
Zobacz nową stronę internetową WUF!
www.worldurbanforum.org

Dołącz do nas na platformie społecznościowej
W celu uzyskania dodatkowych informacji o #WUF11,  

napisz do nas na adres unhabitat-wuf@un.org  
lub wejdź na www.unhabitat.org, www.worldurbanforum.org  

lub https://wuf11.katowice.eu/

Media społecznościowe WUF
Twitter: @WUF_UNHabitat

Facebook: @worldurbanforum 

Media społecznościowe UN-Habitat
Twitter & Facebook: @UNHABITAT

Instagram: @unhabitat

Katowice
Twitter : @KrupaMarcinpl @BiuroPrasoweKce
Facebook : @krupamarcinpl @Katowice.eu

Instagram : @miasto_katowice

Copyright © 2021, UN-Habitat, wszelkie prawa zastrzeżone.

Chcesz zmienić sposób otrzymywania wiadomości email?
Zaktualizuj preferencje lub wypisz się z listy.

Katowice International Congress Centre / JEMS © ArchDaily

Wysokiej jakości planowanie przestrzenne uwzględniające kulturę będzie 
dodatkowo obejmować innowacje tak, aby przyszłość stała się dostępna 
dla wszystkich.
Maimunah Mohd Sharif, Dyrektor Wykonawczy UN-Habitat, WUF10, Abu Zabi, ZEA, 2020 r.

WUF11 będzie dostępne dla wszystkich
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Miasto Katowice oraz UN-Habitat dokładają 
wszelkich starań, aby uczynić 11. sesję Światowego Forum Miejskiego - Eleventh 
World Urban Forum (WUF11) – organizowaną w dniach 26-30 czerwca 2022, 
najbardziej dostępną w historii wydarzenia. Celem podejmowanych działań 
jest zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości aktywnego udziału w 
zaplanowanych wydarzeniach i spotkaniach.

WUF11 zgromadzi globalne doświadczenia dotyczące rozwiązań sprzyjających 
włączeniu społecznemu i tworzeniu miast dostępnych dla wszystkich.

W jaki sposób rewitalizacja obszarów miejskich może 
przekształcić obszary o szczególnie trudnej sytuacji społecznej, 
ekonomicznej i środowiskowej w dobrze skomunikowane, 
dynamiczne, zróżnicowane i tętniące życiem tereny?

Światowe Forum Miejskie jest globalną platformą promującą nawiązywanie 
partnerstw na rzecz wdrożenia Nowej Agendy Miejskiej i zorientowaną 
na kształtowanie krajobrazu miejskiego w nadchodzących latach. W 
ramach hasła “Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” uczestnicy 
WUF11 będą dyskutować o poprawie dostępności miast z uwzględnieniem 
włączenia cyfrowego i fizycznego wszystkich grup społecznych, w tym osób 
z niepełnosprawościami oraz innych grup osób o szczególnych potrzebach, 
jako o niezbędnym warunku przyszłego zrównoważonego rozwoju miast. 
Głos udzielony społeczności osób z niepełnosprawnościami, priorytetowej 
w debatach prowadzonych w ramach okrągłego stołu, umożliwi osobom z 
niepełnosprawnościami podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, pomagając 
w ten sposób decydentom i podmiotom miejskim uczynić zasadniczy krok na 
drodze ku włączeniu i dostępności.

Zaangażowanie młodzieży w działania WUF11

Zadanie to wymaga włączenia w prowadzone działania społeczności i 
bezpośredniego zaangażowania młodzieży. Tylko takie podejście zapewni 
zrównoważony i trwały charakter rewitalizacji obszarów miejskich. To właśnie 
młodzież może pomóc w identyfikacji problemów związanych z rozwojem 
obszarów miejskich i wskazać ich rozwiązania. WUF11 z udziałem specjalnej 
Rady Młodych ustanowionej w grudniu 2020 r. przedstawi Katowice jako miasto 
widocznej i znaczącej transformacji społeczno-gospodarczej.

Polska Rada Młodych aktywnie angażowała się w projektowanie i realizację 
inicjatyw związanych z przygotowaniami do WUF11. Przed WUF11, Rada 
Młodych będzie organizować konkursy, debaty i wywiady dotyczące kluczowych 
wyzwań związanych z polityką miejską oraz szans dla młodych oferowanych 
przez zrównoważone miasta.

Rada Młodych WUF11 jest platformą angażującą młodzież zarówno 
poprzez udział, jak i przygotowania do WUF11. Rada gromadzi 
uczniów i studentów – pasjonatów naszych miast i ich przyszłości. 
Odgrywa kluczową rolę w koordynacji inicjatyw skierowanych do 
młodzieży i promujących jej udział przed i podczas WUF11 w ramach 
procesu planowania programu.

Czas na działania młodych
Kładąc szczególny nacisk na zainteresowanie młodzieży tematyką zrównoważonych 
i dostępnych rozwiązań w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, Katowice zachęcają 
młodzież do udziału w WUF11 i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla  m.in. 
przestrzeni miejskiej, dostępności, zielonej transformacji i odporności. 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) zostało zlokalizowane w samym 
środku Strefy Kultury w nowej i zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej w pobliżu 
kultowego Spodka, a także innych unikalnych obiektów, takich jak siedziba 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego. 
Budynek MCK to wielofunkcyjny obiekt usługowy mieszczący do 15000 gości i 
wyposażony w nowoczesne multimedia umożliwiające komunikację z gośćmi i 
sprawną organizację eventów.

Wybudowana w 1962 r. hala Spodek jest jednym z najbardziej niezwykłych 
przykładów współczesnej polskiej architektury. To symbol Katowic oraz 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Głównym celem przyświecającym 
realizacji Spodka było stworzenie połączenia pomiędzy halą widowiskowo-
sportową z modernistyczną architekturą Katowic. To właśnie tuż obok, w MCK, 
czyli w kolejnej z polskich ikon współczesnej architektury usytuowanej w 
historycznym krajobrazie, odbędzie się WUF11.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe – 
miejsce globalnych debat o przyszłości miast

MCK zostało zaprojektowane w oparciu o innowacje, dzięki którym obiekt 
nie tylko zapewnia funkcjonalne rozwiązania pozwalające wykorzystać zasoby 
naturalne, ale także współgra z przestrzenią społeczną miasta. Ta nowoczesna 
architektura w płynny sposób łączy się z zabudową Bogucic – najstarszej, 
zabytkowej dzielnicy miasta.

Przez MCK biegnie Zielona Dolina obejmująca Spodek 
i tworząca synergię pomiędzy dwoma budynkami i 
odbywającymi się w nich wydarzeniami. 

International Congress Centre
Spodek

W Katowicach został 
uruchomiony zegar odliczający 
dni do rozpoczęcia WUF11.  

WUF11 serdecznie wita 
wszystkich uczestników w 
lokalizacji będącej zarazem 
obiektem historycznym, jak i 
ikoną współczesnej architektury 
w Katowicach – idealnym 
miejscu do debatowania o 
przyszłości miast. 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej - Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Światowego Forum Miejskiego 
w Katowicach w roku 2022(po prawej), Marcin Krupa, Prezydent Katowic (po lewej)

W celu uzyskania dodatkowych informacji, napisz na adres unhabitat-whd@un.org 
lub unhabitat-wcd@un.org lub wejdź na https://urbanoctober.unhabitat.org/.

Urban October rozpocznie się Światowym Dniem Mieszkalnictwa w poniedziałek 
4 października i zakończy Światowym Dniem Miast w niedzielę 31 października. 
Propozycje wydarzeń, które można zorganizować, dostępne są tutaj i mogą być 
zgłaszane przez dedykowany formularz. Tematem przewodnim tegorocznego 
Światowego Dnia Siedlisk jest Accelerating urban action for a carbon-free world, 
natomiast Światowego Dnia Miast – Adapting Cities for Climate Resilience. 
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