
20.06.2022 r., Katowice 
 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
W imieniu Rady Młodych WUF11 mam zaszczyt zaprosić uczniów i uczennice Państwa szkoły 
do wzięcia udziału w wydarzeniach skierowanych do młodzieży, odbywających się w trakcie 11. sesji 
Światowego Forum Miejskiego.  
 
Światowe Forum Miejskie jest najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem poświęconym 
urbanistyce, rozwojowi miast i polityce miejskiej. Tegoroczna, 11. sesją Światowego Forum 
Miejskiego odbędzie się w Katowicach od 26 do 30 czerwca 2022 roku pod hasłem “Zmieniajmy nasze 
miasta dla lepszej przyszłości”. WUF11 będzie charakteryzował się również niezwykle bogatą ofertą 
dla młodzieży z całego świata. 
 
Wśród aktywności skierowanych do młodych ludzi będą wydarzenia organizowane w ramach 
Miasteczka Młodych - jednej z 11 stref towarzyszących Światowemu Forum Miejskiemu, 
zlokalizowanej w Parku Boguckim w Katowicach. Miasteczko Młodych będzie otwarte 
od 25 do 30 czerwca 2022 roku. Miasteczko Młodych będzie podzielone na strefy tematyczne, 
wśród których znajduje się strefa artystyczna, strefa klimatyczna i strefa młodych aktywistów.  
 
Zachęcamy zarówno do udziału w aktywnościach organizowanych w Miasteczku Młodych przez 
Radę Młodych, jak również do przeprowadzenia własnych warsztatów, spotkań, prezentacji 
czy wystąpień w formule TedTalk.  
 
Ponadto zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie samego WUF11 - Youth 
Assembly w niedzielę, 26 czerwca 2022 roku oraz Children and Youth Roundtable organizowanym 
30 czerwca od godz. 16:30 do 18:00. W przypadku chęci udziału we wspomnianych spotkaniach, 
prosimy o rejestrację za pośrednictwem oficjalnej strony WUF11. 
 
W szczególności prosimy o przekazanie poniższego zaproszenia uczniom i uczennicom z Ukrainy, 
który obecnie uczą się w Państwa szkole. Oferta przewiduje również tłumaczenie na język ukraiński  
i rosyjski, a większość spotkań odbywać się będzie po polsku lub po angielsku.  
 
Z góry dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz będziemy wdzięczni za informację ws. ewentualnego 
udziału i/lub wyrażenie chęci zorganizowania własnego wydarzenia w Miasteczku Młodych. Prosimy 
o wiadomość zwrotną do czwartku (23 czerwca 2022 roku).  
 
W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (+48511448501).  
 

 
Z poważaniem,  

 
 

Anastazja Drapata 
Rada Młodych WUF11 


