotkanie sportowe przedstawicieli Miasta Katowice i Miasta 

Ostrawy. Mecze - siatkówka kobiet i piłka nożna mężczyzn, zostały rozegrane  w Ośrodku Sportowym 

„Kolejarz" przy ul. Alfreda w Katowicach pomiędzy drużynami złożonymi głównie                                      

z pracowników urzędów miast: Ostrawy i Katowic. Podczas spotkania obecni byli Wiceprezydenci 

obu partnerskich miast: Pan mgr Michal Mariánek - Wiceprezydent Miasta Ostrawy i Pan Waldemar 

Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice oraz  Naczelnik Wydziału Sportu                                                   

i Turystyki  Pan Sławomir Witek,  pracownicy Wydziału Sportu,  jak również przedstawiciele 

Wydziału Promocji Urzędu. 

 

W dniu 27 maja 2016 r. uczniowie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 

Stanisława Moniuszki w Katowicach reprezentowali Miasto na „Koncercie Najmniejszych 

Skrzypków" w Ostrawie. Występ cieszył się uznaniem publiczności. Koncert odbył się w sali budynku 

„Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava". Ponadto dzieci zostały zaproszone na 

wycieczkę do obiektu „Velký svět techniky - Science and Technology Centrum" oraz do ostrawskiego 

Planetarium.  

W dniu 29 maja 2016 r. z okazji jubileuszu, odbył się także Panewnicki Bieg Dzika zwany „czeskim" 

(Český Běh  Divočáka) z uwagi na to, że w edycji tej aktywny udział wzięła reprezentacja Magistratu 

Miasta Ostrawy. Goście z Czech przywieźli drobne upominki dla dzieci, które uczestniczyły                      

w zawodach. Z ramienia Urzędu Miasta Katowice w wydarzeniu wziął udział Pan Adam Łęski - 

Kierownik Referatu w Wydziale Promocji. 

W dniu 11 czerwca 2016 r. odbył się po raz pierwszy przejazd rowerowy z Katowic do Ostrawy, 

zorganizowany z okazji 20-tej rocznicy współpracy partnerskiej obu miast. Projekt został 

przygotowany przez KS AZS AWF Katowice, Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice oraz 

Magistrat Miasta Ostrawy. Przejazd rozpoczął się na Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie, 

a zakończył na  Prokešovo náměstí w Ostrawie. Wzięli w nim udział radni Rady Miasta Katowice, 

przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz członkowie KS AZS AWF Katowice (razem 20 osób). 

Przejazd miał charakter rekreacyjny, a jego celem było rozpoznanie trasy liczącej ok. 96 kilometrów 

długości. Po polskiej stronie granicy, rowerzyści jechali przez: Katowice, Tychy, Mikołów, Wyry, 

Gostyń, Suszec, Warszowice, Krzyżowice, Pniówek, Jastrzębie Zdrój, Gołkowice. Po stronie czeskiej 

uczestników powitali i pilotowali, również na rowerach, przedstawiciele ostrawskiego Magistratu.  

 

Główne obchody jubileuszu zostały zorganizowane w maju, ponieważ co roku począwszy od 2001 

wspólnie przez mieszkańców obu miast właśnie w tym miesiącu obchodzone są „Dni Polsko-

Czeskie". Z okazji jubileuszu obydwa miasta przygotowały wspólnie szereg przedsięwzięć 

realizowanych m.in. w miejskich instytucjach kultury. W realizację programu obchodów 20-tej 

rocznicy zaangażowały się m.in. miejskie domy kultury: MDK Ligota, MDK Południe, MDK 

Szopienice-Giszowiec, MDK Koszutka oraz Muzeum Historii Katowic, Miejska Biblioteka Publiczna, 

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia”, a niektóre z nich to: występ ostrawskiej 

grupy mażoretek „Krokodyl" podczas Święta Kwitnących Głogów w Ligocie (21 maja 2016 r.), 

koncert studentów i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. Leoša Janáčka z Ostrawy w MDK 

Koszutka (22 maja 2016 r.) zorganizowany przez  IPiUM Silesia, jak również wykład i warsztaty                  

dr hab. Marka Sibinsky'ego  pt. "Czeska Serigrafia" w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum 

Historii Katowic (2 czerwca 2016 r.) oraz polsko-czeski Festiwal Bajek dla dzieci we współpracy 

MDK Koszutka z instytucją Středisko Volného Času Ostrava-Korunka (kwiecień 2016r.). Festiwal 

Bajek przebiegał wielowątkowo, był przeprowadzony równolegle wśród dzieci z katowickich                         

i ostrawskich przedszkoli i szkół podstawowych, z podziałem na konkursy: literacki, plastyczny, na 

logo Festiwalu oraz przegląd dziecięcych form teatralnych. Uroczystość wręczenie dyplomów                        

i nagród dla zwycięzców odbyła się w dniu 24 kwietnia 2016 r. w ostrawskim obiekcie kultury                       

i edukacji: Středisko volného času „Korunka", w połączeniu z programem artystycznym 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinktHe7pXNAhWBvywKHXzTBBYQFghIMAQ&url=http://www.ceskybehzen.cz/index.php/wszystko-o-czeskim-biegu-kobiet.html&usg=AFQjCNFISbHc6rcEFJRlzhjgpQgx7iMhFw
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przygotowanym przez Stredisko. Do Ostrawy na uroczystość pojechały w nagrodę dzieci z Katowic, 

które zwyciężyły w Festiwalu Bajek,  a wraz z nimi ich opiekunowi, przedstawiciele MDK Koszutka 

oraz pracownik Wydziału Promocji. Pamiątkowe dyplomy  i nagrody wręczali 

przedstawiciele magistratów obu partnerskich miast, a także Dyrektor MDK Koszutka Pani Lidia 

Gałęziowska oraz Wicedyrektor Strediska. Wyjazd uczestników do Ostrawy został zorganizowany 

przez MDK Koszutka - współorganizatora Festiwalu Bajek, natomiast Středisko volného času 

„Korunka" zapewniło uczestnikom całodzienny program pobytu  w Ostrawie, w tym zwiedzenie mini 

zoo w filii Střediska. 

W dniu 7 lipca 2016 r. złożyli wizytę w Urzędzie Miasta Katowice przedstawiciele Dolnego Obszaru 

Vitkovic dla nawiązania współpracy, aby zachęcić mieszkańców Katowic, w tym młodzież szkolną do 

zwiedzania tego ostrawskiego Zabytku Techniki. Podczas spotkania obecni byli: Wiceprezydent 

Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, a także przedstawiciele Wydziału Kultury, Wydziału Sportu                  

i Turystyki oraz  Wydziału Promocji. 

 

W dniach 22-24 września 2016 r. w Ostrawie odbyło się spotkanie miast partnerskich Grupy 

Wyszehradzkiej V4. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele czterech miast: Ostrawy, Katowic, 

Koszyc i Miszkolca. Zespoły z poszczególnych miast uczestniczyły w dyscyplinach sportowych takich 

jak: badminton, kręgle, siatkonoga, pétanque oraz sztafeta wodna. Uczestnicy spotkali się  z władzami 

Miasta Ostrawy, a także zwiedzili „Dolny Obszar Vitkovic", w tym „Wielki Świat Techniki". 

Zorganizowane zostało spotkanie dla delegacji miast partnerskich z Prezydentem Miasta Ostrawy 

Panem ing. Tomáš-em Macura, w którym udział wzięli m.in.: Wiceprezydent Katowic Pan Waldemar                   

Bojarun oraz Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir Witek. 

 

W dniu 23 września 2016 r. przedstawiciel Magistratu Miasta Ostrawy Pan inż. Michal Gacka                       

z Wydziału Ochrony Środowiska wziął udział w seminarium: "Jak organizować akcje edukacyjne                   

i informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz efektywnego wykorzystania energii?"                     

w ramach II Dni Energii Miasta Katowice. Podczas seminarium, które odbyło się w Parku Naukowo-

Technologicznym „Euro-Centrum" w Katowicach inż. Michal Gacka przedstawił prezentację działań 

edukacyjnych Miasta Ostrawy pt. „Powietrze bez granic" oraz uczestniczył  w debacie na ten temat. 

Ponadto na czas trwania seminarium Miasto Ostrawa posiadało swoje stoisko promocyjne                     

i edukacyjne cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.   

 

OPAWA - czeskie miasto (ok. 56 000 mieszkańców) leżące u zbiegu dwóch śląskich rzek Opawy                    

i Morawicy. Kontakty z Katowicami zostały nawiązane w roku 2005 na bazie współpracy 

uniwersytetów śląskich. 

 

W dniu 24 marca 2016 r. Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa udał się z wizytą do Opawy 

na zaproszenie Pana Radima Křupali – wybranego na urząd Prezydenta Miasta Opawy  w grudniu 

2015r. Było to pierwsze spotkanie Prezydentów obu miast i miało ono charakter kurtuazyjny oraz 

zapoznawczy. Temat przewodni spotkania to kontynuacja współpracy między Katowicami i Opawą 

oraz kierunki jej przyszłego rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca Naczelnika Wydziału 

Promocji Urzędu Miasta Katowice Pan Marcin Stańczyk oraz Kierownik Referatu Promocji 

Zewnętrznej Pan Adam Łęski, a ze strony czeskiej - Pan Jaroslav Machovský, Naczelnik Wydziału   

ds. Współpracy z Zagranicą, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Opawy. 

Ponadto miasta czeskie: Ostrawa i Opawa zainteresowały się funkcjonowaniem katowickiego systemu 

stacji rowerów miejskich, nawiązując już w tej sprawie kontakt z Przedstawicielem Miasta Katowice 

ds. Realizacji Polityki Rowerowej.  

 

PULA - największe chorwackie miasto (ok. 57 000 mieszkańców)  na półwyspie Istria, położone na 

jego południowym skraju nad Morzem Adriatyckim. List Intencyjny w sprawie nawiązania przyjaźni                 

i współpracy pomiędzy miastami Katowice i Pula został podpisany  w dniu 30 listopada 2012 r.  
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W dn. 8 marca 2016r. Burmistrz Miasta Pula wystosował zaproszenie do Pana Prezydenta Marcina 

Krupy na obchody uroczystości „Dzień Wyzwolenia Puli” oraz Święto Miasta Pula – 5 maja 2016. 

Niestety, ze względu na wcześniejsze zobowiązania Pan Prezydent nie mógł wziąć udziału w tym 

wydarzeniu. 

 

 

SAINT-ETIENNE - miasto w południowej Francji, drugie pod względem wielkości  w regionie 

Rhone-Alpes, liczy 185 000 mieszkańców. Umowa o miastach bliźniaczych z Katowicami została 

podpisana w 1991 r. 

 

Relacje Katowice - Saint-Etienne w okresie od listopada 2015 do listopada 2016 r.: 

 

W dniach 8-10 lutego 2016 przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, Domu Miasta Saint-Etienne, 

Instytucji „Miasto Ogrodów” i Muzeum Historii Katowic wzięli udział w delegacji do Saint-Etienne 

celem przedyskutowania możliwości współpracy w dziedzinie kultury, zwłaszcza w zakresie muzyki. 

W trakcie pobytu uczestnicy delegacji odwiedzili szereg instytucji kultury, szkoły muzyczne, sale 

koncertowe i teatralno-operowe, a także Centrum Designu Saint-Etienne W trakcie rozmów 

podkreślano wagę uzyskania przez Katowice tytułu Miasta Muzyki UNESCO, co może stać się 

zaczątkiem współpracy z Saint-Etienne w ramach sieci, ponieważ Saint-Etienne otrzymało w 2010 r. 

tytuł  Miasta Designu UNESCO. Wstępnie ustalono termin przyjazdu delegacji francuskiej                          

w październiku 2016 r. i organizację dwudniowej konferencji we współpracy z Instytucją „Miasto 

Ogrodów”.  

 

19 czerwca 2016 r. w Parku im. T. Kościuszki odbyła się X edycja Turnieju Pétanque o Puchar 

Prezydenta Miasta Katowice. W rozgrywkach wzięła udział duża liczba zawodników. Nagrody 

ufundowali sponsorzy oraz Dom Miasta Saint-Etienne i Urząd Miasta Katowice. Organizatorzy 

zapewnili również graczom  posiłki podczas trwania turnieju.  

 

W dniach 8-13 października 2016r. przebywała w Katowicach delegacja Saint-Etienne 

z Wicemerem ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Wicemerem ds. Kultury na czele. Delegacja 

składała się z kilku przedstawicieli środowiska muzycznego w Saint-Etienne – Dyrektora 

Konserwatorium Muzycznego, Dyrektora Instytucji Muzycznej „Fil”, Dyrektora ds. Kultury Saint-

Etienne Métropole, Naczelnika Wydziału Kultury Merostwa St. Etienne oraz przedstawicieli Centrum 

Designu. W dniu 10/10/2016 uczestnicy delegacji wzięli udział w konferencji „Miasta Kreatywne, 

Kreatywni Mieszkańcy, Kreatywne Przemysły – rozwój po kryzysie”, następnie 11/10/2016 odbył się                          

w Instytucji Miasto Ogrodów „ Music City Summit” podczas którego toczyły się dyskusje o miastach 

muzyki sieci UNESCO z udziałem prelegentów z całego świata. Rezultatem wizyty gości z St. Etienne 

było nawiązanie kontaktów ze szkołą muzyczną im. Wojciecha Kilara oraz plany wspólnych 

projektów wymiany nauczycieli muzyki i rozwijania współpracy z uczniami szkół. Część osób                          

z delegacji wzięła udział w panelu dyskusyjnym, odbywającym się podczas trwającego                            

w Katowicach  Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wicemer ds. Kontaktów 

Międzynarodowych wziął również udział w spotkaniu na zaproszenie Prezesa Regionalnej Izby 

Gospodarczej. 

 

 

 

SHENYANG – stolica Prowincji Liaoning w Mandżurii oraz główny ośrodek gospodarczy                               

i naukowo-kulturalny Chin Północno-Wschodnich. Szacowana liczba ludności tego miasta wynosi ok. 

8,1 miliona mieszkańców (2010 r.). Umowa partnerska z Katowicami została podpisana  w 2007 r.  
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Relacje Katowice-Shenyang w okresie od listopada 2015 r. do listopada 2016 r.: 

 

W kwietniu 2016 r. Ludowe Stowarzyszenie Miasta Shenyang na rzecz Przyjaźni z Zagranicą,                   

za pośrednictwem Wydziału Promocji, wystosowało zaproszenie dla grupy 16 zawodników                    

(w grupie wiekowej 10,5 – 13,5 lat) z Katowic wraz z opiekunami (trener, menadżer, tłumacz)                                      

do udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Pokoju Miasta Shenyang,                                                      

w którym uczestniczyły w dniach 5-9 sierpnia br. również inne miasta bliźniacze Shenyangu. Celem 

tego wydarzenia była integracja młodzieży z różnych krajów oraz lepsze poznanie się młodych ludzi               

i nawiązywanie przyjaźni poprzez zabawę, rywalizację sportową typu ”fair play”, a także udział                   

w różnorodnych imprezach kulturalnych. Strona chińska gwarantowała pokrycie kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz przygotowała program artystyczny. Goście 

zobowiązani byli do pokrycia we własnym zakresie kosztów podróży i tłumaczeń.  Wydatki takie nie 

były wcześniej przewidziane w budżecie Wydziału Promocji, dlatego przedstawiciele miasta Katowice 

nie wzięli udziału w tym kilkudniowym spotkaniu sportowym. Jednak z uwagi na fakt, iż wydarzenie 

to ma charakter cykliczny można rozważyć udział naszych zawodników w kolejnych jego edycjach.        

 

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej 2016 
 

Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest doroczną imprezą o charakterze europejskim opartą na 

działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady 

Europy. Daty tego tygodnia wyznacza się tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października - datę 

podpisania w roku 1985 - Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Państwa - sygnatariusze Karty - 

organizują pod wspólnym tytułem imprezy  o charakterze europejskim, których celem jest promowanie 

idei demokracji lokalnej i jej zbliżenie do obywateli. ETDL jest ważnym elementem udziału 

mieszkańców w zarządzaniu swoją lokalną społecznością, polegającym na pogłębianiu wiedzy 

obywateli na temat ich samorządów i promowaniu wspólnej odpowiedzialności. Wiąże się                            

z informowaniem mieszkańców na temat funkcjonowania instytucji, odpowiedzialności władz i udziału 

ich samych w sprawach lokalnych. Działania realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia 

Demokracji Lokalnej obejmują kampanie informacyjne dotyczące Rady Europy, festyny, spotkania 

mieszkańców, prelekcje, seminaria, dyskusje poświęcone prawom obywateli do uczestnictwa                        

w kierowaniu sprawami publicznymi, konsultacje społeczne, konkursy, zawody, itp. Miasto Katowice 

uczestniczy w tej inicjatywie od roku 2009. 

 

W dniu 8 lutego 2016r. odbyło się w Paryżu spotkanie podsumowujące realizację Europejskiego 

Tygodnia Demokracji Lokalnej 2015, w którym uczestniczył pracownik Wydziału Promocji 

koordynator ds ETDL. Miasto Katowice jest miastem o najdłuższym stażu jeśli chodzi o wszystkie 

edycje ETDL i jednym z dwóch polskich miast występujących jako Miasto 12 Gwiazd (drugim 

miastem jest Bydgoszcz).  

W październiku 2016 odbyła się w Katowicach kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji 

Lokalnej podczas której w dniu 27 października 2016 odbyło się spotkanie Wiceprezydenta Miasta 

oraz radnych z uczniami katowickich szkół, połączone ze zwiedzaniem poszczególnych sekcji Urzędu 

Miasta. Ponadto do realizacji zadań związanych z proponowanym przez Kongres Władz Lokalnych 

i Regionalnych Rady Europy tematem: „Współistnienie w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo: 

Szacunek (wzajemny), dialog, interakcja” włączyły się katowickie placówki kulturalne i oświatowe, 

przygotowując wiele ciekawych spotkań i zajęć dla dzieci i dorosłych.  

 

 

Katowice 14.11.2016 r. 

 

Sporządził: Adam Łęski – Wydział Promocji 
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EUROCITIES 

 

Od roku 1993 miasto Katowice jest członkiem organizacji EUROCITIES, której siedziba                   

mieści się w Brukseli. Jest to organizacja zrzeszająca największe miasta Europy.  

Głównym celem EUROCITIES jest poprawa życia Europejczyków poprzez promocję zintegrowanej 

europejskiej polityki miejskiej i zaangażowanie miast w europejskie procesy polityczne. Organizacja 

propaguje oraz wspiera planowanie i wdrażanie międzynarodowych projektów realizowanych przez 

miasta członkowskie. Organizacja składa się z siedmiu Forów tematycznych (Forum Współpracy, 

Forum Kultury, Forum Gospodarki, Forum Środowiska, Forum Społeczeństwa Wiedzy, Forum 

Mobilności, Forum Spraw Społecznych) w ramach których działają Grupy Robocze. Miasto 

otrzymuje co miesiąc biuletyn informacyjny omawiający najważniejsze kwestie polityki europejsk iej 

oraz wydarzenia, inicjatywy międzynarodowe i projekty związane z tematyką prac forów. Na stronie 

internetowej Eurocities, w części dostępnej tylko dla członków, zamieszczane są publikacje, 

zaproszenia do udziału w projektach Europejski Tydzień Mobilności czy Miasta na rzecz Aktywnego 

Włączenia.  

 

W dniach 12-13.05.2016 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w spotkaniu Platformy Współpracy 

EUROCITIES w Porto, Portugalii. W trakcie spotkania Sekretarz Generalna omówiła strategię 

Stowarzyszenia na bieżący rok. Na spotkaniu omawiano kwestie motywowania współpracowników do 

udzielania się w stowarzyszeniu, plan stworzenia projektu  asymilacji uchodźców poprzez kulturę, 

korzystania ze środków unijnych, zaangażowania się w fora tematyczne, których działalność 

omówiono na spotkaniu. Szczególnie mocno podkreślano konieczność współpracy miast należących 

do stowarzyszenia już na szczeblu lokalnym, po to aby wzmacniać Europę w obliczu ostatnich 

problemów, które dotknęły Unię Europejską 

Podczas spotkania odbyło się także głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia. 

Wydział Promocji przesłał zgłoszenie do corocznych nagród EUROCITIES Award 2016 pn.: 

„Budowanie zaangażowania społeczeństwa poprzez budżet obywatelski”; niestety, zgłoszenie nie 

trafiło na listę zakwalifikowanych do nagrody. 

 

IAEC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych 
Od roku 1998 miasto Katowice, jako jedyne miasto w Polsce, jest członkiem Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych (IAEC - International Association of Educating Cities), którego 

siedziba mieści się w Barcelonie. Aktualnie do stowarzyszenia należy 450 miast z całego świata. 

Głównym celem IAEC jest promowanie szeroko pojętej edukacji jako podstawowego i niezbywalnego 

prawa wszystkich obywateli. Katowice mają prawo do korzystania z Banku Doświadczeń Miast 

Edukacyjnych, do udziału w Międzynarodowych Kongresach Miast Edukacyjnych oraz otrzymują 

szereg informacji  o działaniach stowarzyszenia, w które miasto może się włączyć. 

 

W dniach 10-12 marca 2016 r. przedstawiciele miasta wzięli udział w spotkaniu grupy Miast Europy 

Północnej IAEC oraz Walnym Zgromadzeniu IAEC w Lizbonie, podczas którego porównano procesy 

asymilacji migrantów, w tym dzieci i młodzieży, w różnych miastach Europy. Goście przeanalizowali 

projekt miasta Lizbony: Bip-Zip, adresowany do osób długotrwale bezrobotnych oraz zmierzający do 

integracji międzypokoleniowej. Dodatkowo uczestnicy spotkania omówili kierunki działań 

Stowarzyszenia i ich grupy na rok 2016. 

 

W październiku przygotowano materiał opisujący doświadczenia Katowic w zakresie szeroko pojętej 

edukacji w ramach nowej inicjatywy Stowarzyszenia - „Międzynarodowego Dnia Miast 

Edukacyjnych”. 

 

Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy 

W roku 1984 miasta wyróżnione Nagrodą Europy zrzeszyły się dobrowolnie w Stowarzyszenie Miast 

Laureatów Nagrody Europy działające pod auspicjami Rady Europy. W roku 2008 miasto Katowice 
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jako Laureat Nagrody Europy 2008 zostało przyjęte  do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody 

Europy (The Association of Towns Awarded the Europe Prize). Celem działalności Stowarzyszenia jest 

promowanie idei integracji europejskiej, intensyfikacja wzajemnej wymiany doświadczeń, prezentacja 

dokonań miast oraz wspieranie współpracy partnerskiej i wymiany młodzieżowej. 

Członkowie Stowarzyszenia zbierają się raz w roku na Walnym Zgromadzeniu, któremu towarzyszy 

konferencja na interesujący miasta temat oraz Forum Młodzieży. 

W dniach 1-6.06.2016r. przedstawiciel miasta wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym 

Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które odbyło się w Kłajpedzie na Litwie.  

Podczas spotkania Miasto Katowice zaprezentowało plany w zakresie rozwoju transportu publicznego 

z wykorzystaniem środków unijnych oraz zastosowane już rozwiązania. Uczestnicy analizowali 

przykłady najlepszych praktyk, a także dyskutowali na temat kwestii organizacyjnych Stowarzyszenia. 

Ponadto zaprezentowano nowe miasta członkowskie Stowarzyszenia – Vara (Szwecja) oraz Drezno 

(Niemcy).  

KLUB STRASBURSKI 

Klub Strasburski powstał w maju 2003 roku. Aktualnie w Klubie działa 39 miast z państw należących 

do Unii Europejskiej, w tym siedem miast polskich (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, 

Warszawa, Wrocław). Celem Klubu jest partnerska współpraca miast europejskich w dziedzinie 

kulturalnej, gospodarczej i naukowej. Podczas corocznego spotkania Prezydentów Miast Klubu 

Strasburskiego podpisywana jest "Deklaracja Strasburska" - dokument polityczny wzywający do 

zaangażowania miast w koncepcję polityki wspólnotowej.  

W 2016 roku wpłynęło zaproszenie do udziału w konferencji Światowe Forum Demokracji; Katowice 

nie brały udziału w wydarzeniu. 

 

MIASTA KREATYWNE UNESCO 

Miasto Katowice należy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki od 2015 r.  Sieć 

liczy 116 miast z 54 krajów świata, działających w siedmiu grupach tematycznych: rzemiosło  i sztuka 

ludowa, design, film, gastronomia, literatura, muzyka oraz media arts.  

Jako członek sieci Miasto stara się stworzyć muzyczny hub, który stanie się inkubatorem dla 

lokalnych i rozwijających się talentów oraz przedsiębiorców w dziedzinie muzyki i który będzie 

sprzyjał tworzeniu miejsc pracy szczególnie dla ludzi młodych, pragnących rozwijać swe zdolności              

i umiejętności. Katowice zamierzają angażować inne miasta z sieci do udziału w World Music Expo 

/WOMEX/ a także wzmocnić współpracę między kreatywnymi miastami muzyki i literatury.  

W 2016 roku przedstawiciele Miasta wzięli udział w dwóch spotkaniach w ramach miast kreatywnych 

UNESCO.  

Wyjazd do Adelajdy w marcu był okazją do szeregu spotkań, których podstawowym tematem była 

współpraca między miastami w dziedzinie muzyki, ale także dzielenie się dobrymi praktykami, które 

funkcjonują w obu miastach. Odbyły się rozmowy z Lordem Mayor’em Adelajdy, koordynatorką 

projektu Miasto Muzyki UNESCO,  a także przedstawicielkami Music Development Office 

Government of South Australia oraz wizyty studyjne w Adelajda Festival Centre, St Paul’s Creative 

Centre. 

We wrześniu przedstawiciele miasta wzięli udział w X Dorocznym Spotkaniu Sieci Miast 

Kreatywnych UNESCO w Ostersund w Szwecji. Celem spotkania było umocnieniu więzi pomiędzy 

miastami członkowskimi. W trakcie spotkania odbyło się szereg sesji plenarnych, paneli i warsztatów 

tematycznych oraz obrady Okrągłego Stołu Prezydentów Miast. 

 

Katowice, dnia 14.11.2016 

Sporządziła: Anna Soja-Jędryka, Wydział Administracyjny  

http://www.strasbourg.eu/

