
          

1 | S t r o n a  

 

BIULETYN  5/2013  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
               

                                   

Europejskie Stolice Kultury 2013 

 

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. Europejskie Stolice Kultury chętnie współpracują  

z przedstawicielami świata kultury z innych krajów europejskich. Od momentu zainicjowania 

idei, jej powodzenie stale wzrasta.  

 

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

członkowskie. Aktualnie Europejska Stolica Kultury jest wskazywana co roku przez Radę na 

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

wchodzi siedmiu wybitnych przedstawicieli świata kultury
1
.   

 

W 2013 roku zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przypadł słowackiemu miastu 

Koszyce oraz francuskiej Marsylii. Oba miasta z racji swojej lokalizacji na pograniczu Unii 

Europejskiej stawiają sobie za cel intensyfikację wymiany kulturowej oraz przekazywanie  

i wzajemne promowanie dziedzictwa kulturowego pomiędzy Wschodem a Zachodem, jak 

również między Północą a Południem Europy
2
. 

 

 
Koszyce 

Oficjalna inauguracja obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Koszyce 2013 odbyła się  

19-tego stycznia br.  Gościem uroczystości – na zaproszenie Ministra Kultury Republiki 

Słowackiej Marka Maďariča – był polski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Bogdan Zdrojewski. 

„Wspieramy kreatywność” - to motto Europejskiej Stolicy Kultury w Koszycach – pierwszym 

słowackim mieście noszącym ten tytuł. 

 

Położone przy granicy z Węgrami i Ukrainą Koszyce, znajdują się na granicy Unii 

Europejskiej. Austriacko-węgierska historia i niezwykła lokalizacja sprawia, że zyskują 

                                                           
1
 http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biuletyn2011/03_2011_Europejskie_Stolice_Kultury.pdf 

2
 http://www.mkidn.gov.pl/pages/europejska-stolica-kultury-2016/esk-2011/esk-2013.php 
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 znaczenie metaforycznej bramy do Wschodniej Europy, miejsca spotkań Wschodu  

z Zachodem. Koszyce to miasto nieustannych zmian, niegdyś znane z przemysłu ciężkiego, 

dziś to tętniące życiem miasto kultury. 

 

Oficjalna strona i więcej  informacji znajdują się na http://www.kosice2013.sk/en/
3
 

 

Koszyce były pierwszym miejscem osiedlania się ludzi w Europie, które otrzymało własny 

herb. "Koszyce to miasto, w którym mieszkałam, pracowałam i które kocham. Zawsze ma coś 

do zaoferowania - czy to dla mieszkańca, czy turysty - bez względu na wiek. Polecam 

szczególnie odwiedzenie Katedry św. Elżbiety, Muzeum Wschodniej Słowacji, Teatru 

Państwowego i Kulturparku. Europejska Stolica Kultury Koszyce 2013 to projekt 

długofalowy, dzięki któremu odnowione zabytki będą mogły cieszyć oko mieszkańców  

i turystów przez wiele lat" - tłumaczyła Monika Smolková (PE,Socjaliści i Demokraci - 

S&D)
4
. 

 

Koszyce już w przeszłości należały do najważniejszych szlaków handlowych ówczesnej 

Europy. Od zawsze stanowiły centrum Wschodniej Słowacji, która zajmowała znaczącą 

pozycję w obrębie Królestwa Węgierskiego. Pierwsza pisemna wzmianka o Koszycach 

pochodzi z 1230 roku. Dzięki strategicznemu i korzystnemu położeniu handlowemu oraz 

nadawaniu przywilejów miasto rozwijało się w szybkim tempie. Od 1347 roku do początku 

XVIII wieku zachowały pozycję drugiego miasta Królestwa Węgierskiego po Budzie (dziś 

część Budapesztu). Wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego, administracyjnego  

i politycznego miasta w 1657 roku został założony uniwersytet. 

 

Historyczne centrum miasta do XVIII wieku było otoczone murami obronnymi. Dziś tworzy 

je strefa piesza o długości około 1 kilometra otoczona wspaniałymi historycznymi 

budynkami, które zamieszkiwali średniowieczni królowie, hrabiowie oraz ważni 

przedstawiciele szlachty. Pierwotnie średniowieczny rynek dominuje nad miastem i tworzy 

największy miejski rezerwat zabytków na Słowacji.
5
  

 

W duchu miejsca spotkań Wschodu z Zachodem, zorganizowano wystawę w Galerii „Mihal”, 

w której prezentowane są grafiki Andy’ego Warhola – amerykańskiego artysty o słowackich 

korzeniach. W programie na ten rok znajduje się wiele różnorodnych przedsięwzięć, od Nocy 

Literatury,  przez  Festiwal Tańca Ludowego,  po Noc Muzeów i Galerii włącznie.  Program  

Koszyc zachęca do promocji kreatywności, wspiera utalentowanych ludzi, którzy tworzą 

sztukę współczesną
6
. 

                                                           
3
 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/europejska-stolicy-kultury---koszyce-2013-3620.php 

4
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20121213STO04624/html/Marsylia-i-Koszyce-

Europejskie-Stolice-Kultury-2013 
5
 http://www.visitkosice.eu/pl/o-koszycach/fotogaleria 

6
 http://www.mkidn.gov.pl/pages/europejska-stolica-kultury-2016/esk-2011/esk-2013.php 

http://www.kosice2013.sk/en/
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Ceremonie otwarcia nowego statusu miasta uświetnił Jamiroquai. Poza tym w programie 

obchodów znalazł się festiwal filmów nagranych telefonami komórkowymi (oba podczas 

ceremonii otwarcia), Jerozolima na Spiszu. Program przepełniony jest wieloma koncertami, 

filmami, sztukami teatralnymi. Będą też wydarzenia, które mają wnieść pewien wkład  

w integrację Romów, tworzących sporą część miejscowej społeczności – Roma voices for 

future, Romarising.ke, koncert Tolerances. 

 

 

 

 

 

 

 

Marsylia 

Hasłem przewodnim Marsylii, jako Europejskiej Stolicy Kultury 2013, są „Warsztaty 

Europejsko-Śródziemnomorskie”. Marsylia jest już czwartym francuskim miastem 

uhonorowanym tym prestiżowym tytułem (po Paryżu w 1989 roku; Awinionie w 2000 i Lille 

w 2004 roku). Czerpiąc ze swojego unikatowego położenia, Marsylia poprowadzi program 

ESK 2013 na dwóch uzupełniających się płaszczyznach: międzynarodowej i regionalnej. 

Miasto propaguje obszar Morza Śródziemnego poprzez ideę „laboratorium dialogu 

kulturalnego”, którego głównym celem jest wymiana kulturowa. Program zachęca do dyskusji 

między artystami reprezentującymi różne obszary sztuki a także między naukowcami  

a ludźmi młodymi. Szeroki i urozmaicony program liczy sobie łącznie ponad 300 występów 

teatralnych, tanecznych, muzycznych i multimedialnych. Specjalna wystawa zostanie 

poświęcona setnej rocznicy urodzin Alberta Camus
7
. 

 

Oficjalna strona Marsylii jako ESK 2013 : http://www.mp2013.fr/?lang=en 

 

To 800 tys. miasto portowe położone nad Morzem Śródziemnym wygrało tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury z trzema innymi miastami Francji: Lyonem, Bordeaux i Tuluzą. 

Organizatorzy uważali, że ta decyzja pomoże “zakotwiczyć Europę na południu”.  

 

W ocenie przewodniczącego jury, Brytyjczyka Roberta Scotta, kandydatura Marsylii 

reprezentowała „szczególną równowagę między jakością kultury, zaangażowaniem 

politycznym i ekonomicznym znaczeniem”. Marsylia miała w 2013 roku stanowić platformę 

międzykulturowego dialogu UE i pozostałymi krajami basenu Morza Śródziemnego. 

 

                                                           
7
 http://www.mkidn.gov.pl/pages/europejska-stolica-kultury-2016/esk-2011/esk-2013.php 

http://www.mp2013.fr/?lang=en
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 Wola utworzenia mostu łączącego brzegi Morza Śródziemnego znalazła wyraz w projekcie 

„Pracownie Eurośródziemnomorskie”. To warsztaty, w których pracują wspólnie artyści, 

naukowcy i twórcy z państw położonych po obu brzegach morza. Przewiduje się, że będą 

kontynuować swoją działalność również po 2013 roku
8
. 

 

"Marsylia jest takim wyjątkowym punktem, który łączy Europę z rejonem 

śródziemnomorskim. Ten rok będzie szansą na zbudowanie solidniejszych mostów pomiędzy 

dwoma wybrzeżami Morza Śródziemnego, dzięki którym lepiej poznamy bogactwo kultury  

i nauczymy się lepiej ze sobą żyć. To wszystko pozwoli miastu wzmocnić swoją pozycję  

w świecie kultury (bogatszy program i otwarcie dwóch nowych muzeów), oraz zachęci 

turystów do odwiedzenia regionu" - mówił eurodeputowany Jean-Luc Bennahmias 

(Liberałowie - ALDE)
9
. 

 

W dniu 12 i 13 stycznia Marsylia świętowała oficjalne otwarcie swego kulturalnego 

przewodnictwa. W programie znalazły się: sztuka współczesna, pokazy świetlne, 

poszukiwania skarbu i cuda na Rodanie. Od stycznia do grudnia całą Prowansję opanuje 

muzyka, taniec, teatr, dobra kuchnia i sztuka miejska, a to wszystko w regionie słońca  

i złocistych plaż
10

. 

 

Program „Marseille-Provence”, w którym weźmie udział setka gmin (m. in. Aix-en-Provence, 

Arles, Salon de Provence, La Ciotat i wiele innych), składa się z trzech części : „Marseille-

Provence przyjmuje świat”, „Marseille-Provence pod gołym niebem”, „Marseille-Provence  

o tysiącu twarzy”. 500 różnorodnych wydarzeń kulturalnych złoży się na całość programu. 

 

Organizatorzy uważają, że szanse na sukces projektu zostały zwielokrotnione dzięki 

wyjątkowemu położeniu miasta. „Usytuowanie eurośródziemnomorskie naszego terytorium, 

otwartego zarówno na Europę jak i na Morze Śródziemne, a wiec na cały świat, jest istotą 

naszego projektu. „Marseille-Provence przyjmuje świat” jest zresztą jednym z wielkich 

tematów naszego programu”, oświadczył Pan Jacques Pfsiter. „W 2013 roku wszystkie 

światła zostaną skierowane na Marsylię, która stanie się teatrem wielu kultur. Pokażemy  

 

Europie to, co nasze miasto wie już od dziesięciu lat: kultura jest czynnikiem rozwojowym  

i normalną formą działalności ekonomicznej”, oświadczył Pan Jean-Claude Gaudin, mer 

Marsylii. „Według naszych obliczeń, tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury” może przyciągnąć 

dodatkowe półtora miliona turystów, którzy dołączą do dziesięciu milionów gości 

odwiedzających każdego roku nasze miasto”, podkreślił przewodniczący programu 

„Marseille-Provence”. 

                                                           
8
 http://www.euractiv.pl/eurowybory/wywiad/marsylia-europejsk-stolic-kultury-2013 

9
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20121213STO04624/html/Marsylia-i-Koszyce-

Europejskie-Stolice-Kultury-2013 
10

 http://institutfrancais.pl/aller-en-france/pl/2013/01/marsylia-europejska-stolica-kultury-2013/ 
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Pełny program na http://www.mp2013.fr/the-2013-programme/?lang=en 

 

Miasto zwane jest  „grodem założonym przez Fokajczyków”. Marsylia, założona ok. 600 lat 

p.n.e. jako Massalia przez greckich marynarzy z miasta Fokaj w Azji Mniejszej, zapewniła 

sobie ważne miejsce w historii handlu i wymiany w rejonie Morza Śródziemnego. Z tego 

względu lepiej niż inne miasta symbolizuje wspólną wolę polityczną krajów członkowskich 

Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego do wznowienia działań mających doprowadzić 

do przemiany tego regionu w strefę pokoju, demokracji, współpracy i dobrobytu.  

Region ten, niesłychanie różnorodny, posiadający bogatą historię i dziedzictwo kulturalne, już 

teraz jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów w Europie. Marsylia jest 

doskonale skomunikowana ze światem dzięki międzynarodowemu lotnisku i trzem liniom 

kolejowym obsługiwanym przez kolej dużych prędkości TGV, dzięki swemu portowi i sieci 

autostrad łączących miasto z największymi miastami europejskimi. Turyści przybywają tu  

z całego świata
11

. 

 

W 2014 r. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przejmie Umeå w Szwecji oraz Ryga, 

stolica Łotwy. 

 

Więcej informacji: 

Koszyce 

 Film promocyjny dostępny na 

http://www.youtube.com/watch?v=18PftZp3wOo&feature=player_embedded 
12

 

 Program dostępny na http://oc.kosice2013.sk/programm/ 

 Ciekawe miejsca oraz elementy programu dostepne na http://www.slowacja-

latem.pl/index.php/Aktualnosci/Koszyce_-_Europejska_Stolica_Kultury_2013.html 

Marsylia 

 Atrakcje turystyczne na http://www.marseille-tourisme.com/ 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej  

                                                           
11

 http://www.ambafrance-pl.org/Marsylia-Prowansja-2013-Europejska 
12

 http://slowacja-dokumentacja.pl/2013/01/koszyce-europejska-stolica-kultury-2013/ 

http://www.mp2013.fr/the-2013-programme/?lang=en
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