
	Timings  
0.00-0.05 Did you know that Coventry is twinned with 26 cities around the world? 

Czy wiesz, że Coventry współpracuje z 26 miastami partnerskimi na świecie? 
 

0.05-0.28 Coventry, a city of peace and reconciliation, is a pioneer of twinning!  
It all began during the second world war. The city of Stalingrad, (which 
is now called Volgograd) had been destroyed during a siege by the 
German Army. Women in Coventry donated six pence to sign their 
names on a tablecloth to raise money for medical provisions for the 
people of Stalingrad. You can now view this famous tablecloth in the 
panoramic museum in Volgograd. 

Coventry jako miasto pokoju i pojedniania jest pionierem współpracy 

partnerskiej!  Wszystko zaczęło sie podczas drugiej wojny światowej. 

Miasto Stalingrad, (obecnie Wołgograd) zostało zniszczone podczas 

oblężenia przez niemiecką armię. Kobiety z Coventry ofiarowały po 

sześć pensów by podpisać się na obrusie i uzbierać pieniądze na 
zaopatrzenie medyczne dla mieszkanców Stalingradu. Obcenie ten 

słynny obrus można zobaczyć w Muzeum Bitwy Stalingradzkiej w 

Wołgogradzie. 

0.28-0.48  After the second world war Coventry twinned with other cities that had 
been destroyed, Warsaw, Dresden and Kiel to name but a few. Over the 
years Coventry twinned with its namesakes, Coventry in Connecticut 
USA and Coventry Rhode Island, and Coventry’s west Indian 
community chose to be twinned with Kingston in Jamaica. 

Po drugiej wojnie światowej, Coventry nawiązało współpracę partnerską 
z innymi zniszczonymi miastami takimi jak Warszawa, Drezno czy 

Kielonia. Przez lata, Coventry nawiązało współpracę ze swoimi 
imiennikami: Coventry w Connecticut i Coventry w stanie Rhode Island 

w Stanach Zjednoczonych, a społeczność zachodnioindyjska wybrała 
Kingston na wyspie Jamajka na miasto partnerskie. 

0.48-1.06  To celebrate these twinnings, cities often build monuments, artworks, or 
rename places. Coventry has Volgograd place in the city centre and the 
Madonna of Stalingrad in the Cathedral. In Dresden there is 
Coventrystraße check and in Parkes Australia a Coventry Library! 

By uczcić współpracę, miasta często budują pomniki, tworzą dzieła 

sztuki a także nadają miejscom nowe nazwy. Coventry nazwało miejsce 

w centrum miasta Plac Wołgogradzki, a w miejskiej katedrze znajduje się 
replika Madonny Stalingradzkiej. W Dreźnie jest ulica Coventrystrasse, a 
w Parkes w Australii biblioteka Coventry. 
 



1.06-1.07 So what happens when you are twinned? 

Co się dzieje kiedy zawiązuje się współpraca partnerska między miastami? 
1.07-1.40 Sometimes there are official visits but the focus is much more on 

grassroot exchanges between voluntary groups such as artists, musicians, 
theatre groups, as well as faith groups, business organisations and 
schools. Coventry students have exchanged visits with students from all 
over the world, places like Jinan China, Dresden and Kiel in Germany 
and Volgograd in Russia, visiting their schools and homes.  It is through 
these exchanges’ students learn how other young people live and how 
growing up in these places is similar but also different from Coventry.  
 Of course nowadays you don’t have to visit face-to-face you can carry 
out exchanges using social media. 

Czasami są to oficjalne wizyty, lecz głównie nacisk kładzie sie na 

wymianę między zwykłymi mieszkańcami, takimi jak artyści, muzycy, 

grupy teatralne, ale także różne grupy wyznaniowe, organizacje 

biznesowe czy szkoły. Studenci z Coventry wzięli udział w wymianach 

ze studentami z całego świata, z miejsc takich jak Jinan w Chinach, 

Drezno i Kielonia w Niemczech czy Wołgograd w Rosji, odwiedzając 

tam szkoły i domy gospodarzy. To właśnie podczas takich wymian, 

studenci z Coventry poznają jak żyją inni młodzi ludzie oraz jak 

podobne a zarazem różne jest dorastanie w tych miejscach. 

Oczywiście, w obecnych czasach nie trzeba spotykać sie twarzą w twarz, 

a wizyty mogą odbywać się poprzez media społecznościowe. 
 

1.47-1.48 Does twinning matter?  

Jakie znaczenie ma współpraca między miastami? 
1.48-2.12 Twinning broadens people horizons, creating enduring links between 

people places even when national politics become fractured. But you 
don’t need to travel to understand twinning, Coventry is an international 
city and many communities have links with India, Pakistan, Ireland and 
Poland and many more countries besides! 

Współpraca partnerska poszerza ludzkie horyzonty, tworząc trwałe więzi 

pomiędzy ludźmi i miejscami nawet gdy polityka narodowa ulega 

rozpadowi. Nie trzeba wcale podróżować, by zrozumieć współpracę 
partnerską. Coventry jest miastem międzynarodowym, a zamieszkujące 

je społeczności mają więzi z Indiami, Pakistanem, Irlandią, Polską a 

także wieloma innymi państwami. 
2.12-2.20 Twinning is about international understanding and friendship so why not 

find out more?  

Współpraca partnerska pomiędzy miastami polega na międzynarodowym 

zrozumieniu i przyjaźni, więc czemu by nie dowiedzieć się więcej? 
 



	


