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Europejskie Stolice Kultury 2018 

Stolica holenderskiej Fryzji - Leeuwarden  i stolica Malty – Valletta zostały wybrane  

Europejskimi Stolicami Kultury (ESK) w 2018  roku. W obu miastach zaplanowano 

wiele wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów ESK.  

Europejskie Stolice Kultury to miasta wybrane  przez Unię Europejską, które na rok stają się 

kulturalnym centrum Europy. Ten czas wypełniony jest festiwalami, koncertami, 

konferencjami i innymi przedsięwzięciami artystyczno-kulturalnymi, które skupią uwagę nie 

tylko mieszkańców miasta, regionu i kraju, ale również całego kontynentu. Ideą projektu 

„Europejskie Stolice Kultury” jest wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy 

Europejczyków. Jest to inicjatywa powstała w celu umocnienia integracji w Europie poprzez: 

 podkreślenie bogactwa i różnorodności kultur w Europie 

 zwiększenie poczucia przynależności obywateli  do wspólnej europejskiej przestrzeni 

kulturalnej,  

 wsparcie wkładu kultury w rozwój miast.  

Miasta otrzymują tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w wyniku wieloetapowego konkursu, 

podczas którego muszą wykazać swą europejskość, a jego mieszkańcy udowodnić, że są  

obywatelami zjednoczonej Europy.1 Miasto wybierane jest nie tylko na podstawie stanu  

                                                           
1 Aktualne zasady i warunki ubiegania się o tytuł zostały zawarte w decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady 

z 2006 r. (1622/2006/EC). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:304:FULL&from=EN
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obecnego, lecz głównie ze względu na to, co ma zamiar zrobić w ciągu roku, w którym 

miałoby zostać wybrane. Projekty realizowane w ramach ESK powinny oddawać ducha 

wspólnoty oraz współistnienia różnorodnych kultur w Europie. Wybrana stolica kultury  

w ciągu jednego roku ma szansę zaprezentowania potencjału kulturalnego nie tylko swojego 

miasta, ale także regionu i całego kraju. Uczestniczenie w projekcie przynosi też wymierne 

korzyści ekonomiczne -  szacuje się, że liczba turystów odwiedzających Europejską Stolicę 

Kultury wzrasta średnio o 12 proc.         

Idea ESK rozwija się nieprzerwalnie od 1985 roku i jest obecnie jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych inicjatyw Komisji Europejskiej, w ramach której realizowany jest jeden  

z celów Unii Europejskiej - pielęgnowanie bogactwa kulturowego Europy.  Projekt został 

zainicjowany przez grecką minister kultury Melina Mercouri w 1985 roku pod nazwą 

Europejskie Miasta Kultury. Pierwszym miastem, które otrzymało ten status, były Ateny. 

W 1999 roku zmieniono nazwę projektu na Europejska Stolica Kultury oraz zmodyfikowano 

zasady wyboru miast-gospodarzy. W 2005 roku ustalono nowy tryb konkursowy oraz 

chronologię lokowania ESK w poszczególnych państwach. Każdego roku miasta wybrane 

jako Europejskie Stolice Kultury stanowią żywy przykład bogactwa i różnorodności 

europejskiej. Co roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymują miasta w dwóch krajach 

Unii Europejskiej.            

Do tej pory tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nosiło 58 miast. W kolejnych latach  

Europejskimi Stolicami Kultury będą: w 2019 - Płowdiw (Bułgaria) i Matera (Włochy),  

w 2020- Rijeka ( Chorwacja) i Galway ( Irlandia), w 2021 – Timisoara ( Rumunia) i Elefsina  

(Grecja).  

 EUROPEJSKIE STOLICE KULTURY 2019-2021  
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Europejskie Stolice Kultury 2018: Leeuwarden w Holandii i Valletta na Malcie. ©AP Images/European Union-E 

Valletta 

W programie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w Valletcie przewidziano ponad 140 

projektów i 400 wydarzeń. Wśród nich znalazły się m.in.  

 spektakl The Valletta Pageant of the Seas,  

 spektakl w Grand Harbour,  

 Notte Bianca - nocne wydarzenie, podczas którego będzie można bezpłatnie zwiedzać 

liczne muzea i instytucje kultury,  

 Zielony Festiwal, którego główną atrakcją jest "infjorata" - dywan z kwiatów (jest 

wykonany z 80 tysięcy kwiatów rozsypanych na placu św. Jerzego w Valletcie. 

Festiwal potrwa od 4 do 6 maja,  

 Maltański Tydzień Mody, który będzie obchodzony od 28 maja do 2 czerwca. 

Podczas Tygodnia Mody będzie można spotkać modelki, stylistów, wizażystów, 

fotografów, blogerów i kilka fashionistek. Fascynujący tydzień kończy się 

wręczeniem modowych nagród Chamilia dla największych talentów ubiegłego roku,  

 Regaty, podczas których nabrzeże Valletty będzie miejscem pokazów na wodzie. 

Odbędą się pokazy sportów wodnych, które zostały specjalnie zaplanowane na tę 

okazję, a także wyścig łodzi. Regaty odbędą się 7 czerwca,  
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 Valletta Film Festival - będzie to największe wydarzenie filmowe na Malcie. Ponad 

40 pełnometrażowych filmów i 25 krótkich metraży w różnych miejscach w Valletcie. 

Festiwal zostanie podzielony na różne kategorie np. dokumentalne, dla nastolatków  

i krótkie formy,  

 Międzynarodowy Festiwal Sztuki łączący różnorodne formy sztuki, takie jak teatr, 

taniec i muzyka. Nie tylko lokalni artyści, ale także ci całego świata zaprezentują 

swoją sztukę na tym festiwalu. Festiwal potrwa od 29 czerwca do 14 lipca,  

 Malta Jazz Festival, który jest organizowany przez Arts Council Malta. Festiwal trwa 

3 dni, które są wypełnione koncertami międzynarodowych wykonawców,  

Istotna częścią obchodów ESK na Malcie są projekty infrastrukturalne, które mają ewoluować 

i rozwijać się po 2018 r. Przykładem takiego projektu jest Valletta Design Cluster, który ma 

przekształcić opuszczoną  starą rzeźnię (Old Abattoir) w centrum życia społecznego  

i gospodarczego.           

„Jestem dumny, że stolica Malty - Valletta - została uznana za stolicę kultury w Europie. Dla 

mnie przedstawia to tak wiele z naszego europejskiego dziedzictwa, tożsamości i historii. 

Proszę odwiedzić i docenić stolicę Malty" - powiedział poseł Francis Zammit Dimech (EPL, 

Malta), który w przeszłości pełnił funkcję m.in. ministra kultury i turystyki w maltańskim 

rządzie. 

Informacje o planowanych imprezach w Valleccie można znaleźć  

na stronie :  https://valletta2018.org/ 

 

Leeuwarden 

Mottem obchodów Europejskiej Kultury w Leeuwarden jest „Lepen mienskip", czyli otwarta 

społeczność. Celem realizacji ponad 800 projektów, które wchodzą w skład programu jest 

pokazanie otwartej, wrażliwej i ciekawej pomysłów z zewnątrz społeczności Holandii i całej 

Europy. Leeuwarden to miasto w północnej Holandii, w pobliżu wybrzeża Morza  

Północnego. Jest ośrodkiem administracyjnym prowincji Fryzja. Liczy około 90 tys. 

mieszkańców. W Leeuwarden corocznie od 2002 jest organizowana impreza Domino Day. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/188906/FRANCIS_ZAMMIT+DIMECH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/188906/FRANCIS_ZAMMIT+DIMECH_home.html
https://valletta2018.org/
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W programie obchodów ESK znalazły się m.in. : 

 wystawa prac Eschera (grafika, która urodził się w Leeuwarden),  

 regaty Tall Ship,  

 spektakl teatralny z udziałem 100 fryzyjskich koni. 

 

Program kulturalny ma pokazać, jak tysiące Fryzyjczyków wspólnie z innymi 

Europejczykami pracują razem, aby uczynić swoje miejsce lepszym miejscem dla przyszłych 

pokoleń.  

 

Poseł Jan Huitema (Holandia, ALDE), który współprowadzi rodzinne gospodarstwo 

mleczarskie we Fryzji powiedział, że urodził się we Fryzji, więc jest ona i pozostanie jego 

domem. - Jestem dumny z tej ziemi, wody, przestrzeni i ciężko pracujących, 

przedsiębiorczych ludzi. Myślę, że ważne jest, by w trakcie obchodów Europejskiej Stolicy 

Kultury te elementy zostały połączone, a przepaść między miastem a wsią - zamknięta. Poza 

tym Europa odkryje gościnność Leeuwarden – podkreślił poseł.  

Informacje o planowanych imprezach w Leeuwarden można znaleźć 

na stronie :  https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture 

 

 

Źródła:  

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171205STO89523/poznaj-

europejskie-stolice-kultury-2018-leeuwarden-i-vallette 

https://www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture  

https://www.sprachcaffe.com/polski/magazyn-artykul/valletta-2018-02-23.htm  

https://valletta2018.org/ 
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 Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 
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