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Działalność Stowarzyszenia
Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach w roku 

2014

Plan prezentacji:
1. Działalność społeczno-kulturalna 

2. Działalność ekonomiczna
3. Plan działania na rok 2015



• połowa 2013 – rozpoczęcie prac nad programem obchodów rocznicowych,
• opracowanie we współpracy z ASP w Katowicach plakatów prezentujących 

obchody 20-lecia miast partnerskich;
• dwa etapy obchodów: 

> czerwiec 2014 przy okazji dorocznej konferencji
> wrzesień 2014 przy okazji inauguracji Domu St-Etienne oraz urodzin 

miasta Katowice

1. Działalność społeczno – kulturalna
OBCHODY 20-LECIA PARTNERSTWA 
MIAST KATOWICE I SAINT-ETIENNE



Celem konferencji było podjęcie refleksji nad metodami i narzędziami waloryzacji dziedzictwa 
przemysłowego jako czynnika sprzyjającego transformacji dawnych miast przemysłowych. 

Konferencja pt. „Dziedzictwo industrialne w procesie 
transformacji miast poprzemysłowych 

– o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad 
miastem” 

– 6 czerwca 2014, Willa Goldsteinów w Katowicach



Koncert odbył się na scenie plenerowej w Parku Kościuszki w sąsiedztwie Domu 
St-Etienne i zgromadził ponad 100-osobową publiczność

Koncert piosenki francuskiej 
w wykonaniu Valerie Gonzales Trio

- 6 czerwca 2014



Wspólny występ był kontynuacją współpracy, w ramach której chór Akademii Ekonomicznej gościł w 
listopadzie 2013 roku w Saint-Etienne. Katowicki koncert odbył się natomiast w Ewangelickiej Katedrze 

Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Koncert mieszany chórów akademickich, tj. Chóru 
Sup’Vocalis z Saint-Etienne oraz chóru Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach
- 8 czerwca 2014



Oprócz rozgrywek przygotowany został francuski piknik dla uczestników turnieju oraz atrakcyjne nagrody dla 
zwycięskich drużyn. Z uwagi na tegoroczne obchody 20-lecia współpracy miast, na turniej zaproszeni zostali 

zawodnicy z Saint-Etienne.

VIII Turniej Pétanque 
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice

- 15 czerwca 2014



Uroczystej inauguracji Domu Saint-Etienne poprzez przecięcie wstęgi dokonali Prezydent Miasta Katowice, 
Pan Piotr Uszok, Wicemer Miasta Saint-Etienne, Pan Denis Chambe oraz Jego Ekscelencja Ambasador 

Republiki Francuskiej, Pan Pierre Buhler

Inauguracja odremontowanej 
i powiększonej siedziby 

Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach
12 września 2014 r. 



Koncert duetu akordeonowego „ACCO CLASSIC” – Karol Grzeszczuk, Marcin Szewczyk

Inauguracja odremontowanej 
i powiększonej siedziby 

Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Wernisaż wystawy „Francja akwarelą malowana” – Józef Michalski 



Wręczenie insygniów Kawalera Palm Akademickich Pani Profesor Halinie Widle 
oraz Oficera Palm Akademickich Pani Małgorzacie Poprawskiej

Inauguracja odremontowanej 
i powiększonej siedziby 

Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Prezentacja instalacji fotowoltaicznej umieszczonej na dachu Domu St-Etienne 



Występ zespołu Jah Gaia (reggae)

Koncert plenerowy zespołów z Saint-Etienne w 
trakcie obchodów urodzin miasta Katowice 

- 13 września 2014

Występ zespołu ESKA (RAP)



Uroczyste posadzenie Drzewa 20-lecia 
na Placu Miast Partnerskich w Katowicach-Ligocie 

– 13 września 2014

Obchody 20-lecia ciąg dalszy…

Francuskie pożegnanie lata 
w katowickim 

Kinie Światowid
- 23 września 2014

- Koncert Romain Lateltin
z Saint-Etienne

- Projekcja filmu „Spódnice 
w górę”



Wymiana młodzieży szkół średnich oraz debaty 
dotyczące demokracji lokalnej 

28 kwietnia – 2 maja 2014

Pozostałe projekty społeczno-kulturalne:



Projekt wymiany doświadczeń z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Katowicach (Leonardo Da Vinci)

9 - 17 maja 2014

Pozostałe projekty społeczno-kulturalne:



Wieczór Beaujolais Nouveau we współpracy z Alliance Française 
oraz hotelem „Campanile” w Katowicach  - 20 listopada 2015.

W programie: recital piosenki francuskiej w wykonaniu Doroty Zygadło 
oraz wystawa francuskiej szklanej biżuterii firmy Vert le vert. 

Dziewiąta edycja „Katowickich Spotkań z Francją”

Noc kina francuskiego oraz recital piosenki francuskiej w 
wykonaniu Marii Baładżanow 

– 21 listopada 2014



2. Działalność Ekonomiczna

Pogłębianie i zacieśnianie współpracy
partnerskiej w regionie i poza nim z instytucjami
odpowiedzialnymi za rozwój ekonomiczny oraz
przyciąganie zagranicznych inwestorów.

A. Kontynuacja współpracy z partnerami Domu Saint-Etienne, w tym 
przede wszystkim z ERAI, Izbą Handlową z Saint-Etienne, Saint-
Etienne Metropole, Federacją Budownictwa Departamentu Loary oraz 
Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego.

12 / 14 września 2014  - wizyta przedstawiciela zarządu
FEDERACJI BUDOWNICTWA DEPARTAMENTU LOARY



B. Organizacja spotkań, seminariów, szkoleń…

Pierwsze Ogólnopolskie Forum: Rynek budowlany we 
Francji a oddelegowanie pracowników - 27 marca 2014

Drugie Ogólnopolskie Forum: Oddelegowanie do Francji i Belgii 
- 10 grudnia 2014



B. Organizacja spotkań, seminariów, szkoleń…

„Atrakcyjność Województwa Śląskiego”
- kongres gospodarczy organizowany przez 

Stowarzyszenie Alliance Française we współpracy 
z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach

- 1 kwietnia 2014 r.



E. Wsparcie dla firm w zakresie rekrutacji 
francuzkojęzycznego personelu



Działania wynikające ze statutu stowarzyszenia 
DMSEK

- Rozbudowa i remont DMSEK
nadzór nad realizacją robót, konsultacje projektu, wizyty na budowie

- Dom nowy, ale i energooszczędny
realizacja instalacji fotowoltaicznej na dachu DMSEK

- Podpisanie umowy z  wiarygodnym i prestiżowym partnerem
udostępnienie części powierzchni Domu St-Etienne

- Podpisanie umowy użyczenia z miastem Katowice, dostarczycielami mediów oraz 
opuszczenie lokali zastępczych
 przeprowadzka i przeniesienie działalności do lokalu przy ul. Różyckiego

- Uzupełnienie wyposażenia lokalu
aranżacja, dekoracja, identyfikacja zewnętrzna 

- Uporządkowanie terenu zewnętrznego i zagospodarowanie, roślinność

- Podpisanie nowej 3-letniej umowy o współpracy między Merostwem Saint-Etienne 
a Stowarzyszeniem ASEMKA i Domem Miasta Saint-Etienne



21

Rozbudowa i remont 
Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach
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Rozbudowa i remont 
Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach
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Rozbudowa i remont 
Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach



3. Perspektywy działalności w roku 2015

 Wystawa akwareli Józefa Michalskiego prezentujących miasto Saint-Etinne w 
katowickich domach kultury (styczeń - luty 2015)
 „Święto Frankofonii z Domem St-Etienne” (marzec 2015):

- Recital piosenki francuskiej w wykonaniu Doroty Zygadło, przy 
akompaniamencie Igora Smaruja, pt. „Mademoiselle chante le blues” 
- Noc kina francuskiego w katowickim Kinie Światowid (20 marca)
- Projekcja filmu pt. „Obcokrajowcy” w reżyserii Loïca Gatteau (26 marca)

 Wystawa obrazów Pani Danuty Brouyère, artystki mieszkającej i tworzącej w Saint-
Etienne (28 maja 2015) 
Doroczna polsko-francuska konferencja, pt. Rewitalizacja i ożywianie centrum 

miasta jako próba zrównoważenia procesów suburbanizacji (11 czerwca 2015)
 IX Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice (21 czerwca 2015)
Dziesiąta edycja „Katowickich Spotkań z Francją” (październik – listopad 2015)

- propozycja wystawy Muzeum Sztuki Współczesnej
- wieczór Beaujolais Nouveau 
- Noc kina francuskiego w kinie Światowid
- Koncert piosenki francuskiej



3. Perspektywy działalności w roku 2015

Projekt spektaklu o tematyce górniczej poprzedzony serią wywiadów z potomkami 
górników (kwiecień – grudzień 2015)
Współpraca Muzeum Sztuki Współczesnej w Saint-Etienne i Muzeum Historii Katowic
Kontynuacja projektu wymiany młodzieży między Stow. „Pomagam więc jestem” przy 

LO Kopernik a Ligą Kaształcenia Dep. Loary
Wsparcie Liceum Lycée Claude FAURIEL w poszukiwaniu szkoły partnerskiej na terenie 

Katowic 
Wsparcie festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych organizowanego przez 

l’IPUIM Silesie poprzez organizację koncertu polskich artystów na terenie Saint-Etienne
Wsparcie inicjatywy Konsul Honorowej Republiki Francuskiej w Katowicach, która 

planuje organizację w Domu Saint-Etienne klubu konwersacyjnego dla dzieci 
Francuzów mieszkających na Śląsku



3. Perspektywy działalności w roku 2015

Współpraca z Federacją Budownictwa Departamentu Loary w kontekście 
wcześniejszych wizyt w Katowicach
Przygotowanie wspólnie z Funduszem Górnośląskim projektu misji firm z woj. śląskiego 

zainteresowanych wzięciem udziału w Biennale Design skierowanym dla firm 
(BIENNALE TO BUSINESS!) - 30 marca – 5 kwietnia 2015
 III Ogólnopolskie Forum: Rynek budowlany we Francji i Belgii a oddelegowanie 

pracowników - 27 maja 2015
Włączenie się w organizację drugiej edycji forum gospodarczego „Yes Silesia” (Si 

Silesie w 2014) organizowanego w Tychach
Udział oficjalnej delegacji i misji firm z aglomeracji Saint-Etienne w organizowanym 

przez Regionalną Izbę Gospodarczą (RIG) Europejskim Kongresie MiŚP
a także…
Kontynuacja remontu i modernizacji siedziby DMSEK – cyklinowanie parkietów, wymiana 

okien, itp. 
Starania mające na celu uruchomienie procesu wytwarzania energii elektrycznej dzięki 

instalacji fotowoltaicznej na DMSEK
Zarządzanie nieruchomością będącą w użyczeniu na rzecz DMSEK w kontekście kohabitacji 

z AF



Dziękuję za uwagę !


