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Europejskie Stolice Kultury 2011 

 

 
W tym roku upływa dwadzieścia sześć lat od ustanowienia unijnego programu Europejskich 

Stolic Kultury
1
. Jest to obecnie jedna z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych w UE. 

Miasta ubiegające się o ten tytuł przygotowują kalendarz wydarzeń, które przez cały rok 

prezentować będą różne aspekty europejskiej tożsamości. Oferta ta musi również obejmować 

zakrojone na szeroką skalę inwestycje ze środków publicznych. Zwycięskie miasta uzyskują 

od UE wsparcie finansowe w wysokości 1,5 mln euro
2
. 

 

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyczynia się do promocji bogactwa i różnorodności 

europejskiego dziedzictwa kulturowego. Sprzyja także wzajemnemu poznawaniu się 

obywateli Unii Europejskiej. 

 

Idea Europejskiego Miasta Kultury powstała na Radzie Unii Europejskiej 13 czerwca 1985 r. 

z zamysłem „zbliżania narodów Europy”. W 1999 r. przyjęto nową nazwę projektu: 

Europejska Stolica Kultury. 

 

Każde miasto przygotowuje program imprez kulturalnych ilustrujących jego dziedzictwo 

historyczne i kulturowe. Europejskie Stolice Kultury chętnie współpracują z 

przedstawicielami świata kultury z innych krajów europejskich. Od momentu zainicjowania 

idei Europejskiej Stolicy Kultury jej powodzenie stale wzrasta. Liczni odwiedzający, których 

przyciągają kolejne miasta, zwiększają oddźwięk kulturalny i społeczno-gospodarczy tej 

inicjatywy. 

  

Do 2004 r. Europejskie Stolice Kultury były wybierane jednogłośnie przez Państwa 

Członkowskie. Co roku Komisja Europejska przyznawała wybranemu miastu 

dofinansowanie. Aktualnie Europejska Stolica Kultury jest wskazywana co roku przez Radę 

na   zalecenie    Komisji,    uwzględniające  opinię Parlamentu Europejskiego i jury, w skład  

                                                           
1
 Więcej informacji o ESK w Biuletynie ED 03/2010 

2
 http://ec.europa.eu/news/culture/110111_pl.htm  

http://ec.europa.eu/news/culture/110111_pl.htm
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którego wchodzi siedmiu wybitnych przedstawicieli świata kultury 
3
. Lista krajów, które 

mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu w kolejnych latach, została ustalona do 2019 r.  

 

W tym roku prestiżowa rola Europejskich Stolic Kultury przypadła fińskiemu Turku oraz 

estońskiej stolicy, Tallinowi. Oba miasta przez cały rok będą miały niepowtarzalną okazję 

pokazać przez różne wydarzenia kulturalne swój urok, historię i zabytki. To jednak nie tylko 

prestiż dla miasta. To także okazja do zaprezentowania swojej kultury, a także promowania 

przy okazji kraju, na terenie którego leży miasto. Niektóre z imprez organizowane będą 

wspólnie przez oba te miasta, tak by podkreślić ich geograficzną bliskość i etniczne 

pokrewieństwo.  

 

 

       Tallin: hasło przewodnie ‘Opowieści z wybrzeża’ 

 

Tallin chce się pokazać jako miasto twórcze, w którym kwitnie bujne życie kulturalne, a 

jednocześnie zaprezentować swoje bogate dziedzictwo średniowieczne i historyczne związki 

z morzem. Wśród najważniejszych wydarzeń tego roku znajdą się "Tallińskie Dni Morza" - 

największa bezpłatna impreza w Estonii - oraz wielki bezpłatny koncert rockowy 

upamiętniający odzyskanie niepodległości. Tallin zainaugurował ten wyjątkowy rok huczną 

uroczystością, z wieczornym koncertem i pokazem sztucznych ogni
4
. 

 

Niepowtarzalne widoki i niesamowita oferta wydarzeń kulturalnych sprawiają, że pobyt w 

tym mieście jest niezapomniany. Tallin jest miastem, które jest bardzo tolerancyjne wobec 

innych kultur i narodowości. Każdy może czuć się tu jak u siebie. 

 

Nigdzie indziej nie można znaleźć tyle różnorodnych teatrów, a także alternatywnej muzyki 

jak w Tallinie. Koncert artysty jazzowego Bobiego McFerriego, występ baletu z Monte Carlo, 

wernisaże oraz wystawy fotograficzne, tydzień mody, a także pierwsze na świecie zawody w 

sztuce ognia - to tylko niektóre z licznych atrakcji przewidzianych na ten rok. 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=PL&id=1004  

4
http://ec.europa.eu/news/culture/110111_pl.htm  

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=PL&id=1004
http://ec.europa.eu/news/culture/110111_pl.htm
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Zdaniem Oviir najciekawszy będzie festiwal estońskiej piosenki, festiwal Brigitty, Festiwal 

Czarnej Nocy i Dni Morza
5
. 

 

W programie znalazło się wiele imprez, odwołujących się z jednej strony do tradycji ustnych 

opowieści (storytelling), z drugiej - podkreślających związek miasta i kraju z Bałtykiem. 

Atutem Tallina jest także jego wielokulturowy charakter (m.in. mniejszości fińskie, 

niemieckie, rosyjskie, łotewskie czy litewskie) oraz blisko 900-letnia historia.  

 

Kluczem do programu jest otwarcie się na morze - rewitalizacja nabrzeża z przeznaczeniem 

na różnorodne projekty artystyczne. W 2011 roku zaplanowano w Tallinie także m.in. 

festiwal piosenki (jego historia sięga XIX wieku i służyła podtrzymywaniu tożsamości 

narodowej), liczne wydarzenia związane z kulturą ludową, festiwal teatralny Europy 

Wschodniej. 

 

Za projekt teatru tańca "The Dancing Tower" (który będzie też miał swoją odsłonę w Turku) 

odpowiada Rosjanin Aleksander Piepielajew. Festiwal Stalker poświęcony sztuce 

współczesnej nawiązuje do kultowego filmu Andrieja Tarkowskiego "Stalker", do którego 

zdjęcia powstały właśnie w Tallinie. W obchody włączono także wydarzenia sportowe, m. in. 

maraton czy lekkoatletyczne mistrzostwa Europy juniorów. Inauguracja zaplanowana została 

w Tallinie już na sylwestra - wtedy odbędzie się wielka plenerowa impreza muzyczna
6
. 

 

Program wydarzeń  i więcej informacji na o Tallin jako europejskiej stolicy kultury 2011 

http://www.tallinn2011.ee/eng  

 

Turku: hasło przewodnie ‘Turku w ogniu’ 

 

Program przygotowany przez Turku skupia się na znaczeniu kultury dla jakości życia oraz na 

środowisku naturalnym. Leżące na południowo-zachodnim wybrzeżu Finlandii Turku 

                                                           
5
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-111412-010-01-03-906-20110110STO11392-2011-

10-01-2011/default_pl.htm  
6
 http://wyborcza.pl/1,75475,8887748,Miasto_w_ogniu_i_opowiesci_z_wybrzeza.html#ixzz1EyvEnq00  

http://www.tallinn2011.ee/eng
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-111412-010-01-03-906-20110110STO11392-2011-10-01-2011/default_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-111412-010-01-03-906-20110110STO11392-2011-10-01-2011/default_pl.htm
http://wyborcza.pl/1,75475,8887748,Miasto_w_ogniu_i_opowiesci_z_wybrzeza.html#ixzz1EyvEnq00
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przygotowało, między innymi, specjalne    programy kulturalne dla szkół i domów spokojnej 

starości. Tematem pozostałych inicjatyw będą  

 

związki Turku z morzem, zawiłości ludzkiego umysłu oraz różne aspekty tożsamości
7
. Turku 

rozpoczął obchody 15 stycznia, od trzydniowej imprezy, w trakcie której odbył się pokaz 

lotniczy nad przecinającą miasto rzeką Aura. 

 

Turku to miasto w południowo-zachodniej Finlandii. Było stolicą Finlandii do roku 1812. W 

1640 roku założono tu Uniwersytet. Turku znane jest głównie z pięknej architektury, 

słynnych restauracji na wodzie i studenckiego klimatu. Jako stolica akademickiego życia, 

Turku jest popularnym miastem wśród studentów Erasmusa, co z pewnością tym bardziej 

ubarwia to miasto. Najbardziej znane zabytki to zamek Turunlinna z 1150 roku, Åbo 

Akademi – uniwersytet z 1640 roku oraz średniowieczne: katedra, bazylika NMP, stare 

miasto, klasztor. 

 

Turku, kiedyś największe centrum administracyjne i pierwsza stolica Finlandii, zawsze było 

gospodarzem najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Ma bardzo silną tradycje festiwali 

muzycznych. Odbywały się one nad rzeką Turku i Ruisrock przez ostatnie 40 lat. Miasto jest 

także gospodarzem średniowiecznych targów, letnich przedstawień teatralnych i setki 

świątecznych wydarzeń.  

 

W tym roku w Turku królować również będzie muzyka, literatura, teatr, kino, architektura, a 

także sport. Przedstawienie grupy Rajaton, koncert "Bridge of Sounds", fińsko-japoński taniec 

nowoczesny, liczne wystawy, a także opera i koncerty jazzowe - to tylko niektóre z atrakcji, 

które w tym roku zaoferuje Turku.  

 

Dla gości przygotowano około 150 różnych projektów i tysiące spotkań. Organizatorzy 

przekonują, że kultura ma bardzo pozytywny wpływ na ludzi. Bilety na większość wydarzeń 

są darmowe.  

 

Ciekawa ofertę przygotowano dla osób mających problemy ze zdrowiem. Każdy kto odwiedzi 

jeden z dziewięciu punktów medycznych w Turku może dostać od lekarza nie tylko poradę 

medyczną, ale i voucher na wydarzenia kulturalne
8
. 

 

„Turku w ogniu" - pod takim hasłem 15 stycznia Turku ogłosiło się oficjalnie Europejską 

Stolicą Kultury 2011 roku. ‘Hasło przewrotnie nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 4 

września 1827 roku, kiedy to całe miasto doszczętnie spłonęło w największym pożarze w 

                                                           
7
 http://ec.europa.eu/news/culture/110111_pl.htm  

8
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-111412-010-01-03-906-20110110STO11392-2011-

10-01-2011/default_pl.htm  

http://ec.europa.eu/news/culture/110111_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-111412-010-01-03-906-20110110STO11392-2011-10-01-2011/default_pl.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-111412-010-01-03-906-20110110STO11392-2011-10-01-2011/default_pl.htm
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historii Skandynawii. Dzisiaj chcemy pokazać, że Turku nadal płonie, ale ten ogień to 

buzująca w nas energia, igranie z tradycją i kulturą’ - tłumaczyła Saara Malila z biura Turku 

2011
9
.  

 

Turku, reklamujące się jako miasto łączące starą i nową kulturę, zawsze było postrzegane 

jako centrum najważniejszych wydarzeń kulturalnych, ma na przykład silną tradycję festiwali 

muzycznych (Ruisrock, Turku Music Festival, Down by the Laituri) i teatralnych (np. 

Samppalinna Summer Theatre). Największym centrum sztuki współczesnej w Turku jest 

Logomo – wyremontowany budynek starego dworca kolejowego, który stał się centrum 

wystawienniczym. Jednym z najciekawszych zrealizowanych tam projektów jest SaunaLab. 

W jego ramach, pięciu artystów zaprojektowało sauny, z których każdy zwiedzający może 

skorzystać. Oryginalne sauny, np. w kształcie cebuli, zostaną wypuszczone latem na wody 

przepływającej przez miasto Aury. W Turku króluje muzyka, teatr, architektura, sztuki 

wizualne, a także sport. Opera, koncerty jazzowe, taniec nowoczesny. To tylko niektóre z 

atrakcji przewidziane w obchodach Europejskiej Stolicy Kultury 2011
10

.  

 

Program wydarzeń  i więcej informacji o Turku jako Europejskiej Stolicy Kultury 2011 

http://www.turku2011.fi/en    

 

Więcej na temat Europejskich Stolic Kultury http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-

actions/doc413_en.htm  

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań  

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://wyborcza.pl/1,75475,8887748,Miasto_w_ogniu_i_opowiesci_z_wybrzeza.html#ixzz1DPN04ogJ    

10
http://www.gdansk2016.eu/title,Turku_%E2%80%93_Europejska_Stolica_Kultury_2011,pid,36,oid,53,cid,674

.html  

http://www.turku2011.fi/en
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
http://wyborcza.pl/1,75475,8887748,Miasto_w_ogniu_i_opowiesci_z_wybrzeza.html#ixzz1DPN04ogJ
http://www.gdansk2016.eu/title,Turku_%E2%80%93_Europejska_Stolica_Kultury_2011,pid,36,oid,53,cid,674.html
http://www.gdansk2016.eu/title,Turku_%E2%80%93_Europejska_Stolica_Kultury_2011,pid,36,oid,53,cid,674.html

