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I really wanted to write a buoyant article 
welcoming cultural spring and intro-

ducing forthcoming Easter events, and to 
talk about how we can look forward to days 
becoming brighter with artistic events and 
warm sunshine… But it’s hard to keep cheer-
ful and optimistic when war is waging just 
beyond our eastern border; ominously remi-
niscent of Poland’s not-so-distant history, we 
are once again seeing the devastating effects 
of totalitarianism and its contempt for every-
one and everything. In the wake of Russia’s 
brutal attack on Ukraine, our country has 
received millions of refugees and Kraków is 
providing shelter for many thousands. 

Kraków’s organisers of cultural life 
have immediately stepped up to the chal-
lenge: institutions, municipal companies 
and non-governmental organisations have 

Chciałbym móc napisać pogodny tekst 
witający kulturalną wiosnę, która 

w Krakowie zyskuje na impecie wraz z Wiel-
kanocą, a potem jaśnieje coraz bardziej nie 
tylko dzięki wciąż cieplejszym promieniom 
słońca... Trudno jednak cieszyć się i nasta-
wiać pozytywnie na artystyczne przeżycia, 
gdy u naszych granic trwa wojna przypo-
minająca nie tak dawną historię Polski: 
ponownie mamy do czynienia ze złowrogimi 
skutkami totalitaryzmu nieliczącego się 
z nikim i niczym. W konsekwencji ataku 
Rosji na Ukrainę w naszym kraju pojawiły 
się miliony uchodźców, a Kraków stał się 
schronieniem dla wielu tysięcy spośród nich. 

Krakowscy organizatorzy życia kultural-
nego od pierwszych chwil stanęli na wysoko-
ści zadania: instytucje, spółki miejskie i orga-
nizacje pozarządowe zgodnie zaangażowały 
się zarówno w bezpośrednią pomoc uchodź-
com, jak i warsztaty czy zajęcia pomagające 
dorosłym i dzieciom w poznaniu polskich 
realiów i zintegrowaniu się z lokalną społecz-
nością albo po prostu dające im chwilę wy-
tchnienia od ciężkich myśli. Kultura pomaga 
na wiele sposobów – niemal codziennie 
odbywają się koncerty i spektakle wspierają-
ce pokrzywdzonych, ale przecież nie wolno 
nam też zapomnieć o wszystkich corocznych 
wydarzeniach i stałej działalności instytucji, 
które od lat pomagają zrozumieć i oswoić 
świat wokół nas. Festiwal Misteria Pascha-
lia niesie – jednak! – nadzieję na odnowę, 
Miesiąc Fotografii w Krakowie i Krakowski 
Festiwal Filmowy celnie komentują bieżące 
wydarzenia, a MOCAK zaskakuje aktualnością 
wystawy Polityka w sztuce – zaplanowanej 
przecież z dużym wyprzedzeniem. Grozę 

Chwile 
wytchnienia
Bringing Respite 

wojny i niebezpieczeństwo utraty tożsamości 
miasta i zamieszkujących je ludzi przypo-
mina wystawa Niechciana stołeczność wypeł-
niająca galerię Międzynarodowego Centrum 
Kultury tuż po przygotowanej wspólnie 
z partnerami z Kijowa prezentacji Ukraina. 
Wzajemne spojrzenia…

I tylko zaplanowany pod znamienną 
nazwą „Wschód-Zachód” festiwal teatrów 
ukraińskich nie odbędzie się w przewidzia-
nym kształcie. Ale przecież kultura ukraiń-
ska już do nas przybyła – wraz z przyjaciół-
mi, którzy teraz bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebują naszego wsparcia. 

Grzegorz Słącz
Redaktor Naczelny

joined forces to provide direct assistance to 
refugees; they are also hosting workshops 
and events supporting adults and children 
in finding themselves in their new reality 
and integrating with the local community, 
as well as simply bringing respite from the 
recent trauma. Culture helps us all in myriad 
way – every day we are seeing concerts and 
performances raising funds for the victims 
of war, and there are cyclical events and 
ongoing activities helping us better under-
stand the world around us and learn about 
different cultures. The Misteria Paschalia 
Festival brings hope for renewal, Krakow 
Photomonth and the Krakow Film Festival 
provide cutting commentary on the latest 
events, while MOCAK’s exhibition Politics 
in Art is a startlingly timely insight, even 
though it was prepared long in advance. Fol-
lowing the presentation Ukraine. A Different 
Angle on Neighbourhood, held at the Interna-
tional Cultural Centre and prepared with 
partners in Kyiv, the exhibition Unwanted 
Capital explores the threats of war and loss 
of independence and identity of the city and 
its residents.

Only the International Ukrainian Thea-
tre Festival, held under the evocative banner 

“East-West”, cannot be held in its original for-
mat. But the truth is that Ukrainian culture is 
already here, and our recently-arrived friends 
need our help and support more than ever. 

Grzegorz Słącz
Editor- in-Chief
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Nie mamy pewności, 
że aktorzy i aktorki, 
którzy mieli zagrać 

na deskach kra-
kowskich teatrów, 

będą mogli w sierp-
niu przyjechać do 

naszego miasta. 
Chcieliśmy zapre-

zentować spektakle 
teatrów z Lwowa, 

Kijowa, Charkowa, 
Odessy i Mariupola...„

We cannot be cer-
tain whether the 
actors due to per-

form on Kraków’s 
stages will be able 
to travel to the city 
in August. We were 
hoping to present 
spectacles by thea-

tres from L’viv, Kyiv, 
Kharkiv, Odessa 

and Mariupol...

Krakow Arcade Museum
fot. / photo by Emilian Aleksander

Utagawa Hiroshige  
Procesja w dniu Święta Koguta 
idąca przez pola ryżowe Asakusa, 
1857, z serii Sto słynnych widoków 
Edo, drzeworyt barwny na papie-
rze, kolekcja Muzeum Narodowego 
w Krakowie

Procession on the Day of the Rooster 
Festival Going to the Temple Through 
Rice Fields, 1857, from the series 
One Hundred Famous Views of Edo, 
woodcut, collection of the National 
Museum in Krakow

Nadiia Moroz-Olshanska 
(s. / p. 70)



Grzegorz Słącz: Rok 2014 był przeło-
mowy dla Krakowa. W mieście, którego 
największe sale koncertowe dysponowa-
ły widownią dla kilkuset osób, zostały 
otwarte nowe obiekty – nie tylko TAUroN 
Arena Kraków, ale także Centrum Kon-
gresowe Ice Kraków i eXPo Kraków. Jak 
ocenia Pani wpływ tych wielkoformato-
wych realizacji na życie Krakowa?

MAłgorzATA MArcIńskA: Z Areną 
jest podobnie jak z Ekospalarnią czy innymi 
wielkimi projektami inwestycyjnymi, które 
daleko wykraczają poza horyzonty starego 
i nowego czasu. Zauważmy, że już kilka lat 
po ich powstaniu nie wyobrażamy sobie 
okolicy bez tych obiektów. Wydaje się nam, 
że są tu od zawsze. Pojawienie się Areny jest 
cezurą w historii Krakowa, za sprawą decyzji 
i wcześniejszego, wieloletniego planowania 
prof. Jacka Majchrowskiego, najpierw jako 
wojewody krakowskiego, a potem prezyden
ta miasta. 

Arena pełna 
pomysłów

O projektach realizowanych 
w największej w Polsce hali wido-

wiskowo-sportowej opowiada 
Małgorzata Marcińska. 

Małgorzata Marcińska

Doświadczony menedżer, samorzą-
dowiec. Absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 
Odpowiadała m.in. za takie projekty, 
jak Ekospalarnia Kraków czy Karta 
Dużej Rodziny. Była wiceministrem 
Pracy i Polityki Społecznej, wicepreze-
sem KKH S.A. Od 2015 roku jako prezes 
zarządza TAURON Areną Kraków.

An experienced manager and local 
government representative. Graduate 
from the Jagiellonian University and 
the Kraków University of Economics. 
Her achievements include developing 
the Waste Thermal Treatment Plant 
and the Large Family Card. Former 
Polish Deputy Minister for Family and 
Social Policy and Vice-President of 
KKH S.A. She has been serving as 
Chairman of the Board of TAURON 
Arena Kraków since 2015.

Grzegorz Słącz: 2014 was a break-
through year for Kraków. Until then, 
the city’s largest venues could host au-
diences of a mere few hundred; sudden-
ly, we saw the opening of TAUroN Arena 
Kraków, the Ice Kraków Congress Cen-
tre and eXPo Kraków. How do you see 
the impact these major venues have had 
on Kraków?

MAłgorzATA MArcIńskA: With TAURON 
Arena it’s a bit like with the Waste Thermal 
Treatment Plant and other major projects 
stepping way beyond the boundaries of the 
old and the new. It’s clear that just a few years 
since their launch we simply can’t imagine 
the city without them, and it feels like they’ve 
been here forever. The arrival of the Arena 
was a breakthrough moment in Kraków’s 
history, following the decision and long-term 
planning by Prof. Jacek Majchrowski, first 
in his role as Voivode of Kraków and then as 
Mayor of the City of Kraków. 

We all desperately needed such a venue. 
Before, just like before ICE Kraków, our city 
was simply overlooked by big music and art 
productions. I occasionally hear that the 
venue was too costly to build, that tickets 
are too expensive – but we should remember 
that concerts by major music stars or inter-
national sports events which we now take 
for granted simply weren’t possible before 

Kraków Culture

Arena of 
Inventions

We talk about events held 
at Poland’s largest sports 
and entertainment venue 

to Małgorzata Marcińska. 
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Wszystkim brakowało takiego obiektu. 
Kiedy go nie było – podobnie jak ICE Kra
ków – miasto było omijane przez muzyczne 
i artystyczne megaprodukcje. Zdarza mi 
się słyszeć głosy, że obiekt kosztował dużo, 
bilety są za drogie, ale miejmy świadomość, 
że świat wielkich koncertów czy między
narodowych wydarzeń sportowych, który 
dzisiaj uważamy za normę w naszym życiu, 
zawitał do Krakowa w maju 2014 roku wraz 
z otwarciem Areny. Te wydarzenia mają 
znaczący wpływ na szeroko pojętą gospodar
kę miasta – tzw. impakt ekonomiczny już 
w pierwszych pięciu latach działania obiektu 
wyniósł niemal 400 mln zł. Korzystają na 
tym mieszkańcy i przedsiębiorcy – hotelarze, 
restauratorzy czy taksówkarze.

Wielkoformatowe wydarzenia są niewąt-
pliwie pierwszoplanowym zjawiskiem 
kojarzonym z Areną, a o ich sukcesie 
przesądza ogromna, entuzjastycznie re-
agująca publiczność. Jednak warto także 
powiedzieć o realiach organizacyjnych 
stojących za tymi sukcesami…

W przypadku spółki Arena Kraków S.A., 
która zarządza obiektem, niewątpliwym 
sukcesem jest realizacja założenia, że na 
działalność operacyjną nie otrzymujemy pie
niędzy z budżetu miasta. Jedyne koszty, do 
których miasto się dokłada, to spłata kredytu 

zaciągniętego na budowę hali. Przy dużych 
kosztach utrzymania obiektu (ok. 14 mln 
rocznie), zoptymalizowanych do maksimum, 
bieżąca działalność Areny finansuje się sama. 
Pod względem wyników jesteśmy liderem 
wśród tego typu miejsc w Polsce – a mówimy 
o największym obiekcie w skali kraju i jed
nym z największych w Europie! 

W ostatnim, bardzo trudnym czasie 
pandemii naszą ambicją było ciągłe funkcjo
nowanie, najpierw z ofertą online, a póź
niej stopniowo z wracającymi imprezami 
sportowymi i koncertami, oraz zachowanie 
zespołu profesjonalistów, który odpowiada 
za zbudowanie marki, jaką jest TAURON 
Arena Kraków. Utrata świetnych fachowców 
byłaby w perspektywie życia „popandemicz
nego” nie do odrobienia.

Ten wiodący charakter krakowskiej are-
ny daje się zauważyć choćby w przypad-
ku wielkich halowych wydarzeń sporto-
wych rozgrywanych w Polsce.

Gościmy mistrzostwa Europy i świa
ta w różnych dziedzinach: piłce ręcznej, 
siatkowej, karate czy hokeju. W zawodach 
motocyklowych zawodnicy skaczą na swoich 
maszynach na wysokość kilkunastu metrów, 
podczas Cavaliady i zawodów Pucharu 
Świata w Arenie gościliśmy 300 koni i ich 
jeźdźców. Możliwości hali sprawdzają się 

May 2014 and the opening of the Arena. Such 
events have a major impact on the city’s econ-
omy, and in the first five years the economic 
impact was close to 400 million zlotys. This 
benefits local residents and business such as 
hotels, restaurants and taxi firms.

We mainly think about major events held 
at the Arena, and their success is deter-
mined by their huge, enthusiastic audi-
ences. But it’s also worth talking about 
the realities of organising such events…

When it comes to the Arena Kraków S.A. 
which manages the venue, it is important to 
note that we receive no operational funds 
from the city budget. The only costs covered 
by the city is the repayment of the loan taken 
out to construct the venue. Given the high 
maintenance costs (approx. 14 million zlotys 
per year), which have been optimised, the 
ongoing activities finance themselves. We 
are a leader in Poland in terms of results – 
and we are the largest venue of its kind in 
the country and one of the largest in Europe! 

During the challenging time of the pan-
demic, our main goal was to continue func-
tioning, first by hosting our events online 
and then gradually returning with sports 

Metallica, WorldWired Tour 2018
fot. dzięki uprzejmości Areny Kraków S.A. / photo courtesy of Arena Kraków S.A.



events and concerts held live; we also worked 
hard to retain our team who developed the 
outstanding brand that is TAURON Arena 
Kraków. Losing these experts would have 
been devastating in the perspective of our 
continuing post-pandemic existence.

One of the things TAUroN Arena Kraków 
is famous for is hosting major sports 
events.

We host European and world champion-
ships in sports as diverse as handball, vol-
leyball, karate and ice hockey. Motocross 
races see competitors leaping high into the 
air, while the Cavaliada and the Equestrian 
World Cup hosted 300 horses and riders. The 
Arena is also perfectly suited to hosting other, 
frequently unique events, such as important 
elements of World Youth Days in 2016. The 
venue was the home to the English-language 
centre and hosted the meeting between the 
Pope and volunteers, while the Small Hall 
provided a space for prayer, contemplation 
and confession.

And of course there are concerts…
That’s right, all the way from classical 

to film music and spectacular rock gigs. 

w organizacji także innych, często uni
katowych wydarzeń – to tutaj zagościła 
ważna część Światowych Dni Młodzieży 
w 2016 roku. W Arenie ulokowano centrum 
anglojęzycznej młodzieży, tu zorganizowano 
spotkanie Ojca Świętego z wolontariuszami, 
a w Małej Hali znalazło się miejsce na modli
twę, wyciszenie i spowiedź.

No i oczywiście są wielkie koncerty...
Tak, i to od muzyki poważnej, przez 

filmową, aż po wielkie widowiska rockowe. 
Historycznym wydarzeniem był koncert 
Metalliki, ogromne wyzwanie pod wzglę
dem produkcyjnym – scena zbudowana 
na środku hali pozwoliła na wypełnienie 
trybun do ostatniego miejsca. Występ 
oklaskiwała rekordowa, licząca 20 000 osób 
publiczność! W naszej pamięci świetnie 
zapisały się koncerty Muse w nowatorskiej 
oprawie, Black Sabbath czy pamiętny występ 
Linkin Park w ramach Impact Festival od 
lat związanego z krakowską Areną. Wielką 

publiczność gromadzą gwiazdy, jak Sting 
czy Paul McCartney. Bardzo pozytywnym 
zjawiskiem jest ogromne zainteresowanie 
polskimi wykonawcami – kilkunastotysięcz
na publiczność koncertów młodej wokalistki 
Sanah czy Dawida Podsiadło daje artystom 
poczucie funkcjonowania na równych 
prawach z międzynarodowymi gwiazdami 
muzyki i w ten sposób potwierdza kulturo
twórczą rolę obiektu. Warto podsumować, że 
od początku działania – czyli od 2014 roku – 
obiekt odwiedziło ponad 4,5 mln osób!

A z drugiej strony budynek i jego 
otoczenie kojarzą się nie tylko z ogrom-
nymi produkcjami. Można tu po prostu 
przyjść i dobrze się bawić, niekoniecznie 
wchodząc do środka…

Mamy taką ambicję, żeby Arena żyła 
przez cały rok, tak w środku, jak i na 
zewnątrz, jako przestrzeń multifunkcyjna. 
Małą Halę wynajmujemy na zajęcia sportowe, 
konferencje czy spotkania. W korytarzach 
dzieci uczą się jeździć na rolkach. W zimie 
na parkingu podziemnym uruchomiliśmy 
jedyny w Małopolsce tor curlingowy. Organi
zujemy projekty dla krakowian – jak Wielka 
Lekcja Ekologii czy Arena w Ruchu. A skoro 

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 2019

Krakow Film Music Festival 2019
fot. Wojciech Wandzel dla KBF 
photo by Wojciech Wandzel for KBF
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Metallica’s concert as part of their 2018 world 
tour was a major production challenge: the 
stage erected in the centre of the hall meant 
we were able to fill the stands to the brim. And 
it was a huge commercial success: the gig was 
attended by a record-breaking 20,000 fans! 
Other memorable events were the fantastic 
performances by Muse and Black Sabbath, 
as well as the appearance by Linkin Park as 
part of the Impact Festival hosted at TAURON 
Arena Kraków since its early days. Stars such 
as Sting and Paul McCartney bring huge au-
diences. We are also delighted by the inter-
est in Polish artists: the high attendance at 
concerts by Dawid Podsiadło and the young 
vocalist Sanah put them on equal footing 
with international music stars and confirm 
our venue’s function as shaping contempo-
rary culture. It’s worth adding that since our 
launch in 2014, we have been visited by over 
four and a half million people!

On the other hand, the building and its 
surroundings don’t just host large-scale 
productions. You can just turn up and 
have fun, without even having to set foot 
inside…

Our ambition is for the Arena to be a liv-
ing space throughout the year, both inside 
and out. We hire out the Small Hall for sports 
events, conferences and meetings. The 

W ostatnim, bardzo 
trudnym czasie pande-
mii naszą ambicją było 

ciągłe funkcjonowa-
nie, najpierw z ofertą 
online, a później stop-
niowo z wracającymi 

imprezami sporto-
wymi i koncertami.„

During the challeng-
ing time of the pan-

demic, our main goal 
was to continue func-
tioning, first by host-
ing our events online 

and then gradually 
returning with sports 

events and concerts 
held live.

pandemia niejako wymusiła na nas to, żeby 
wyjść na zewnątrz, zainicjowaliśmy projekt, 
który szybko zapoczątkował pewien trend 
w Krakowie i zainspirował inne miasta, m.in. 
Gdańsk czy Gliwice. Mam na myśli Arenę 
Garden, czyli pomysł na miejsce, do którego 
mieszkańcy mogą przyjść w ramach spaceru, 
posłuchać dobrej muzyki, zjeść coś pysznego, 
a wszystko to w otoczeniu parku Lotników 
Polskich. 

Ten pomysł – w założeniu związany 
z kryzysem pandemicznym – spotkał się 
ze świetnym odbiorem mieszkańców.

Tak, a także gości odwiedzających 
Kraków. W sezonie działaliśmy codziennie, 
a mieszkańcy szybko przyzwyczaili się do 
spędzania czasu w Arenie Garden. Nasz 
program weekendowy rozpoczynał się od 
śniadań na trawie i ludzie zostawali całymi 
rodzinami do wieczora, słuchając koncertów, 
śledząc artystyczne prezentacje, piknikując 
czy uprawiając sport. W grudniu powołali
śmy do życia Zimową Arenę z zewnętrznym 
lodowiskiem, ogrzewanymi gondolkami 
i foodtruckową ofertą gastronomiczną przy
gotowaną przez profesjonalnych kucharzy. 
Zresztą jesteśmy na co dzień przywiązani do 
dobrej kuchni – nasza oferta w restauracji 
i punktach gastronomicznych podczas wyda
rzeń jest chwalona jako wyjątkowa w Polsce.

Sanah, Kolońska i Szlugi Tour 2021
fot. dzięki uprzejmości Areny Kraków S.A. / photo courtesy of Arena Kraków S.A.



corridors are used for rollerblading lessons 
for kids. In winter, we hosted the only curling 
rinks in Małopolska in our underground car 
park. We organise projects on the local scale 
such as the Great Ecology Lesson and Arena 
in Motion. Since the pandemic forced us to 
step outside, we launched a project which 
quickly took root in Kraków and inspired 
other cities such as Gdańsk and Gliwice. The 
Arena Garden is a space in the Polish Aviators’ 
Park encouraging locals to come for a stroll, 
listen to music and pause for lunch. 

The concept, created during the pandem-
ic, has been extremely well received by 
Cracovians.

And by visitors to Kraków. During the 
season we were open every day, and locals 
quickly got used to spending time at the 
Arena Garden. Our weekend programme 
started with outdoor breakfasts, and many 
families stayed until the evening, listening 
to concerts, enjoying artistic presentations, 
having picnics or engaging in a spot of exer-
cise. In December, we launched the Winter 
Arena with an outdoor skating rink, heated 

Kolejne fale pandemii prowadzą do prze-
kładania niektórych zaplanowanych 
imprez, ale wybiegnijmy w przyszłość – 
co czeka nas w 2022 roku? 

Rzeczywiście, organizatorzy przełożyli 
część wydarzeń – takim przypadkiem był 
planowany na marzec występ Shawna 
Mendesa, który odbędzie się w czerwcu 
przyszłego roku – ale nie tracimy opty
mizmu i liczymy na to, że pozostałe plany 
zostaną zrealizowane bez zakłóceń. Ko
niec kwietnia i początek maja to koncerty 
polskich topowych raperów Quebonafide 
i Taco Hemingwaya, w maju zagrają u nas 
giganci rocka – zespoły Tool, Dream Theater 
i Scorpions. W czerwcu w Arenie zagoszczą 
gwiazdy muzyki pop czy R’n’B – Alicia Keys, 
Céline Dion i John Legend – ale także polskie 

„rockowe kobiety” (Patrycja Markowska, 
Edyta Bartosiewicz i Agnieszka Chylińska), 
Whitesnake i Smokie; lipiec to czas wspo
mnianego Impact Festival i zespołu Pearl 
Jam, w sierpniu wystąpi Andrea Bocelli, we 
wrześniu obejrzymy nieprawdopodobne 
akrobacje artystów Cirque du Soleil, a w paź
dzierniku czekamy na legendarnych The 
Cure i wracającą do Krakowa Zaz. To tylko 
wybrani artyści z grona naszych gości 2022 
roku, a myślami wybiegamy już także do 

Chcemy działać, 
chcemy grać kon-
certy i gościć spor-
towców, bo dzięki 
temu funkcjonuje 

nasza branża.„
We want to per-
severe and host 

music and sports 
events because this 

helps develop our 
industry.

Arena Garden 2021 
fot. dzięki uprzejmości Areny Kraków S.A. / photo courtesy of Arena Kraków S.A.
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seating and food trucks run by professional 
chefs. And we are known for our good food 
anyway – our restaurants and snack bars 
during events are widely praised! 

The continuing waves of the pandemic 
mean that some planned events still need 
to be postponed, but let’s look towards 
the future: what can we expect in 2022? 

It’s true that the organisers have had 
to delay certain events, such as the concert 
by Shawn Mendes originally scheduled for 
March and postponed until June next year, 
but we are optimistic and we hope that we 
won’t have to change our other plans. In 
late April and early May we will hear Polish 
rappers Quebonafide and Taco Hemingway, 
while in May we will host major rock stars 
Tool, Dream Theater and Scorpions. In April, 
TAURON welcomes pop and R’n’B stars in-
cluding Alicia Keys, Céline Dion and John 
Legend, Polish musicians Patrycja Markows-
ka, Edyta Bartosiewicz and Agnieszka 
Chylińska, as well as Whitesnake and Smok-
ie. In July we host the Impact Festival and 
the legendary rockers Pearl Jam, in August 
we welcome Andrea Bocelli, in September 
we present the breakneck acrobatics from 
Cirque du Soleil, while in October we are 

delighted to host The Cure and the French 
singer-songwriter Zaz making a welcome 
return to Kraków. And that’s just some of 
the artists we will be welcoming in 2022 – we 
are also thinking ahead to next year and its 
highlight: a concert by Justin Bieber. We are 
certainly ambitious! 

We were able to weather the major chal-
lenges posed by the pandemic, and we are 
proud that now we are able to support our 
Ukrainian neighbours as they are being bru-
tally attacked in their home country. We are 
delighted by the solidarity and support from 
local artists, organisers and ordinary Craco-
vians collecting money for war refugees at 
events at the Arena. The partnership between 
the City of Kraków, our sponsor TAURON 
Polish Energy and the Poland Business Run 
Foundation has created a Children’s Haven 
for young Ukrainian refugees. All this hap-
pens in a single space – we want to persevere 
and host music and sports events because this 
helps develop our industry, and it provides 
employment to thousands of people, includ-
ing those forced to flee their country due to 
recent events.�

roku przyszłego – i wielkiego wydarzenia, 
jakim będzie koncert Justina Biebera. Nasze 
plany są ambitne. 

Mamy nadzieję, że tak jak wobec pan
demii, która była ciosem dla naszej branży, 
nie poddamy się także teraz, gdy za naszą 
wschodnią granicą toczy się wojna i przybywa 
do nas wielu ukraińskich sąsiadów. Widzimy 
ogromne zaangażowanie krakowian, arty
stów i organizatorów, którzy planują zbiórki 
podczas wydarzeń w Arenie. Dzięki współ
pracy z miastem, naszym sponsorem TAURON 
Polską Energią i Fundacją Poland Business 
Run w Arenie powstała Dziecięca Przystań 
dla najmłodszych obywateli Ukrainy. Wszyst
ko to dzieje się w jednym miejscu. Chcemy 
działać, chcemy grać koncerty i gościć spor
towców, bo dzięki temu funkcjonuje nasza 
branża i tysiące osób, w tym także naszych 
nowych obywateli, ma zapewnioną pracę.�

Mistrzostwa Świata SuperEnduro 2019

SuperEnduro World Championship 2019
fot. dzięki uprzejmości Areny Kraków S.A. / photo courtesy of Arena Kraków S.A.



Czas 
przemiany 

O programie i przesłaniu  
tegorocznego Festiwalu  

Misteria Paschalia opowiada 
Martyna Pastuszka.

Mateusz Borkowski: Jest Pani pierwszą 
kobietą i zarazem pierwszą Polką, która 
została dyrektorką rezydentką Miste-
riów Paschaliów. Nie da się ukryć, że to 
ważny moment w historii festiwalu.

Martyna Pastuszka: W pierwszej 
chwili nie przyszło mi na myśl, że dzieje się 
to po raz pierwszy, a samo zaproszenie było 
dla mnie naprawdę zaskakujące. Nie miałam 
nigdy potrzeby walczyć o moją kobiecą 
tożsamość, co nie znaczy, że nie zauważam 
pewnych trudności z tym związanych. To, 
że to już 19. edycja i dopiero teraz ta zmiana 
następuje, mówi nam o pewnych przyzwy-
czajeniach, ale i o rynku muzycznym, który 
nas otacza. Mam nadzieję, że nasz polski 
rynek będzie częściej wykorzystywał moż-
liwości promocyjne własnych, rodzimych 
artystów. To dla mnie duży zaszczyt i cieszę 
się, że festiwal zdecydował się na ten krok.

Po raz pierwszy festiwalowi towarzyszy 
bardzo konkretne przesłanie: „Tempus 
Paschalis jako umacnianie i etyczne zo-
bowiązanie do zmiany”. Z jednej strony 
każdy dzień festiwalu odzwierciedla 
konkretną symbolikę chrześcijańską 
dotyczącą Wielkiego Tygodnia, z drugiej 

– nawiązuje do ludzkich emocji i przeżyć 
na gruncie psychologii.

Przy festiwalu, którego tematyka styka 
się z tak nieprawdopodobnym misterium 

Time for 
Change 

We talk to Martyna 
Pastuszka about the 

programme and message 
of this year’s Misteria 

Paschalia Festival.

Mateusz Borkowski: You are the first 
woman – and the first Pole – to be Miste-
ria Paschalia’s resident artistic director. 
It marks an important moment in the 
festival’s history.

Martyna Pastuszka: I didn’t realise in 
the beginning that I was the first, and the in-
vitation came completely out of the blue. I’ve 
never felt the need to defend my identity as 
a woman, which doesn’t of course mean that 
I haven’t experienced difficulties. The fact 
that we have reached the 19th instalment of 
the festival before a woman has been invited 
to direct it tells us a lot about our habits and 
the music industry as a whole. I hope that 
Polish music circles will continue promoting 
local artists. This is a great honour, and I’m 
delighted the festival decided to take this step.

This year’s festival is the first to bear 
a specific motto: “Tempus Paschalis as 
a bolster and ethical commitment to 
change.” On one hand, each day of the 
festival reflects specific Christian sym-
bolism of Holy Week, and on the other 
it explores human emotions and expe-
riences on the psychological level.

Given the festival explores this incredible 
misterium, following the annual ritual of 
cleansing, release and penance, it seemed 
natural that I would want to remind the 
audience of it by returning to sources. I’m 

Wydarzenia Events

Martyna Pastuszka

Skrzypaczka, liderka i dyrektor arty-
styczny {oh!} Orkiestry Historycznej. 
Jako zaproszony koncertmistrz, solistka 
bądź kameralistka współpracuje także 
z licznymi zespołami z całej Europy. Za 
oryginalność i artystyczną wizję nomi-
nowana do nagród Koryfeusz Muzyki 
Polskiej i Paszporty „Polityki”. Prowadzi 
klasę skrzypiec barokowych w Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach.

Violinist, leader and artistic direc-
tor of the {oh!} Orkiestra Historyczna 
ensemble. She also works with 
many orchestras all over Europe as 
a guest concertmaster, soloist and 
chamber violinist. She has been nomi-
nated for the Koryfeusz Muzyki Polskiej 
and Paszporty “Polityki”awards. 
She teaches Baroque violin at the 
Karol Szymanowski Academy of Music 
in Katowice.
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– z rokrocznie powtarzanym rytuałem 
oczyszczenia, wyzwalania się i szeroko 
pojętej pokuty – wydało mi się naturalne, 
że chcę przypomnieć o tym wszystkim, 
wracając niejako do źródeł. Pasjonuje mnie, 
że właściwie w każdej kulturze i religii 
możemy odnaleźć ten rytuał oczyszczania 
się, metanoi – przemiany, tego wszystkiego, 
co daje nadzieję, że stajemy się przynaj-
mniej odrobinę lepsi. Ta nadzieja, wspólna 
dla nas wszystkich, pozwala nam patrzeć 
w przyszłość. I właśnie ta myśl była moją 
pierwszą przy tworzeniu programu festiwa-
lu. U początku tworzenia planu na wszystkie 
dni festiwalowej podróży ważnym było także 
uświadomienie sobie, jakie mechanizmy 
psychologiczne odgrywają rolę w tym pokut-
nym procesie. 

Ujęcie psychologiczne Tempus Paschalis 
sugeruje, że można rozpatrywać ten pro-
ces, niekoniecznie będąc osobą wierzącą. 
Czy można więc traktować program 
jako formę autoterapii?

Myślę, że nie jest to autoterapia, ale raczej 
próba odszyfrowania znaczeń poszczegól-
nych etapów rytuałów, w których jesteśmy 
wychowani; próba znalezienia wspólnych 
mianowników z osobami z kręgu innych 
wartości i wierzeń; próba odnalezienia sensu 
i piękna w rytuałach, które pomagają nam 
przejść przez życie z godnością.

Tegoroczny program w dużej mierze eks-
ploruje klasycyzm austriacki i niemiecki. 
W Wielki Czwartek zabrzmi oratorium 
Johanna Josepha Fuxa, którego kanwą 
jest zaparcie się Jezusa przez Piotra. 

Zespół Ars Antiqua Austria pod kierun-
kiem Gunara Letzbora przedstawi repertuar 
z płyty wydanej w 2021 roku. Zetknięcie się 
Piotra ze swoją niemocą i konformizmem 
jest doświadczeniem, z którym wszyscy 
się zmagamy. To dzień, na który czekam, 
ważne wydarzenie dla mnie jako osoby 
wychowanej w religii chrześcijańskiej, 
a także kogoś, kto z zainteresowaniem 
zagląda do innych wyznań w poszukiwaniu 
rozwiązań. Czekam na refleksje zawarte 
w eseju przeznaczonym właśnie na ten dzień 
[w dostępnej online książce programowej 
festiwalu zawierającej teksty związane 
z Tempus Paschalis, którą przy tej okazji 
polecamy – przyp. red.].

W dwóch koncertach usłyszymy kierowa-
ną przez Panią {oh} Orkiestrę Historycz-
ną. W Wielką Środę podczas koncertu 
wraz z zespołem Vox Luminis XL obok 
słynnej Symfonii nr 40 i oratorium Davidde 
penitente Mozarta zabrzmi Miserere, jed-
nak autorstwa nie Allegriego, a Niccola 
Jomellego. 

To pomysł kierującego zespołem Lionela 
Meuniera, który zaproponował, by przy 

fascinated by the fact that all cultures and 
religions feature the ritual of transformation, 
of metanoia – a change and a hope that we 
can become even slightly more virtuous. This 
hope, common to us all, allows us to look to 
the future, and it was my first idea for devel-
oping the festival programme. When I was 
starting to plan the festival, it was important 
to me to explore the role played by mental 
processes in penance. 

This psychological approach to the Tem-
pus Paschalis suggests that we can exam-
ine the process whether we are religious 
or not. Could we think of the programme 
as a form of self-help?

I don’t think of it as self-help, but rath-
er an attempt at deciphering the meanings 
of individual stages of the familiar ritual; 
an attempt to find things in common with 
people from other circles and beliefs, and to 
find sense and beauty in rituals which help 
us live our lives in dignity.

This year’s programme features classics 
from Austrian and German repertoires. 
On Maundy Thursday, we will hear an 
oratorio by Johann Joseph Fux focusing 
on Peter’s denial of Jesus. 

The Ars Antiqua Austria ensemble under 
the baton of Gunar Letzbor presents mate-
rial from its album released in 2021. Peter’s 

Ars Antiqua Austria   fot. / photo by Brandon Heinst



tak znanym dziele Mozarta zaistniał utwór 
mniej oczywisty. Z kolei coraz częściej gry-
wane oratorium Davidde penitente to wspania-
ły mariaż muzyki sakralnej z operą.

Drugim koncertem z Pani udziałem 
będzie oratorium Jacoba Schubacka 
Die Jünger zu Emaus, czyli „Uczniowie 
w Emaus”. 

Odczytuję z partytury, że jest to dzieło 
piękne. Zostało napisane w 1778 roku, było 
niezwykle popularne w kręgach prote-
stanckich. Ciekawostką jest, że zetknęłam 
się z nim po raz pierwszy w ewangelickiej 
parafii w Tarnowskich Górach. Niezwykle 
estetyczna partytura została tam przesłana 
w XVIII wieku, polecano ją do wykorzystania 
podczas obchodów Wielkiego Tygodnia. Sam 
Schuback, muzyk, kompozytor, ale również 
prawnik – archiwista, był barwną i ważną 
postacią życia muzycznego w Hamburgu, 
znał się i pracował z Telemannem i Carlem 
Philippem Emanuelem Bachem. Jest także 
autorem traktatu o deklamacji muzycznej. 
W przedmowie do oratorium Schuback zale-
ca, by posiłkować się nim przy interpretacji 

realisation of his own weakness and con-
formism is something we can all relate to. 
I am eagerly awaiting this day; it is an im-
portant event for me as someone brought up 
as a Christian and someone who is always 
interested in finding alternative answers to 
challenges. I also am looking forward to reflec-
tions in the essay written especially for the day 
[in the festival book available online featuring 
texts relating to Tempus Paschalis – ed.].

You will conduct your {oh!} Orkiestra 
Historyczna ensemble at two concerts. 
On Holy Wednesday we will hear you per-
forming Mozart’s acclaimed Symphony 
No. 40 and, together with the vocal en-
semble Vox Luminis XL, the oratorio Da-
vidde penitente of the same composer as 
well as Miserere penned by Niccolò Jomelli 
rather than Allegri. 

It was Lionel Meunier, leader of Vox Lu-
minis, who came up with the idea to juxta-
pose Mozart’s famous work with something 
less obvious. In turn, the increasingly pop-
ular oratorio Davidde penitente is a beautiful 
combination of sacral music and opera.

Your second appearance will be at the 
performance of Jacob Schuback’s ora-
torio Die Jünger zu Emaus or Disciples at 
Emmaus. 

The score itself reveals how beautiful the 
piece is. It was written in 1778 and it was 

hugely popular in Protestant circles. Inter-
estingly enough I first came across it at the 
Evangelical church in Tarnowskie Góry. The 
beautifully-produced score was sent there 
in the 18th century on recommendation for 
using it during Holy Week. Schuback was 
a musician, composer, lawyer and archi-
vist, and he was an important member of 
Hamburg’s musical circles; his friends and 
collaborators included Telemann and Carl 
Philipp Emanuel Bach. He also penned a trea-
tise on musical declamation. In his preface to 
the oratorio, Schuback suggests it is used in 
interpretations of chorales and choirs. The 
composition itself has highly unusual instru-
mentation, and very different sonority than 
that found in Telemann and Bach. 

I’m also interested in the “Mediaeval 
Florentine garden” we will hear at Wiel-
iczka. 

It was prepared by Anna Danilevskaia 
from Sollazzo Ensemble – I asked her to come 
up with a programme expressing my expe-
rience and observations of celebrations of 
Holy Saturday. I can’t shake the feeling that 
we never really know what to do with the day. 
We know about the customs and emotions of 
Good Friday, we understand the joy of Easter 
itself, but the Saturday doesn’t quite fit in 
anywhere. Some of us end up in the doldrums 
after all the emotions of Holy Week, others 
try to forget about them – it’s a self-defence 

{oh!} Orkiestra Historyczna
fot. / photo by Magdalena Hałas
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mechanism. And this is perfectly expressed 
by mediaeval music. It’s worth remembering 
that it was then, as the plague was devastat-
ing Europe, that some of the most frivolous 
literature and music was being written as 
a kind of antidote and respite from the terri-
fying reality. The venue itself – the Chapel of 
St Kinga at the Wieliczka Salt Mine – is also 
incredible. This sacred space is carved out 
in the rock where men laboured; like much 
labour at the time the work was backbreak-
ing, and the chapel can be seen as a sublime 
response to their suffering. It is like a mirror 
reflecting the message and theme of the con-
cert, just like the programme of the entire 
festival is a mirror reflecting our emotions.�

chorałów i chórów. A sama kompozycja ma 
niespotykaną jak na owe czasy instrumen-
tację i wyróżnia ją sonorystyka inna niż np. 
u Telemanna czy Carla Philippa Emanuela. 

Zaciekawił mnie też sobotni „średnio-
wieczny ogród florencki”, który usłyszy-
my w Wieliczce. 

Przygotowała go Anna Danilevskaia 
z Sollazzo Ensemble, którą poprosiłam 
o program oddający w jakiś sposób moje 
doświadczenie i obserwacje związane z ob-
chodami Wielkiej Soboty. Nie mogę oprzeć 
się wrażeniu, że nigdy do końca nie wiemy, 
co zrobić z tym dniem. Wiemy, jakie obrzędy 
i emocje towarzyszą Wielkiemu Piątko-
wi, podobnie jest z przepełnioną radością 
Niedzielą Wielkanocną, a Sobota nie jest 
skatalogowana, jeśli chodzi o nasze uczucia. 
Część z nas po tych dramatycznym chwilach 
popada w melancholię i ulega nastrojom 
depresyjnym, część zaś próbuje zapomnieć 
o tym, co się wydarzyło – jest to forma 
wyparcia, mechanizm obronny. Wspomnia-
ne wyparcie traumy znakomicie oddaje 
właśnie średniowieczna muzyka. Warto 

Mateusz Borkowski 
Muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny, 
pedagog. Współpracownik „Ruchu 
Muzycznego”, autor bloga „Orfeum 
Borkowskiego”. Na koncie ma dwie 
książki: Złota klatka – wywiad-rzekę 
z reżyserem Michałem Znanieckim 
(PWM 2017) oraz Organy na krańcach 
świata – rozmowy z organistą Markiem 
Stefańskim, uhonorowaną nagrodą 
Krakowska Książka Miesiąca (2019). 
Prowadzi audycje „Mistrzowie i ucznio-
wie” w Radiu Kraków oraz „Przystanek 
Broadway” w Radiu Kraków Kultura.

Musicologist, music critic and column-
ist, pedagogue. He writes for “Ruch 
Muzyczny” and is the author of a music 
blog. He has published two books: 
a long-form interview with director 
Michał Znaniecki (PWM 2017) and 
a series of discussions with the organ-
ist Marek Stefański, awarded Kraków 
Book of the Month in 2019. He hosts 
shows on Radio Kraków and Radio 
Kraków Culture.

uświadomić sobie, że właśnie wtedy, gdy 
epidemia dżumy przechodziła przez Europę, 
powstawała najbardziej frywolna literatu-
ra, bardzo taneczna muzyka – jako swego 
rodzaju antidotum i moment wytchnienia od 
zatrważającej rzeczywistości. Samo miejsce 
koncertu, czyli kaplica św. Kingi w kopalni 
soli w Wieliczce, również jest niesamowite. 
Jest to przestrzeń sakralna, która powstała 
w miejscu pracy, i to pracy katorżniczej, 
bo taką ona była w średniowieczu – jest 
wysublimowaną odpowiedzią na to ludzkie 
cierpienie. Jest swoistym lustrem przyłożo-
nym do przesłania i tematyki koncertu, tak 
jak cały program tegorocznego festiwalu jest 
lustrem dla naszych emocji.�
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Kubic, Radio Kraków Kultura

Vox Luminis  fot. / photo by Tom Blaton



Krakowski kalendarz muzyczny rozkwi-
ta z nastaniem cieplejszych dni. Propo-

nujemy subiektywny przegląd wydarzeń na 
najbliższe miesiące, które (mamy nadzieję!) 
sprawią przyjemność melomanom. 

Early Music Day, czyli Dzień Muzyki 
Dawnej obchodzony 21 marca, w urodziny 
samego Johanna Sebastiana Bacha, świętu-
jemy w tym roku z młodą hiszpańską grupą 
Anacronía. Przypomina ona, że w XVIII 
wieku dzieła Mozarta i Haydna pisane już na 
fortepian czy wiolonczelę powszechnie grano 

– z braku nowszych instrumentów – na 
„przestarzałych” klawesynie i violi da gamba. 
Koncert w Pałacu Potockich będzie rodzajem 
prologu do kwietniowego Festiwalu Miste-
ria Paschalia (na s. 10 publikujemy wywiad 
z jego dyrektorką rezydentką Martyną 
Pastuszką).

Również przy dźwiękach muzyki dawnej 
wiosnę rozpocznie Akademia Muzyczna 
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krako-
wie. Dni Bachowskie (20–26 marca) – także 
związane z rocznicą urodzin patrona – pełne 
będą jego genialnej muzyki, m.in. koncertów 
na klawesyn, skrzypce czy obój. Miesiąc 
później spotkamy się na Międzynarodowym 
Konkursie Duetów Fortepianowych Duettis-
simo (24–30 kwietnia) promującym muzykę 
na tę nietypową kameralną obsadę zarówno 
w układzie na dwa instrumenty, jak i na 
cztery ręce.

Nie jedna, ale obie pasje Johanna Sebastia-
na Bacha – taki plan na Niedzielę Palmową 
(10 kwietnia) rysuje Capella Cracovien-
sis. Po południu w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego zabrzmi Pasja według św. Jana, 

Słychać 
wiosnę!

Bardzo dużo Bacha i jazzujący 
Szymanowski, na fortepian i na 

skrzypce, święto kompozytorów 
i koncerty jak espresso...

Barbara Skowrońska 
Kraków Culture

The Sound 
of Spring!

Plenty of Bach, jazzy 
Szymanowski, pianos, 

violins, a celebration of 
composers and concerts 

tasting of espresso...

As the days get warmer, Kraków’s 
cultural calendar starts to blos-

som with music. We have prepared a (subjec-
tive) review of events in the coming months 
which we hope will bring joy and delight to 
all music fans. 

Early Music Day is celebrated on 21 
March, marking the birthday of none other 
than Johann Sebastian Bach. This year we 
are joined by the young Spanish ensemble 
Anacronía. They remind us that in the 18th 
century, works by Mozart and Haydn penned 
for instruments such as piano and cello were 
most commonly performed on “outdated” 
instruments such as harpsichord and viola da 
gamba, simply because their more modern 
versions were expensive and hard to get hold 
of. The concert at the Potocki Palace serves as 
a prologue to the Misteria Paschalia Festival 
held in April (you’ll find an interview with 
the festival’s resident artistic director Mar-
tyna Pastuszka on p. 10).

The Krzysztof Penderecki Academy 
of Music in Kraków also welcomes spring 
with the sounds of early music. Its Bach Days 
(20–26 March), also marking the great com-
poser’s birthday, will resound with some of 
his finest music such as concertos for harp-
sichord, violin and oboe. A month later we 
meet at the International Piano Duet Com-
petition “Duettissimo” (24–30 April), show-
casing this slightly unusual chamber style 
arranged for two pianos or for four hands.

Capella Cracoviensis presents both of 
Bach’s passions on Palm Sunday (10 April). In 
the afternoon, the Juliusz Słowacki Theatre 
resounds with St John Passion, while in the 

Wydarzenia Events

Stanisław Słowiński  
(Filharmonia Krakowska / Kraków Philharmonic)
fot. / photo by Amadeusz Kuba Majerczyk
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a wieczorem usłyszymy Pasję według św. Mate-
usza na scenie Filharmonii Krakowskiej wraz 
z jej Chórem i Chórem Chłopięcym. Wyko-
nania obu dzieł, kamieni milowych w historii 
muzyki, poprowadzi Jan Tomasz Adamus.

Filharmonia Krakowska wiosną zapo-
wiada już jesienne święto swojego patrona. 
W Prologu Festiwalu Szymanowski / Polska / 
Świat (25 i 26 marca) zabrzmi prawykonanie 
dzieła Metafory, w którym autor, skrzypek 
i kompozytor Stanisław Słowiński na nowo 
odczytuje muzykę Karola Szymanowskiego, 
by odnaleźć w niej miejsce na własną ekspre-
sję i jazzową improwizację. Wspólny koncert 
Orkiestry FK i Stanisław Słowiński Septet 
poprowadzi Marek Moś. Ponadto w ramach 
swojego 70-lecia Chór Chłopięcy FK zapre-
zentuje Credo Krzysztofa Pendereckiego  
(1 i 2 kwietnia), zaś początek maja upłynie 
pod znakiem Festiwalu 4 Tradycji.

„Klasyczność w muzyce współczesnej” – 
taki temat przewodni obrał w tym roku  
34. Krakowski Międzynarodowy  
Festiwal Kompozytorów (23–30 kwietnia) 
promujący muzykę XX wieku i najnowszą ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieł twórców 
związanych z naszym miastem. Podczas 
koncertu inauguracyjnego zabrzmi m.in. naj-
lepszy utwór Międzynarodowego Konkursu 
dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa 
Pendereckiego, zaś gościem specjalnym festi-
walu będzie obchodzący 85. rocznicę urodzin 

features the world premiere of Metaphors 
in which author, violinist and composer 
Stanisław Słowiński presents a fresh inter-
pretation of Karol Szymanowski’s music to 
find space for his own expression and jazz im-
provisation. The joint concert by the Kraków 
Philharmonic Orchestra and the Stanisław 
Słowiński Septet is led by Marek Moś. Also 
worth noting: the Kraków Philharmonic 
Boys’ Choir celebrates its 70th anniversa-
ry with Krzysztof Penderecki’s Credo (1 and 
2 April), while early May marks the 4 Tradi-
tions Festival.

This year’s 34th Kraków International 
Festival of Composers (23–30 April), pro-
moting music from the 20th and the 21st cen-
turies with a focus on composers working in 
our city, is held under the banner “Classicism 
in Contemporary Music”. The inaugural con-
cert resounds with the composition awarded 
first prize at the Krzysztof Penderecki Inter-
national Competition for Young Composers, 
while the festival’s special guest will be an 
“extraordinary artist, dreamer and painter 
of sounds” (as described by Karolina Dąbek): 
Prof. Zbigniew Bargielski, celebrating his 
85th birthday.

Sinfonietta Cracovia has prepared 
plenty of springtime surprises. The cycle 
Espresso Concerts opens on 24 April, but 
why the allusion to the shortest coffee? The 
half-hour concerts by chamber ensembles, 

Cytat:

Krakowski kalendarz muzyczny roz-
kwita z nastaniem cieplejszych dni.

As the days get warmer, Kraków’s 
cultural calendar starts to blossom 
with music.

Krakowski kalendarz 
muzyczny rozkwita 

z nastaniem 
cieplejszych dni.„
As the days get 

warmer, Kraków’s 
cultural calendar 
starts to blossom 

with music.

Anacronía  
(Early Music Day)

fot. dzięki uprzejmości zespołu / 
photo courtesy of the ensemble

evening we move to the Kraków Philharmon-
ic for St Matthew Passion. Both masterpieces 
of Baroque music will be conducted by Jan 
Tomasz Adamus.

In spring, the Kraków Philharmonic 
already announces its autumn celebrations of 
its patron. The Prologue of the Szymanowski 
/ Poland / World Festival (25 and 26 March) 



held monthly at different branches of the 
National Museum in Krakow and accompa-

nied by presentations of selected artworks, 
allow us to take a brief pause to enjoy the 
moment, as though over a cup of coffee. 
On 13 May, the concert held as part of the 

Stars with the Sinfonietta cycle celebrates 
European Diversity Month: the conductor 
Lee Reynolds leads the Cracovian ensem-
ble in Variations on a Theme by Frank Bridge 
by Benjamin Britten – perhaps the greatest 
British composer of the 20th century. His 
relationship with his lifelong partner, the 
tenor Peter Pears, was an open secret even 
though homosexuality was a crime punished 
by a prison sentence at the time; they were 
also both dedicated pacifists.

Finally, a reminder of the timeless aria 
Nessun dorma sung by Kalaf as he vies for the 
hand of the proud and ruthless Princess 
Turandot. We will see the latest premiere of 
Giacomo Puccini’s masterpiece on 25 March 
at the Kraków Opera – read more about 
this production from its director Karolina 
Sofulak on p. 46.�

prof. Zbigniew Bargielski („twórca nietuzin-
kowy, malarz dźwięków i marzyciel” – jak 
pisała o nim dla PWM Karolina Dąbek).

Sporo wiosennych niespodzianek 
ma w zanadrzu Sinfonietta Cracovia. 
24 kwietnia spotkamy się na inauguracji 
cyklu Espresso Concerts. Skąd odwołanie 
do małej czarnej? A stąd, że półgodzinne 
koncerty w kameralnych składach goszczące 
co miesiąc w różnych oddziałach Muzeum 
Narodowego w Krakowie i wzbogacone 
prezentacją wybranego dzieła sztuki pozwolą 
nam delektować się chwilą – zupełnie jak 
nad filiżanką kawy. Z myślą o Maju Rów-
ności powstał natomiast program koncertu 
z serii Gwiazdy z Sinfoniettą (13 maja) – dy-
rygent Lee Reynolds poprowadzi krakowski 
zespół m.in. w Wariacjach na temat Franka 
Bridge’a Benjamina Brittena, najwybitniej-
szego kompozytora brytyjskiego XX wieku 

i człowieka zawsze wiernego sobie (jego 
długoletni związek z tenorem Peterem Pear-
sem w czasach, gdy Wielka Brytania karała 
homoseksualizm więzieniem, był tajemnicą 
poliszynela, obaj panowie byli także zdekla-
rowanymi pacyfistami).

Na koniec przypomnijmy nieśmiertelną 
arię Nessun dorma, którą śpiewa Kalaf stara-
jący się o rękę dumnej i nieznającej litości 
księżniczki Turandot. Premierę arcydzieła 
Giacomo Pucciniego zobaczymy 25 marca 
w Operze Krakowskiej, a więcej o tej 
realizacji opowiada na naszych łamach jej 
reżyserka Karolina Sofulak (patrz s. 46).�

Lee Reynolds (Sinfonietta Cracovia)
fot. dzięki uprzejmości artysty / photo courtesy of the artist
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Już od lat w krakowskim życiu kultural-
nym końcówka wiosny nierozerwalnie 

kojarzy się z wyjątkowymi chwilami spędza-
nymi przed srebrnym ekranem. Wszystko to 
za sprawą trzech dużych festiwali: Master-
card Off Camera ściągającego gwiazdy 
rodzimego i światowego kina niezależnego, 
organizowanego z rozmachem przez KBF 
Festiwalu Muzyki Filmowej oraz naj-
starszego w Polsce (i jednego z najstarszych 
w Europie) wydarzenia poświęconego doku-
mentom, czyli Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego. 

Pandemiczne perturbacje wywołały 
w poprzednich latach zmiany w terminach 
(w 2020 i 2021 roku Mastercard Off Camera 
został przesunięty na jesień) i formule (cy-
kliczne koncerty FMF, pionierskie w Polsce 
przeniesienie Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego w całości do sieci), jednak w 2022 
roku filmowa wiosna w Krakowie rozkwita 
w całej krasie. Nadchodzące miesiące upłyną 
pod znakiem dobrego kina, muzyki filmowej, 
świetnych spotkań z ludźmi dużego ekranu 

– i nie tylko.

Artysta wszechstronny
W tym roku gościem specjalnym wiosennych 
wydarzeń filmowych jest Jerzy Skolimowski, 
z którego wielowątkową twórczością będzie-
my mogli zapoznać się na kilka sposobów. Ten 
wybitny reżyser, scenarzysta, aktor, malarz, 
a nawet... bokser 5 maja będzie obchodzić 
84. urodziny. Twórca wybitnych filmów 
(Rysopis, Cztery noce z Anną, Essential Killing) 
i autor scenariusza do filmu Romana Polań-
skiego Nóż w wodzie jest zarazem artystą nie-
zwykle wszechstronnym. Ukończył Wydział 
Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, 
od lat maluje obrazy, wydał dwa tomy poezji, 
zajmował się również muzyką jazzową. 

Justyna Skalska 
Kraków Culture

Miesiąc  
w kinie

A Month 
with Film

For many years, Kraków’s cultural life 
of late spring has been indelibly linked 

with the big screen, celebrated by three 
major festivals: Mastercard Off Camera 
drawing independent film stars from home 
and abroad, KBF’s spectacular Film Music 
Festival, and the Krakow Film Festival 

– Poland’s longest-running event of its kind 
and one of the oldest in Europe. 

The restrictions introduced due to the 
pandemic over the last two years brought 
changes to the timings (in 2020 and 2021, 
Mastercard Off Camera was postponed until 
autumn) and programmes (cyclical FMF con-
certs and the groundbreaking move online 
of the entire KFF) – however, in 2022 cine-
matic spring is in full bloom. In the coming 
months we will enjoy some of the finest films, 
soundtracks, meetings with filmmakers and 
much, much more.

Versatile artist
This year’s special guest of springtime 
events is Jerzy Skolimowski, and we will 
have plenty of opportunities to explore his 
multifaceted art. The acclaimed director, 
screenwriter, actor and artist, and even oc-
casional boxer, celebrates his 84th birthday 
on 5 May. Director of films such as Identifi-
cation Marks: None, Four Nights with Anna and 
Essential Killing, and author of the script for 
Roman Polański’s Knife in the Water, he is a 
highly versatile artist. Graduate from the 
Faculty of Ethnography at the University 
of Warsaw, he has been painting for many 
years, has published two volumes of poetry 
and dabbles in jazz. 

Organisers of Mastercard Off Camera 
have prepared a special section dedicated 
to Skolimowski’s work as actor and director 
(see p. 19). As well as performing in his own 
films, he also appeared as a boxer in Andrzej 
Wajda’s Innocent Sorcerers. Between 8 and 29 
May, the Manggha Museum of Japanese Art 
and Technology presents Skolimowski’s 
large format art which he started creating 
after his first journey to Japan in 1997 (see p. 
45). The exhibition is accompanied by a re-
cital by Kamila Klimczak from the Bagatela 
Theatre (7 May, Na Sarego Stage), performing 
songs by some of Poland’s most acclaimed 
lyricists such as Agnieszka Osiecka, Wojciech 
Młynarski and Jacek Cygan. The multimedia 
staging of the concert features some of Skoli-
mowski’s art. This year’s concert Scoring4Pol-
ish Directors of the Film Music Festival (25 May, 
ICE Kraków) is dedicated to soundtracks from 
films by this versatile artist and Commander 
of Polonia Restituta (see p. 22).�

Wydarzenia Events

Organizatorzy Mastercard Off Camera 
przygotowali specjalną sekcję, w ramach 
której poznamy Jerzego Skolimowskie-
go jako reżysera oraz aktora (patrz s. 19). 
Artysta wystąpił bowiem w wielu własnych 
filmach, znany jest również z roli boksera 
w Niewinnych czarodziejach Andrzeja Waj-
dy. Od 8 do 29 maja w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha zobaczymy 
wielkoformatową twórczość malarską Skoli-
mowskiego, którą zaczął uprawiać po swojej 
podróży do Japonii w 1997 roku (patrz s. 45). 
Wystawie towarzyszyć będzie recital aktorki 
Teatru Bagatela Kamili Klimczak (7 maja, 
Scena na Sarego), która zaśpiewa piosenki 
najwybitniejszych polskich tekściarzy, m.in. 
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskie-
go czy Jacka Cygana. Multimedialna oprawa 
scenograficzna koncertu powstanie z wyko-
rzystaniem malarstwa Jerzego Skolimow-
skiego. Natomiast tegoroczny koncert Festi-
walu Muzyki Filmowej w cyklu Scoring4Polish 
Directors (25 maja w ICE Kraków) poświęcony 
będzie muzyce z filmów tego wszechstronne-
go twórcy i komandora Orderu Odrodzenia 
Polski (patrz s. 22).�

Jerzy Skolimowski  ilustr. / illust. Tomasz Bereźnicki
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Marcin Radomski: Mastercard Off Cam-
era is celebrating its 15th anniversary 
this year. What would you say have been 
the key points of past editions?

Szymon Miszczak: The most important 
thing is that our concept has taken roots and 
our sponsors, partners, the city and the au-
dience are still as enthusiastic about it. It’s 
a source of great pride for me and the entire 
team working on the festival. Although the 
years seem to have passed in the blink of an 
eye, we have been able to present myriad fas-
cinating initiatives, welcome may acclaimed 
filmmakers from all over the globe and pro-
mote fresh talent. 

Which guests, sections or events from the 
festival’s history are you most proud of ?

I’ll never forget Tim Roth’s incredible 
infectious energy. I was also struck by the 
New Zealand director Jane Campion and 
her unassuming, modest manner. I should 
also mention Luc Besson and his impressive 
drive – he spent all his free time in his hotel 
room working on his next project. And of 
course there’s Benedict Cumberbatch, Peter 
Weir, Roman Polański, Amitabh Bachchan… 
I could keep going! 

You have carved out a major internation-
al standing for the festival over the years. 
How did you achieve this?

Marcin Radomski: W tym roku Master-
card Off Camera obchodzi jubileusz. Co 
z perspektywy piętnastej edycji festiwa-
lu jest dla ciebie w nim najważniejsze?

Szymon Miszczak: Najważniejsze jest 
to, że nasz pomysł na festiwal się przyjął 
i zarówno nasi sponsorzy, partnerzy, miasto, 
jak i widzowie cały czas podchodzą do niego 
z dużym entuzjazmem. To spora satysfakcja 
dla mnie i całego zespołu, który pracuje 
przy Mastercard Off Camera. Te lata minęły 
bardzo szybko. W tym czasie udało nam 
się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw, 
gościć wielu wybitnych twórców światowego 
kina, wypromować kilka młodych talentów. 

Z jakich gości, sekcji lub wydarzeń w hi-
storii festiwalu jesteś najbardziej dumny?

Wciąż pamiętam niesamowitą ener-
gię Tima Rotha, którą zarażał wszystkich 
dookoła. Duże wrażenie zrobiła na mnie 
skromność i artystyczna pokora wybitnej 
nowozelandzkiej reżyserki Jane Campion. 
Ale też to, jak do swojego zawodu podchodził 
Luc Besson, który w każdej przerwie pomię-
dzy festiwalowymi aktywnościami pracował 
w pokoju hotelowym nad nowym projektem. 
Benedict Cumberbatch, Peter Weir, Roman 
Polański, Amitabh Bachchan… Mógłbym tak 
długo wymieniać, bo każde z tych spotkań 
było dla mnie wyjątkowe. 

Stawiamy na 
różnorodność

O jubileuszu, międzynarodo-
wości i lokalności festiwalu, 

a także najważniejszych punk-
tach programowych tego-

rocznej edycji rozmawiamy 
z Szymonem Miszczakiem, 

dyrektorem Mastercard  
Off Camera.

A Focus on 
Diversity

We talk to Szymon Miszczak, 
director of the Mastercard  

Off Camera festival, about this 
year’s anniversary, the local and 

international aspects of the 
event and the most important 

elements of the programme.

Wydarzenia Events

Szymon Miszczak  
Dyrektor Festiwalu Kina 
Niezależnego Mastercard  
Off Camera w Krakowie.

Director of the Mastercard 
Off Camera Independent Film 
Festival in Kraków.

Mastercard Off Camera
29.04–8.05.2022

offcamera.pl
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Jak udało się przez lata wypracować 
międzynarodową pozycję festiwalu?

Od samego początku istnienia Master-
card Off Camera staramy się być aktywni 
na festiwalowej mapie. Nasi programerzy 
regularnie jeżdżą na najważniejsze imprezy 
filmowe – do Cannes, Wenecji, Toronto czy 
Rotterdamu, podpatrują, jak to wszystko wy-
gląda od kuchni, nawiązują nowe znajomości, 
poznają twórców. Staramy się czerpać od naj-
lepszych. Myślę że ogromną rolę odgrywają 
też nasi goście. To działa trochę na zasadzie 
marketingu szeptanego. Jeżeli ktoś wyjedzie 
zadowolony z Krakowa i będzie miał stąd 
dobre wspomnienia, poleci nasz festiwal 
kolejnym filmowcom. Wiele takich sytuacji 
miało miejsce. Z kolei dla młodych twórców 
z całego świata Mastercard Off Camera może 
być atrakcyjna z uwagi na formułę konkursu 
głównego. To nie tylko możliwość pokaza-
nia filmu przed dużą publicznością, ale też 
nagroda finansowa, która stanowi realną 
pomoc w zrobieniu kolejnego kroku w zawo-
dowej karierze.   

Przechodząc do tegorocznej edycji – 
zdradź, jakie będą najważniejsze punkty 
programu 15. Mastercard Off Camera.

Stawiamy na różnorodność, stąd tyle 
festiwalowych sekcji. Chcemy, by każdy 
znalazł tu coś dla siebie. Pokazujemy głośne 
tytuły sprowadzane z najważniejszych 
filmowych imprez. Dla mnie jako dyrektora 

Mastercard Off Camera zawsze kluczowy 
będzie konkurs główny, w którym prezen-
tujemy debiuty bądź drugie filmy młodych 
twórców z całego świata oceniane tak przez 
profesjonalne jury, jak i naszą publiczność. 
Każdy z dziesięciu pokazywanych tytułów 
będzie miał u nas polską premierę. Ta per-
spektywa odkrywania czegoś nowego w ki-
nie jest zawsze bardzo ekscytująca. Zarówno 
z perspektywy organizatora, jak i widza.  

Jakich nowych sekcji możemy się spo-
dziewać w tym roku?

Przygotowaliśmy cztery nowe tematyczne 
sekcje. Każda z nich odnosi się do problemu, 
który wydaje nam się interesujący – także 
w kontekście aktualności. „Przyszłość jest 
teraz” koncentruje się wokół postępującego 
kryzysu ekologicznego i tego, co w tej sytuacji 
możemy zrobić. „W zdrowym ciele zdrowy 
duch?” to z kolei sekcja poświęcona higienie 
psychicznej, różnym neurozom czy zabu-
rzeniom. Pomysł na nią zrodził się nie tylko 
z faktu, że przyszło nam dzisiaj funkcjonować 
w rzeczywistości, której tempa możemy nie 
wytrzymywać, ale też wobec doświadczenia 
pandemii i lockdownu. Ich konsekwencje 
przecież poważnie odbiły się na naszej 
psychice. „Nieoczekiwane przymierza” są 
naszą filmową opowieścią o przełamywaniu 
społecznych podziałów i kulturowych różnic, 
a „Wiek niewinności” – przygotowany we 
współpracy z zainicjowaną przez Anję Rubik 

Mastercard Off Camera has had ambi-
tions to become an important spot on festival 
maps since its earliest days. Our program-
mers regularly attend the most important 
events in the industry – Cannes, Venice, To-
ronto, Rotterdam – where they learn from 
the organisers, meet new contacts and get to 
know artists. We strive to learn from the very 
best. I think our guests also play a very im-
portant role. It’s a bit like whisper marketing: 
when someone comes away from the Kraków 
festival happy and with good memories, they 
are likely to recommend us to others. I’m de-
lighted that this has happened several times. 
And for young filmmakers from all over the 
globe, Mastercard Off Camera is attractive 
with its main competition. It’s not just about 
exposure to major new audiences: there is 
also a significant cash prize providing real 
help in the next stage of their careers.  

Let’s move on to this year’s edition – can 
you reveal some of the most important 
elements of the programme?

We’re focusing on diversity, hence so 
many festival sections. We want to find some-
thing for everyone. We are showing major 
titles straight from the most important film 
festivals. For me as the director of Master-
card Off Camera, the main competition will 
always be key, showcasing debuts or second 
films by up-and-coming filmmakers from 
all over the globe and assessed by a profes-
sional jury and the festival audience. Each 
of the ten titles will be shown in Poland for 
the first time. I think this perspective of al-
ways finding something new is really excit-
ing, both from the organiser’s and audience 
perspectives. 

What new sections can we expect this 
year?

We’ve prepared four new thematic sec-
tions. Each explores a topic we think is in-
teresting, especially in the present context. 

“The Future is Today” focuses on the ongoing 
environmental crisis and asks what we can 
do to halt it. “Healthy Body, Healthy Mind?” 
explores mental health and various disorders 

Benedict Cumberbatch, Off Camera 2014
fot. / photo by Grzegorz Milej
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fot. / photo by Krzysztof Wójcik

and problems many people struggle with. 
The idea arose since we happen to exist in 
a reality we can barely keep up with, made 
all the worse by the recent experiences of 
the pandemic and lockdowns which have all 
had a major impact on our mental as well as 
physical health. “Unexpected Covenant” is 
our take on breaking social divisions and 
cultural differences, while “The Age of In-
nocence”, prepared with Anja Rubik’s social 
campaign SEXED.PL, explores today’s com-
ing-of-age cinema. 

You are also planning events and film 
screenings linked with the director Jerzy 
Skolimowski.

Jerzy Skolimowski is undoubtedly one of 
the foremost directors in the history of Polish 
cinema. What’s more, he’s made a name for 
himself beyond our borders. Skolimowski 
previously visited the festival in 2011 when 
he was the president of the jury of the main 
competition. He is an acclaimed director and 
an excellent actor, with past collaborations 
including David Cronenberg, Tim Burton 
and Taylor Hackford. As well as showing both 
aspects of his career, the festival will also pre-
sent a special exhibition of his paintings.�

As usual, the festival programme also features 
the PRO INDUSTRY fair, the SerialCon section 
and the Off Stage music programme. 

kampanią społeczną SEXED.PL – przygląda się 
temu, czym dzisiaj jest kino inicjacyjne. 

Wiem, że planujecie pokazy filmów i wy-
darzenia związane z postacią reżysera 
Jerzego Skolimowskiego.

Jerzy Skolimowski to bez wątpienia 
jeden z najważniejszych reżyserów w historii 
polskiego kina. W dodatku taki, który zrobił 
dużą karierę również poza granicami nasze-
go kraju. Pan Jerzy będzie zresztą na naszym 
festiwalu nie po raz pierwszy, bo w 2011 roku 
podczas czwartej edycji pełnił rolę przewod-
niczącego jury konkursu głównego. To nie 
tylko świetny reżyser, ale i ceniony aktor, 
który w trakcie bogatej kariery współpraco-
wał z takimi sławami, jak David Cronenberg, 
Tim Burton czy Taylor Hackford. Chcemy 
na festiwalu pokazać te dwa filmowe oblicza 
pana Jerzego. Ale to nie wszystko, bo na spe-
cjalnej wystawie zaprezentowana zostanie 
także jego twórczość malarska.�

Program festiwalu jak co roku uzupełnią m.in. 
spotkania dla ludzi z branży PRO INDUSTRY, 
a także sekcja SerialCon oraz program muzyczny 
Off Scena. 

Marcin Radomski
Dziennikarz i krytyk filmowy. Publikuje 
m.in. na łamach  „Newsweeka”, Onet.pl, 

„Rzeczpospolitej”, „Magazynu 
Filmowego”. Doktor nauk humani-
stycznych. Wykładowca Warszawskiej 
Szkoły Filmowej i Uniwersytetu SWPS. 
Autor kanału „KINOrozmowa” na 
Youtube, gdzie rozmawia z aktorami, 
reżyserami i znawcami kina.

Journalist and film critic writing for 
publications such as “Newsweek”, 
Onet.pl, “Rzeczpospolita” and 
Magazyn Filmowy”. Holder of a PhD, 
he lectures at the Warsaw Film School 
and the SWPS University of Social 
Sciences and Humanities in Warsaw. 
He runs the “KINOrozmowa” YouTube 
channel where he hosts discussions 
with actors, directors and cinema 
scholars.

Jane Campion, Off Camera 2010
fot. / photo by Grzegorz Milej
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We wczesnych latach kine
matografii muzyka miała 

za zadanie… zagłuszać hałas dochodzący 
z kabiny projekcyjnej. Reżyserzy i produ
cenci szybko jednak dostrzegli w mariażu 
obrazu z dźwiękiem niezwykły potencjał. 
W 1935 roku Amerykańska Akademia 
Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała 
pierwsze statuetki Oscara za najlepszą 
muzykę filmową i najlepszą piosenkę 
oryginalną. Od tego czasu muzyka filmo
wa wciąż się zmienia, czerpiąc z innych 
gatunków i zdobyczy technologii. Tym 
trendom bacznie się przyglądają orga
nizatorzy Festiwalu Muzyki Filmowej 
w Krakowie, którzy od 2008 roku dzielą 
się owocami swoich poszukiwań z wielo
tysięczną publicznością.

Tegoroczna, 15. edycja imprezy zosta
nie zainaugurowana 23 maja w gmachu 
Filharmonii Krakowskiej. W programie 
koncertu Kilar|Glass znajdą się utwo
ry dwóch wybitnych kompozytorów 
drugiej połowy XX wieku. Wojciech 
Kilar w trakcie blisko 60 lat działalności 
współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, 
Krzysztofem Zanussim, Romanem 
Polańskim i Francisem Fordem Coppolą. 
Philip Glass, pionier minimalizmu, który 
sam siebie nazywa autorem „muzyki 

Bartosz Suchecki 
Kraków Culture

Historia 
pewnej 

znajomości
Niektórzy przypuszczali,  

że to tylko małżeństwo z roz-
sądku, tymczasem uczucie 

wcale nie traci na sile.

A Story of 
a Certain 

Friendship
Some thought it was just  

a marriage of convenience, yet 
the relationship is going from 

strength to strength.

Wydarzenia Events

In the early days of cinematography, 
live music was played during screen

ings to drown out the noise from the pro
jection room. Directors and producers soon 
noticed the great potential in the marriage 
between moving pictures and sound, and in 
1935, the Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences awarded the first Oscar statuettes 
for Best Original Score and Best Original 
Song. Ever since then film music has been 
changing and evolving, reaching for other 
genres and the latest technologies. These 
trends are followed closely by the organisers 
of the Krakow Film Music Festival who have 
been sharing their achievements with the 
public since 2008.

The 15th edition of the festival held this 
year is launched on 23 May at the Kraków 
Philharmonic Hall. The programme of the 
concert Kilar|Glass features works by two out
standing composers of the second half of the 
20th century. Over the course of around 60 
years, Wojciech Kilar worked with artists 
such as Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, 
Roman Polański and Francis Ford Coppola. 
Philip Glass, pioneer of minimalism who 
referred to himself as a composer of “mu
sic with repetitive structures”, has received 
no less than three Oscar nominations. We 
will hear their music performed by pianist 

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie 
Krakow Film Music Festival

23–29.05.2022 
fmf.fm
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z powtarzającymi się strukturami”, był 
trzykrotnie nominowany do Oscara. W Kra
kowie twórczość mistrzów przybliżą pianista 
Aleksander Dębicz i sopranistka Joanna 
Radziszewska wraz z orkiestrą Sinfonietta 
Cracovia pod kierownictwem Michaela Ries
mana, dyrektora muzycznego Philip Glass 
Ensemble.

Niesłabnącą popularnością wśród pu
bliczności FMF od kilku lat cieszy się Cinema 
Chorale – cykl koncertów demonstrujących 
możliwości ludzkiego głosu. Tegoroczna 
odsłona projektu (24 maja) będzie również 
manifestacją solidarności z uchodźcami 
i wołaniem o pokój. Na program wieczoru 
złożą się utwory wyselekcjonowane przez 
zaprzyjaźnionych kompozytorów, a do chóru 
Pro Musica Mundi pod kierownictwem Wie
sława Delimata dołączą artyści, którzy byli 
zmuszeni opuścić swoje rodzinne kraje.

Kolejny cykl, który na dobre zadomo
wił się w programie FMF, ukazuje dorobek 
czołowych twórców polskiego kina przez 
pryzmat muzyki. Pod szyldem Scoring4Polish 
Directors odbyły się już koncerty z muzyką do 
filmów Andrzeja Wajdy, Romana Polań
skiego, Agnieszki Holland oraz Krzysztofa 
Zanussiego. Bohaterem i gościem specjal
nym tegorocznego spotkania w ICE Kra
ków (25 maja) będzie Jerzy Skolimowski. 

Aleksander Dębicz and soprano Joanna Ra
dziszewska accompanied by the Sinfonietta 
Cracovia orchestra under the baton of Mi
chael Riesman, music director of the Philip 
Glass Ensemble.

A popular section of the FMF is Cinema Cho
rale – a cycle of concerts showcasing the ca
pabilities and range of the human voice. This 
year’s instalment (24 May) is an expression of 
solidarity with refugees and a call for peace. 
The programme comprises compositions se
lected by friends of the festival, and the Pro 
Musica Mundi choir, directed by Wiesław 
Delimat, will be joined by artists who have 
been forced to leave their native countries. 

Another cycle which has made itself at 
home at the FMF showcases the achievements 
of Polish filmmakers through the prism of 
music. Previous concerts held under the 
Scoring4Polish Directors banner have featured 
music from films by Andrzej Wajda, Roman 
Polański, Agnieszka Holland and Krzysztof 
Zanussi. This year’s protagonist and special 
guest of the concert at ICE Kraków (25 May) is 
Jerzy Skolimowski. The programme features 

W programie koncertu znajdzie się muzyka 
jazzowa, elektro akustyczna i symfoniczna 
z takich filmów, jak Bariera, Start, Na samym 
dnie, Wrzask, Fucha, Cztery noce z Anną, Essential 
Killing czy 11 minut. „Praca nad przygotowa
niem programu uświadomiła mi, jak zróżni
cowana jest muzyka do obrazów Skolimow
skiego – od nowoczesnego jazzu Krzysztofa 
Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego, przez 
klasyczny brytyjskoamerykański rock 
i urzekającą klasykę Michała Lorenca, po 
współczesny ambient zaproponowany przez 
Pawła Mykietyna” – mówi Wioletta Brzęc
ka, koordynatorka koncertu. Dwaj ostatni 
spośród wymienionych twórców wzięli 
udział w opracowaniu koncertowych aran
żacji, które wykona Orkiestra Filharmonii 
Krakowskiej pod batutą Jana Stokłosy. (Jerzy 
Skolimowski będzie tej wiosny bohaterem 
także kilku innych wydarzeń kulturalnych 
w Krakowie, więcej na s. 18).

Artyści zaangażowani w projekt Słowiń-
ska-AUKSO-Konieczny (27 maja) zinterpretują 
utwory z dorobku wybitnego krakowskie
go kompozytora Zygmunta Koniecznego. 
Pieśniarka Joanna Słowińska oraz AU
KSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy 
i kwintet skrzypka Stanisława Słowińskiego 
przedstawią zarówno dzieła należące do 
kanonu piosenki literackiej, jak i tematy 

Scoring4Polish Directors, FMF 2019
fot. / photo by Wojciech Wandzel



skomponowane do filmów i spektakli 
teatralnych.

Głównym wydarzeniem tegorocznego 
FMF będzie spotkanie z Johnem Powel
lem, kompozytorem kojarzonym przede 
wszystkim z filmami animowanymi (Shrek, 
Kung Fu Panda, Happy Feet: Tupot małych 
stóp) i kinem akcji (Włoska robota, Tożsamość 
Bourne’a, Ultimatum Bourne’a, Pan i Pani Smith, 
X Men: Ostatni bastion). Brytyjczyk wystąpi 
w roli gospodarza wieczoru i wykonawcy 
podczas koncertu monograficznego w ICE 
Kraków (28 maja). „The Music of John Powell 
to wydarzenie, na które z utęsknieniem 
czekamy od 2020 roku. Nadchodząca edycja 
FMF pozwoli nam wreszcie nadrobić pande
miczne zaległości i jestem przekonana, że 
będzie to wielka muzyczna uczta” – mówi 
Marta Nawrocka, koordynatorka logistyki 
FMF. O godne uczczenie bohatera koncertu 
zadbają orkiestra Sinfonietta Cracovia oraz 
Chór Filharmonii Krakowskiej pod batutą 
brytyjskiego dyrygenta Gavina Greenawaya.

W tym roku mija 50 lat, odkąd pod 
Wawelem stanęła rzeźba Bronisława Chro
mego przedstawiająca legendarnego smoka. 
Ukłonem w stronę tego jubileuszu będzie 
pokaz filmu animowanego Jak wytresować 
smoka z muzyką na żywo (29 maja). Baśniowa 
muzyka skomponowana przez Johna Powella 
wybrzmi w przestrzeni ICE Kraków za spra
wą Orkiestry Akademii Beethovenowskiej 
oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej pod ba
tutą Ernsta van Tiela. „Koncert spodoba się 
nie tylko najmłodszym, coś dla siebie znajdą 
w nim również dorośli. W utwory zostały 

jazz, electroacoustic and symphonic music 
from his films including Barrier, The Depar
ture, Deep End, The Shout, Moonlighting, Four 
Nights with Anna, Essential Killing and 11 Minutes. 

“Working on the programme reminded me 
of the diversity of music from Skolimowski’s 
films – from Krzysztof Komeda and Andrzej 
Trzaskowski’s contemporary jazz, via classic 
BritishAmerican rock and Michał Lorenc’s 
lyrical sounds, to the latest ambient from 
Paweł Mykietyn,” says Wioletta Brzęcka, 
coordinator of the concert. The latter two 
artists have been involved in preparing ar
rangements for the concert, which will be 
performed by the Kraków Philharmonic 
Orchestra under the baton of Jan Stokłosa. 
(Jerzy Skolimowski will also be a special guest 
of other cultural events in Kraków this spring 

– more on p. 18.)
Artists involved with the project Słowiń

skaAUKSOKonieczny (27 May) interpret com
positions by the acclaimed Cracovian com
poser Zygmunt Konieczny. Singer Joanna 
Słowińska, the Chamber Orchestra of the 
City of Tychy – AUKSO and Stanisław Sło
wiński with his quintet present works from 
the literary song canon and themes com
posed for films and theatre performances.

The highlight of this year’s FMF will be 
the meeting with John Powell, best known 
as a composer of music to animations such 
as Shrek, Kung Fu Panda and Happy Feet, and 
action films including The Italian Job, The 
Bourne Identity, The Bourne Ultimatum, Mr. 
and Mrs. Smith and XMen: The Last Stand. 
The British musician appears as host and 

wplecione elementy kojarzące się z muzyką 
celtycką. Usłyszymy zatem dźwięki szkoc
kich bębnów, które tworzą wspaniały klimat” 

– zapowiada Anna Lach, koordynatorka 
artystyczna FMF.

Jak co roku zdolni twórcy z całego 
świata będą ubiegać się o FMF Young Talent 
Award, wielkie zainteresowanie budzi też 
przyznawana już po raz czwarty nagroda za 
Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku. „Z każdą 
kolejną edycją konkurs dociera do nowych 
osób z branży, jurorów i wielbicieli muzyki 
filmowej. Obecnie skupiamy się nie tylko na 
filmie, ale też na serialach i grach w związku 
z olbrzymim wpływem małego ekranu na 
kulturę audiowizualną” – podkreśla Łukasz 
WarnaWiesławski, koordynator projektu. 

W programie festiwalu oprócz koncer
tów znajdą się również liczne atrakcje dla 
początkujących kompozytorów. Do dobrze 
znanego Forum Audiowizualnego FMF, które 
daje młodym artystom szansę na szlifowanie 
umiejętności pod okiem mistrzów, dołączyła 
nowa inicjatywa. OF FMF to nowoczesne 
warsztaty orkiestrowe dla absolwentów 
akademii muzycznych. „Stawiamy w tym 
premierowym projekcie na indywidualny 
rozwój uczestników, zwiększenie świadomo
ści młodych muzyków w zakresie freelance’u, 
posiadania własnej artystycznej marki oraz 
networkingu i autopromocji” – tłumaczy 
Marta Kotaszewska, koordynatorka projek
tów edukacyjnych FMF. Zasady rekrutacji, 
a także szczegółowe informacje dotyczące 
programu imprezy można znaleźć na stronie 
internetowej festiwalu.�

Wojciech Kilar, FMF 2012
fot. / photo by Wojciech Wandzel
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performer during the monographic concert 
at ICE Kraków on 28 May. “The Music of John 
Powell is an event we’ve been waiting for since 
2020. During the forthcoming FMF we’ll fi
nally catch up on events we’ve been longing 
for during the pandemic, and I’m certain it 
will be a grand musical feast,” says Marta 
Nawrocka, the FMF logistics coordinator. The 
composer is accompanied by the Sinfonietta 
Cracovia orchestra and the Kraków Philhar
monic Choir under the baton of the British 
conductor Gavin Greenaway.

This year marks 50 years since Bronisław 
Chromy’s sculpture of the Wawel Dragon 
was erected at the foot of the Wawel Hill. 
The festival celebrates the anniversary with 
a screening of the animation How to Train Your 
Dragon with live accompaniment (29 May). 
The fairytale music composed by John Pow
ell resounds at ICE Kraków with the Beethov
en Academy Orchestra and the Kraków Phil
harmonic Choir under the baton of Ernst van 
Tiel. “The concert isn’t just for young viewers 
– there will be plenty for adults to enjoy, too. 
The soundtrack intertwines elements of Celt
ic music, with Scottish drums creating an 
unforgettable atmosphere,” promises Anna 
Lach, artistic coordinator of the FMF.

Young artists from all over the globe once 
again vie for the FMF Young Talent Award, 
and the Polish Soundtrack of the Year Award 
will be presented for the fourth time. “Each 

edition of the competition reaches new cir
cles from the industry, jurors and fans of film 
music. We are no longer exclusively focusing 
on films – we also showcase music from TV 
dramas and video games, since they have 
a major impact on audiovisual culture as 
a whole,” explains Łukasz WarnaWiesławski, 
coordinator of the project. 

As well as concerts, the festival pro
gramme also abounds with attractions for 
upandcoming composers. The acclaimed 
FMF Audiovisual Forum, providing young 
artists with opportunities to polish their 
skills under the eye of acclaimed masters, has 
been joined by a brand new initiative. FMF OF 
features contemporary orchestral work
shops for graduates from music academies. 

“This new project aims to support partici
pants in their latest projects, help them gain 
an understanding of the freelancing world 
and develop their personal artistic brand, 
and teach them the basics of networking and 
selfpromotion,” promises Marta Kotasze
wska, coordinator of the FMF educational 
projects. Terms and conditions and event 
programme on the festival’s website.�

Nadchodząca edy-
cja FMF pozwoli 

nam wreszcie nad-
robić pandemiczne 

zaległości.„
We’ll finally catch 

up on events 
we’ve been long-

ing for during the 
pandemic.

Chór Polskiego Radia, Cinema Chorale, FMF 2021

Polish Radio Choir, Cinema Chorale, FMF 2021
fot. / photo by Robert Słuszniak



Filmowa 
magdalenka
Tegoroczna edycja festiwalu jak jesz-

cze nigdy pokaże nam dobitnie, że 
film dokumentalny często pełni rolę 
śledczego, terapeuty oraz strażnika 

indywidualnej i zbiorowej pamięci.

Kiedy myślę o najstarszym w Polsce 
festiwalu filmowym, niemal zawsze 

czuję obietnicę lata: kasztany i bzy już 
przekwitły, Planty toną w soczystej zieleni, 
krakowskie noce stają się coraz krótsze, a ja, 
urzeczona seansem w Kinie Pod Baranami, 
biegnę na kolejny pokaz, tym razem pod 
Wawelem, by otuliwszy się swetrem chronią-
cym od chłodu znad Wisły, zasiąść na leżaku 
pod rozgwieżdżonym czerwcowym niebem...

W ostatnich dwóch latach z powodu 
pandemii Krakowski Festiwal Filmowy 
odbył się najpierw online (będąc pionierem 
tej formuły!), a potem hybrydowo, zaś tego-
roczna, 62. edycja pokazuje, że pozostanie 
otwarty na przestrzeń cyfrową. Czy nam to 
przeszkadza? Wręcz przeciwnie! Dzięki temu 
jeszcze większa rzesza widzów będzie miała 
okazję zobaczyć najlepsze filmy dokumental-
ne z całego świata. 

Pamięć i tożsamość
„Powroty tam, gdzie rosną poziomki, pene-
tracje pamięci zbiorowej, przywoływanie 
smaku proustowskiej magdalenki i innych 
dziecięcych matryc, jak słynna różyczka 
z arcydzieła Obywatel Kane, towarzyszyć będą 
wielu tegorocznym projektom” – mówi 
dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat. Jego 

When I think about Poland’s longest- 
running film festival, I always feel 

the promise of summer: horse chestnuts 
and lilacs have wilted, Planty Garden Ring 
is lush with greenery, Cracovian nights are 
ever shorter and I rush straight from a capti-
vating screening at Pod Baranami Cinema to 
Wawel Hill to stretch out on a lounger, blan-
ket around my shoulders, to watch another 
film under the stars…

Due to the pandemic, the Krakow Film 
Festival was held online two years ago (pio-
neering the formula) and in a hybrid format 
last year; this year’s 62nd edition reveals that 
the event remains open to digital space. But is 
this a problem? Quite the opposite! It means 
that vastly greater audiences can enjoy the 
finest recent documentaries from all over 
the globe. 

Memory and identity
“Returning to where wild strawberries grow, 
exploring collective memories, recalling the 
taste and smell of a freshly-baked madeleine 
and other throwbacks to childhood such as 
Citizen Kane’s timeless rosebud accompa-
ny us throughout this year’s events”, says 
Krzysztof Gierat, director of the festival. 
His words are echoed by Anita Piotrowska, 

Cinematic 
Madeleines
This year’s festival shows 

even more clearly than 
before that documentaries 

often serve as investiga-
tors, therapists and guard-

ians of individual and col-
lective memory.

Krakowski Festiwal Filmowy 
Krakow Film Festival

29.05–5.06.2022 | Kraków 
3–12.06.2022 | online 
krakowfilmfestival.pl

Justyna Skalska 
Kraków Culture
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słowa potwierdza Anita Piotrowska, ku-
ratorka międzynarodowego konkursu 
dokumentalnego: „W tym roku wyraźny 
jest wątek mierzenia się z pamięcią, ale 
i z traumą, czy to w wymiarze indywidual-
nym, czy zbiorowym”. 

O tym pierwszym opowie przybrany syn 
Leonarda Cohena, bohater pasjonującego 
dokumentu Mały Axel. Drugi przypadek 
dotyczy głównie wschodniej części Europy, 
w której pod wpływem szoku transformacji 
i wzrastającego populizmu obudziły się stare 
demony: neofaszyzmu (Nie ma dla ciebie miej-
sca w naszym mieście) czy tęsknot postsowiec-
kich (Noworosja. Kolejny dzień wojny). Świetny 
dokument śledczy Pod powierzchnią udowodni, 
że również takie kraje jak Norwegia mają 
się z czym rozliczać, np. z systemowym 
rasizmem i ukrywaniem pedofilii na szeroką 
skalę. Przekonamy się również, jak o swojej 
trudnej przeszłości opowiadają Czesi (Rekon-
strukcja inwazji).

Nie zabraknie portretów ludzi przekra-
czających uwarunkowania czasu i miejsca, 
by robić rzeczy niezwykłe; są wśród nich 
bohaterowie konkursu polskiego: Zbi-
gniew Seifert – jazzowy geniusz z Krakowa 
(Przerwana podróż) czy Dariusz Popiela – 
mistrz sportu i kustosz pamięci o żydow-
skich sąsiadach (Ukos światła).

Krótkie historie 
Spokój i powaga, kiedy indziej żart i groteska, 
a nawet lekka prowokacja – tak zapowiada 
się międzynarodowy konkurs krótkome-
trażowy, na który składają się dokumenty 
i filmy fabularne, ale też animacje. 

curator of the international documenta-
ry competition: “An important theme of 
this year’s events is facing up to memories 
and to trauma, both on the individual and 
collective levels.” 

The former is explored by the story of the 
life of Leonard Cohen’s quasi-adoptive son – 
the fascinating documentary Little Axel. The 
latter mainly touches on issues in Eastern 
Europe, where the rapid transformations 
and rising populism have awoken old demons 
of neofascism (No Place for You in Our Town) 
and post-soviet longings (Novorossiya). The 
terrific investigative documentary Beneath 
the Surface reveals wide-reaching problems 
facing Norway, such as systemic racism and 
the shameful cover-ups of paedophilia. We 
will also see Czechia facing up to its difficult 
past in Reconstruction of Occupation.

We will see portrayals of individuals 
who have crossed the boundaries of time 
and space to achieve the seemingly impos-
sible. They include the protagonist of the 
Polish competition Zbigniew Seifert – the 
acclaimed jazzman from Kraków (Zbigniew 
Seifert Interrupted Journey) – and Dariusz Popie-
la – Olympic athlete and custodian of Jewish 
heritage (Edge of Light).

Short stories 
Solemn composure, jokes verging on the 
grotesque and even provocation all feature 
in the international short film competi-
tion comprising documentaries, features 
and animations. 

The documentary stream includes 
Jay Rosenblatt’s latest film How Do You 

Measure a Year?, the hypnotic Forests (dir. Si-
mon Plouffe) with its environmental mes-
sage, and the stunning Iranian film Parizad 
(dir. Mehdi Imani Shahmiri).

Short features take us to the worlds of 
flavours, colours and melodies. “Although 
the films are wildly different in terms of tem-
perament, style, themes and protagonists, 
they are united by their curiosity about the 
world and humankind, and by their honest, 
creative approach,” says curator Dagmara 
Romanowska. The authors take us to inti-
mate spaces usually inaccessible to outsiders. 
Gila Who Walks Alone presents a slice of life in 
a cramped apartment in an ultra-Orthodox 
district of Jerusalem. Toby Andris takes us 
on a journey to beautiful Georgia in Chiatura 
exploring the conflict between miners and 
diplomats. Adam Ziajski’s debut Mandatory 
Presence offers an encounter with Poland’s 
very own daily realities. 

Curator Wiola Sowa promises anima-
tions from all over the globe, including 
far-flung destinations such as Papua New 
Guinea and Lebanon. We will also see pro-
ductions by acclaimed filmmakers, such as 
the hotly-awaited final (while also first!) part 
of Marta Pajek’s trilogy Impossible Figures and 
Other Stories I and A Brief History of Us directed 
by Etgar Keret based on his own short story.

Musical tales
A perennial favourite of the festival is the 
DocFilmMusic competition, revealing 

Wszyscy na miejsca!, reż. Mária Pinčíková

On Your Marks!, dir. Mária Pinčíková



W nurcie dokumentów zobaczymy m.in. 
najnowszy film Jaya Rosenblatta Jak minął 
rok?, hipnotyzujące Lasy (reż. Simon Plouffe) 
z ekologicznym przesłaniem czy przepiękne 
irańskie dzieło Parizad (reż. Mehdi Imani 
Shahmiri).

Krótkometrażowe fabuły oferują po-
dróż pełną smaków, barw i melodii. „Prezen-
towane filmy dzieli niemal wszystko: tem-
perament i styl, tematyka, bohaterowie, ale 
łączy ciekawość świata i człowieka, szczerość 
twórczych poszukiwań i otwartość pytań” 

– mówi selekcjonerka Dagmara Romanow-
ska. Autorzy zabiorą widzów do intymnych 
przestrzeni i zamkniętych dla postronnych 
społeczności, jak np. w subtelnym obrazie 
Gila, która chodzi sama ukazującym życie na 
osiedlu-labiryncie zamieszkanym przez or-
todoksyjnych jerozolimskich żydów. Do ma-
lowniczej Gruzji zawiedzie nas Toby Andris 
w filmie Chiatura opowiadającym o konflikcie 
między górnikami a szefami dyplomacji. Nie 
zabraknie również zderzenia z naszą swojską, 
polską codziennością, a to za sprawą debiutu 
Adama Ziajskiego Obecność obowiązkowa.  

Jak zapowiada jedna z selekcjonerek 
konkursu Wiola Sowa na festiwalu pojawią 
się również animacje z całego świata, m.in. 
z krajów tak odległych i egzotycznych, jak 
Papua-Nowa Gwinea czy Liban, a także filmy 
uznanych autorek i autorów, np. niecierpli-
wie oczekiwana przez widzów ostatnia (reali-
zacyjnie, choć pierwsza chronologicznie!) 
część tryptyku Marty Pajek Figury niemożliwe 
i inne historie I oraz film A Brief History of Us na 
podstawie opowiadania i w reżyserii Etgara 
Kereta.

Muzyczne opowieści
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć kon-
kursu DocFilmMusic, który udowadnia, 
jak wiele możliwości daje ten rodzaj filmu 
dokumentalnego, wychodząc daleko poza 
tradycyjne relacje z koncertów. W programie 
znalazł się portret uwielbianego w Krakowie 
charyzmatycznego bębniarza i pieśniarza 
z Izraela Shlomo Bara (Shlomo Bar. Musical do-
kumentalny), opowieść o cudownym dziecku 
i pianiście z Gruzji (Atonalna łuna), ale także 
wzruszająca historia argentyńskich bliźnia-
czek, które w podeszłym wieku wspominają 
swe wielkie sukcesy pianistyczne (Blisko 
i serdecznie). Zobaczymy brazylijskich emery-
tów, którzy spotykają się w parku, by tańczyć 
i śpiewać do chwili, kiedy pandemia kładzie 

temu brutalnie kres (Paraiso), a międzyna-
rodowi artyści operowi próbują w Amster-
damie doprowadzić do premiery na przekór 
covidowym ograniczeniom (Szalone dni).

Czeski sen
W tym roku w ramach sekcji Focus na... 
nasze spojrzenia zwrócimy w stronę Czech 
i ich niepowtarzalnej kinematografii, której 
twórcy wykorzystują wrodzony talent 
obserwacji, by pokazać to, co nieoczywiste 

– często w zabawny sposób. W programie 
sekcji znalazły się m.in. film o synchro-
nicznych ćwiczeniach gimnastycznych, 
w których biorą udział tysiące ludzi (Wszyscy 
na miejsca!), dokument poświęcony seksual-
ności osób z niepełnosprawnościami (Chcę cię, 
jeśli się odważysz) czy jeden z ostatnich filmów 
Heleny Třeštíkovej, mistrzyni czeskiego do-
kumentu, laureatki nagrody Smok Smoków 
(Anny). Czeski fokus byłby niekompletny bez 
przypomnienia bohaterów kultowych do-
branocek znad Wełtawy: Krecika, Sąsiadów, 
Makowej Panienki czy Żwirka i Muchomor-
ka, których zobaczymy podczas plenerowych 
seansów u stóp Wawelu i przed Nowohuc-
kim Centrum Kultury.

Solidarni z Ukrainą
W wyniku brutalnego ataku Rosji i trwa-
jącej wojny został odwołany Docudays UA 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Doku-
mentalnych o Prawach Człowieka w Kijowie. 
Organizatorzy Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego postanowili wesprzeć przyjaciół 
i wbrew okrutnemu losowi zorganizować 
część ukraińskiego festiwalu w Krakowie… 
w kinie Kijów. Zaproszeni zostaną także 
organizatorzy festiwalu i twórcy konkurso-
wych filmów, które oceni międzynarodowy 

the vast opportunities offered by the genre, 
extending far beyond simple concert screen-
ings. The programme includes a biopic of 
Kraków’s favourite Israeli drummer and 
singer Shlomo Bar (Shlomo Bar – A Musical 
Documentary), the story of the Georgian piano 
prodigy Atonal Glow, and the moving tale of 
the Argentinian twin sisters recalling their 
great triumphs in their autumn years (Near 
and Dear). We will see Brazilian seniors who 
regularly meet at the local park to sing and 
dance until the pandemic puts a stop to it 

W tym roku wyraźny 
jest wątek mierzenia 

się z pamięcią, ale 
i z traumą, czy to 
w wymiarze indy-
widualnym, czy 

zbiorowym.„
An important theme 
of this year’s events 
is facing up to mem-
ories and to trauma, 
both on the individ-

ual and collective 
levels.

Rekonstrukcja inwazji, reż. Jan Šikl

Reconstruction of Occupation, 
 dir. Jan Šikl
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skład jury. „Obecność filmów, projektów 
i gości z Ukrainy będzie wyrazem solidarno-
ści polskiego i międzynarodowego środowi-
ska filmowego z naszymi sąsiadami” – mówi 
dyrektor KFF Krzysztof Gierat.

Obecność obowiązkowa!
W tym roku do Krakowa zawita również na-
gradzany na całym świecie Siergiej Łoźnica 
ze swym najnowszym, monumentalnym, 
przeszło czterogodzinnym dziełem Mr. Lands-
bergis. Wydarzenia na Litwie z lat 1989–1991 
zostały w filmie ukazane poprzez wnikliwe 
refleksje jednego z założycieli ruchu niepod-
ległościowego Vytautasa Landsbergisa, który 
również będzie gościem festiwalu.

Organizatorzy zapowiadają też retro-
spektywę twórczości tegorocznego laureata 
Smoka Smoków, zmarłego na początku roku 
fińskiego dokumentalisty Jarmo Jääskeläi-
nena, znanego z filmów poświęconych 
burzliwym przemianom w Polsce lat 70. i 80. 
XX wieku. W ramówce festiwalu nie zabrak-
nie również stałych sekcji pozakonkurso-
wych, a także spotkań branżowych z cyklu 
KFF Industry.

Gdy zatem nadejdzie upojny przełom 
wiosny i lata, w poszukiwaniu straconego 
czasu sprzed pandemii zanurzmy się w fil-
mowych snach i wspomnieniach!�

(Paraiso), while an international group of art-
ists try to stage a premiere in Amsterdam in 
spite of the covid restrictions (Crazy Days). 

Czech dream
This year’s section Focus on… turns our 
attention towards Czech Republic and its 
unique cinematography; Czech filmmakers 
reach for their innate talent for observation 
to reveal less obvious aspects of the world 
around us. We will see a film about vast syn-
chronised exercise classes for thousands of 
people (On Your Marks!), a documentary of-
fering an unsentimental view of a disabled 
young woman’s struggle to find independ-
ence and love (I Want You if You Dare) and 
one of the latest films by Helena Třeštíkova, 
maestro of Czech documentary-making and 
winner of the Dragon of Dragons (Anny). Any 
review of Czech cinema would be incomplete 
without recalling its cult kids’ animations 
such as The Mole, Pat & Mat, and Fairy Tales 
of Moss and Fern which will be screened out-
doors at the foot of Wawel Hill and by the 
Nowa Huta Cultural Centre.

Solidarity with Ukraine
Following Russia’s brutal invasion of Ukraine 
and due to the ongoing war, the Docudays UA 
International Human Rights Documentary 
Film Festival in Kyiv has been cancelled. Or-
ganisers of the Krakow Film Festival are sup-
porting our neighbours in their hour of need 
by standing against cruel fate and hosting 
some of the events of the Ukrainian festival in 

Kraków’s Kijów Cinema. We will host festival 
organisers and entrants in the competition, 
assessed by an international jury. “Screening 
films, presenting projects and hosting guests 
from Ukraine is our expression of solidarity 
from Polish and international filmmaking 
industry with our neighbours,” says KFF  
director Krzysztof Gierat.

Mandatory!
This year’s special guest is the multi-award 
winning director Sergei Loznitsa with his 
latest monumental documentary Mr. Lands-
bergis. Running for over four hours, the film 
chronicles events in Lithuania between 1989 
and 1991 from the perspective of Vytautas 
Landsbergis, one of the founders of the coun-
try’s independence movement and guest at 
this year’s festival.

The organisers are also promising a retro-
spective of this year’s winner of the Dragon 
of Dragons Jarmo Jääskeläinen; known 
for his films documenting the violent chang-
es in 1970s and 1980s Poland, the director 
passed away earlier this year. As usual, the 
programme includes permanent non-com-
petition sections and meetings held as part 
of the KFF Industry cycle.

As spring turns into summer, our search 
for lost time from before the pandemic 
will immerse us in cinematic dreams and 
memories!�

Przerwana podróż, reż. Robert Kaczmarek

Zbigniew Seifert Interrupted Journey,  
dir. Robert Kaczmarek



Our brains are so dependent on the con-
stant flow of information, if we were 

to shut someone in a perfectly dark and silent 
room, they would soon start producing it 
themselves.

The term “information society” reached 
peak popularity during the 1990s, when the 
newly-invented internet was sweeping over 
the world. Today we are so deeply immersed in 
the global network of information exchange, 
we can barely imagine the time before. We 
no longer talk about an “information soci-
ety” because it’s now obvious that our lives 
are guided by the flow of information. And 
how could it be any different? “Information 
society” is simply “society”. Research shows 
that for growing numbers of people all over 
the globe their phone is the last thing they 
see at night, and the first thing they do in the 
morning is swipe its screen to unlock it – and 
not just to cancel the alarm. The hypothetical 
experiment outlined at the start is clearly an 
extreme, but at the other end of the spectrum 
is total immersion in the rapid stream of in-
formation, much of which is of unknown 
source and dubious quality. And it’s all the 
more surprising that it’s not all that clear 
what the word “information” means.

The question was first asked in earnest 
soon after the end of the Second World War 
when computers started to emerge from in-
fancy. It suddenly turned out that precise 
manipulation of information held the key to 
incredible power. Claude Shannon, “father 

Nasze mózgi są tak uzależnione od na-
pływu informacji, że gdy zamknie się 

człowieka w doskonale ciemnym i wyciszo-
nym pomieszczeniu, to po niedługim czasie 
zacznie sam je sobie wytwarzać.

Termin „społeczeństwo informacyjne” 
miał szczyt swojej popularności w latach 90. 
XX wieku, kiedy coraz większe zainteresowa-
nie budził nowy, fascynujący wynalazek: In-
ternet. Dzisiaj jesteśmy już tak głęboko zanu-
rzeni w globalnej sieci wymiany informacji, 
że aż trudno nam uwierzyć, że kiedyś mogło 
być inaczej. Nie mówimy już „społeczeństwo 
informacyjne”, bo to przecież oczywiste, że 
naszym życiem steruje przepływ informa-
cji. Cóż bowiem innego? „Społeczeństwo 
informacyjne” to po prostu „społeczeństwo”. 
Ba, badania w różnych krajach pokazują, 
że rośnie odsetek ludzi, których ostatnim 
widokiem przed snem jest ekran smartfona, 
a pierwszą rzeczą po przebudzeniu się jest 
odblokowanie go, i to nie tylko po to, aby 
wyłączyć budzik. Opisany na wstępie ekspe-
ryment z całkowitym odcięciem człowieka 
od bodźców to jedna skrajność, ale drugą jest 
całkowite zanurzenie się w rwącym strumie-
niu informacji, w dodatku o niejasnym po-
chodzeniu i niepewnej jakości. Tym bardziej 
zaskakujące jest, że wciąż nie wiadomo, co 
konkretnie znaczy to tajemnicze słowo na „i”.

Pytanie, czym właściwie jest infor-
macja, padło na poważnie tuż po drugiej 
wojnie światowej, gdy komputery wyszły 
ze stadium niemowlęcego. Nagle okazało 

Bardzo ważna 
informacja

Important Information

Łukasz Lamża
Popularyzator nauki, wykładowca. Autor 
artykułów popularnonaukowych, twórca 
programu „Czytamy Naturę” publikowanego 
na prowadzonym na kanale YouTube kanale 
Copernicus Center for Interdisciplinary 
Studies. Autor książek Przekrój przez 
Wszechświat, Granice Kosmosu – granice 
kosmologii, Wszechświat krok po kroku, 
Połącz kropki.

Lecturer and populariser of science. 
Author of popular science articles and 
books, and founder of a science-focused 
YouTube channel of the Copernicus 
Centre for Interdisciplinary Studies.

Copernicus Festival – Informacja 
Copernicus Festival – Information

17–22.05.2022
copernicusfestival.com

Felieton Column

fot. materiały prasowe Copernicus Festival / photo courtesy of Copernicus Festival

of information theory”, coined the term “bit” 
in 1948. When sending or saving data, we still 
express it in bits – simple enough, no? Well, 
no. If I write a sentence a hundred times, it 
will take a hundred times more space on the 
disk – but is this equivalent to a hundred 
times more information?

According to some linguists, text which 
contains more information is likely to sur-
prise the reader or to narrow their choices. 
If my mate Pete is always late, then saying 

“Pete is running late” doesn’t actually con-
tain any information. If the work canteen 
always serves tomato soup, you don’t need 
a sign announcing the menu, since every-
one knows what they’ll be served. What’s 
more, the concept of “narrowing down the 
audience” strongly depends on the code. The 
statement “Pete is running late” could be 
a signal for invasion, for example, and differ-
ent names could denote different times of the 
planned attack, which of course would first 
have to be agreed between the sender and 
the recipient. What about extinct languages, 
or those we are yet to decode? The Minoan 
tablets found on Crete date back thousands 
of years and bear writing in a script known 
as Linear A – but can they be said to contain 
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ilustr. / illust. Victor Somasię, że precyzyjne manipulowanie infor-
macją to klucz do niewyobrażalnej potęgi. 
Za ojca „teorii informacji” uważa się zaś 
Claude’a Shannona, który w 1948 roku po 
raz pierwszy użył słowa „bit”. Do dziś, gdy 
przesyłamy dane lub zapisujemy je w pamię-
ci komputera, ich ilość wyrażamy w bitach: 
mogłoby się więc wydawać, że sprawa jest 
prosta. Tak jednak nie jest. Jeśli zapiszę 
jakieś zdanie 100 razy, to zajmie ono 100 razy 
więcej miejsca na dysku, czy ten komunikat 
niesie jednak 100 razy więcej informacji?

Niektórzy językoznawcy twierdzą, że 
tekst zawiera tym więcej informacji, im 
większe wywołuje zaskoczenie u odbior-
cy, im bardziej zawęża dostępny mu zbiór 
możliwości. Gdy mój kumpel Piotr zawsze 
się spóźnia, to zdanie: „Piotr się spóźni” nie 
przekazuje w istocie żadnej informacji. Gdy 
stołówka zakładowa zawsze podaje zupę 
pomidorową, na ścianie nie musi w ogóle 
wisieć informacja, co dziś na obiad: wszy-
scy doskonale to wiedzą. Co ciekawe, idea 

„zawężenia odbiorcy” jest silnie uzależniona 
od przyjętego kodu. Zdanie „Piotr się spóźni” 
może być sygnałem do inwazji, a różne 
imiona mogłyby oznaczać różne terminy 
planowanego ataku – jednak to musiałoby 
zostać najpierw ustalone między nadawcą 
i odbiorcą. A co z językami wymarłymi albo 
tymi jeszcze nieodcyfrowanymi? Czy znale-
zione na Krecie tabliczki sprzed tysięcy lat, 
spisane tak zwanym pismem linearnym A, 
zawierają jakiekolwiek informacje, skoro 

nikt nie jest w stanie ich odczytać? Kto wie 
– może te tajemnicze symbole to tylko jakaś 
starożytna zabawa i naprawdę nie kryje się 
za nimi żaden komunikat?

Im dalej w las, tym więcej drzew. Kompu-
terowcy i teoretycy języka nie są już w stanie 
powiedzieć nic o różnicy między informacją 
i dezinformacją. Dla programisty zdanie 

„Australia jest niewiele większa od Radomia” 
zawiera tyleż informacji, ile składające się na 
nie znaki. A tymczasem praktyka pokazuje, 
że dezinformacja to swego rodzaju „antyin-
formacja”: trzeba poświęcić mnóstwo energii, 
aby zniwelować jej skutki. Jest jak dziura, po 
której zasypaniu dopiero wychodzimy na 
zero… Ale czy na dysku komputera można 
zapisać plik o ujemnym rozmiarze?

Nie dajmy się jednak wkręcić za głęboko 
w filozofię, oto parę bitów czegoś znacznie 
pożyteczniejszego. Już w maju 
kolejna edycja Copernicus 
Festival – w Krakowie 
i przestrzeni wirtualnej: 
tym razem liczne festiwa-
lowe wydarzenia zostaną 
zorganizowane wokół hasła 

„Informacja”. Porozmawia-
my o szyfrowaniu kwanto-
wym i o literaturze, o Wiel-
kich Danych i o komunikacji 
zwierząt… Będą wspólne śniada-
nia, rozmowy, wykłady i wystawy.�

any information if the “text” is impossible to 
read? Who knows – perhaps the mysterious 
symbols were inscribed as a joke and they 
don’t even intend to convey any information?

Curiouser and curiouser… Programmers 
and linguists have little to say about the dif-
ference between information and disinfor-
mation. For a programmer, the statement 

“Australia is not much bigger than Radom” 
contains as much information as the char-
acters that comprise it. Meanwhile, reality 
shows that disinformation is in fact equiva-
lent to anti-information, and requires a lot of 
energy to outdo the damage it does. It’s a bit 
like filling in a hole – we only reach zero once 
it’s full… But is it even possible to save a file 
of negative size?

Still, let’s not get too bogged down 
with philosophy – here are a few 

bits of something far more 
useful. In May, the latest Co-

pernicus Festival arrives in 
Kraków and the virtual space. 
This year’s events focus on 
the concept of “Information”. 

We’ll explore quantum en-
cryption, literature, Big 

Data and animal communi-
cation over communal break-

fasts and at discussions, lectures 
and exhibitions.� 



Możemy 
wszystko
Z Tomaszem Gutkowskim 

przed 20. Miesiącem 
Fotografii w Krakowie  

rozmawia Adam Mazur.

Adam Mazur: Miesiąc Fotografii w Kra-
kowie obchodzi w tym roku okrągłe 
urodziny. W jakim momencie znajduje 
się organizacja i wydarzenie przez ciebie 
prowadzone?

Tomasz Gutkowski: W momencie 
nieustannego poszukiwania.

Czego poszukujecie?
Fotografia przez te dwie dekady bardzo 

się zmieniła i wciąż się dynamicznie zmienia. 
Miesiąc Fotografii nadąża za tymi przemia-
nami. Staramy się śledzić i relacjonować, 
a także badać fotografię współczesną. Zmie-
nił się też otaczający nas świat, przyzwycza-
jenia i oczekiwania publiczności.

Co to znaczy dla odbiorców? 
Od kilku lat nie mamy programów 

tematycznych. Rezygnując z kuratorowanego 
wydarzenia z wiodącym tematem, chcieliśmy 
spróbować czegoś nowego, bardziej otwarte-
go i wielowątkowego. Bliska nam jest teraz 
formuła programu badawczego skoncentro-
wanego na obrazach i kulturze wizualnej. Do-
brze oddaje to nasz międzynarodowy projekt 
Why Pictures? (whypictures.net), 
w którym podejmujemy kwestie fotogra-
fii społecznej czy fotografii „nieludzkiej”, 
tworzonej bez udziału człowieka, a mającej 
olbrzymi wpływ na jego życie. Szczególnie 
ważna wydaje nam się kwestia sprawczo-
ści obrazów, ich działania i oddziaływania 
zarówno na geopolitykę, jak i życie codzienne. 
Przykładowo: beztroskie udostępnianie zdjęć 
prywatnych w mediach społecznościowych 

Adam Mazur: Krakow Photomonth is 
celebrating an anniversary this year. 
How would you describe organising it 
and the event in general?

Tomasz Gutkowski: As a never-ending 
search.

What are you searching for?
Photography has changed significantly 

over the last two decades and continues to 
change. Photomonth closely follows these 
changes; we strive to examine and report 
them, and to study contemporary photogra-
phy. The world has also changed, as have the 
customs and expectations of our audience.

What does it mean for your audience? 
We stopped preparing thematic pro-

grammes a few years ago. By forgoing curat-
ing the events in this way, we are hoping to cre-
ate something new, open and wide-reaching. 
Our broad programme focuses on images and 
visual culture. This is shown in our interna-
tional project Why Pictures? (whypictures.net) 
which explores issues of social or “unhuman” 
photography, created without human input 
yet having a major impact on our lives. I think 
the issue of agency of photos is particularly 
important, as is their impact on geopolitics 
and our daily lives. For example, when we 
share pictures of our private lives on social 
media, we are feeding algorithms which in-
fluence our choices as consumers and even 
undermine fundamental civic liberties (for 
example facial recognition systems used by 
oppressive regimes). These are fascinating 

Anything Is 
Possible

Adam Mazur talks to  
Tomasz Gutkowski 

ahead of the 20th Krakow 
Photomonth Festival.

Wydarzenia Events

fot. dzięki uprzejmości 
Miesiąca Fotografii w Krakowie

photos courtesy of Krakow 
Photomonth Festival

Tomasz Gutkowski

Współtwórca festiwalu Miesiąc 
Fotografii w Krakowie, szef Fundacji 
Sztuk Wizualnych. Menedżer kultury, 
wykładowca akademicki, producent 
projektów wydawniczych, wysta-
wienniczych i archiwistycznych. 
Popularyzator dorobku wybitnych pol-
skich artystów: Zofii Rydet, Wojciecha 
Plewińskiego, Zygmunta Rytki, 
Władysława Hasiora i innych. 

Co-founder of the Krakow 
Photomonth Festival and director of 
the Visual Arts Foundation. Cultural 
manager, academic lecturer, pro-
ducer of publishing, exhibition and 
archival projects. Populariser of the 
achievements of Polish artists such 
as Zofia Rydet, Wojciech Plewiński, 
Zygmunt Rytka and Władysław Hasior. 

fot. / photo by Bartolom
eo Koczenasz

Miesiąc Fotografii w Krakowie
Krakow Photomonth Festival

26.05–26.06.2022
photomonth.com
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„karmi” algorytmy, które później służą do 
wpływania na nasze wybory konsumenckie, 
a nawet podstawowe wolności obywatelskie 
(np. systemy rozpoznawania twarzy w służbie 
opresyjnej władzy). Są to fascynujące procesy, 
którym chcemy się przyglądać, a jednocze-
śnie dzielić się tymi odkryciami z odbiorcą.

Why Pictures? to strona w sieci i seria 
wydarzeń, rodzaj networkingu, a co 
z wystawami?

W tej chwili mniej interesują nas wielkie 
wystawy monograficzne, a bardziej projekty 
badawcze, edukacyjne. Na Miesiącu zawsze 
jest jednak miejsce dla klasycznej fotografii 
i wystaw. W ramach materializacji Why 
Pictures? w Muzeum Nowej Huty organi-
zujemy wystawę, a raczej „ogród przygód 
i doświadczeń” przygotowany przez Magda-
lenę Kownacką i Annę Olszewską. Do tego 
szereg wystaw gościnnych – w galeriach 
i plenerze – organizowanych przez part-
nerskie instytucje oraz zaproszone przez 
nas z okazji urodzin kolektywy. Last but not 
least, w aktualnej siedzibie Bunkra Sztuki 
przy Rynku zobaczymy wystawę o Krakowie 
i tym, co niewidzialne – przygotowuje ją na 
nasze zaproszenie Stach Ruksza. 

Czyli będzie skandal?
(śmiech) To będzie wizualny esej o Krako-

wie, ale szerzej o Polsce XXI wieku. Opowieść 
o relacji aspiracji i rozczarowań, napięciach 
między tradycją i próbą modernizacji, 
o nierównościach społecznych, klasowości 
i establishmencie. A wreszcie – bo przecież 

to festiwal sztuk wizualnych – o tym, co 
niewidoczne, a raczej niechętnie widziane. 

Na czym w takim razie polega zmiana 
w podejściu do wystaw?

To jest raczej przesunięcie akcentów, 
rezygnacja ze spektaklu na rzecz działań bar-
dziej naszym zdaniem potrzebnych. Konse-
kwentnie rozwijamy Sekcję ShowOFF, która 
w tym roku jest wyjątkowo umiędzynaro-
dowiona. Napawa nas dumą, że debiutowali 
u nas artyści, którzy dziś podbijają scenę 
światową. Naszym celem jest to, by projekty 
stworzone pod czułą opieką zaproszonych 
przez nas mentorów mogły od razu ruszyć 
w świat. Ponadto od zeszłego roku sekcja 
Fringe stała się też platformą współpracy 
i wymiany doświadczeń pomiędzy czołowy-
mi polskimi uczelniami artystycznymi oraz 
przestrzenią eksperymentalną dla rozma-
itych inicjatyw oddolnych, prezentowanych 
z naszą pomocą w przestrzeni miejskiej.  

Ostatnie dwa lata były trudne dla insty-
tucji kultury, a zwłaszcza festiwali, ale 
wam udało się przetrwać.

Nie było to łatwe, ale w czasie pandemii 
wypracowaliśmy nową formułę działania. 
Problemy z finansami to jedno, kwestia 
mobilności naszych gości to drugie, a bezpie-
czeństwo publiczności to jeszcze inna, bar-
dzo ważna sprawa. Więcej rzeczy organizu-
jemy w formule zdalnej, prezentacji slajdów, 
wykładów i seminariów online. Pozwala to 
na utrzymanie międzynarodowego cha-
rakteru festiwalu. Nie musisz produkować 

processes we want to examine, and we share 
our findings with the public.

Why Pictures? is a website and a series of 
events resembling networking. What 
about exhibitions?

Right now I’m less interested in major 
monographic exhibitions and more in re-
search and educational projects. Of course 
at Photomonth there’s always space for clas-
sical photography and exhibitions. As part 
of our preparations of Why Pictures?, we are 
hosting an exhibition – or perhaps a “gar-
den of adventures and experiences” – at the 
Nowa Huta Museum, prepared by Magdalena 
Kownacka and Anna Olszewska. There are 
also several guest exhibitions at galleries and 
outdoors organised by partner institutions 
and visiting collectives. Last but not least, 
the current venue of Bunkier Sztuki at the 
Main Market Square hosts an exhibition 
about Kraków and its invisible elements, 
prepared by Stach Ruksza. 

So can we expect a scandal?
(laughs) It will be a visual essay about 

Kraków and about 21st-century Poland in gen-
eral. A story of the relationship between aspi-
rations and disappointment, tensions between 
tradition and attempts at modernisation, class 
and social inequalities, the establishment. Fi-
nally, since ours is a visual arts festival, about 
that which is invisible or overlooked. 

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2016, Bunkier Sztuki

Krakow Photomonth 2016, Bunkier Sztuki 
fot. / photo by Kamil A. Krajewski



Tell us more about your change in atti-
tude to exhibitions.

It’s more about shifting focus and forgo-
ing spectacle in favour of more important 
activities. We continue to develop the Show-
OFF section, which has an exceptionally inter-
national profile this year. We are proud that 
artists who have made their debut at Pho-
tomonth are now achieving acclaim on the 
global scale. We hope that projects created 
under the guidance of our mentors are ready 
to head out into the world. Additionally, since 
last year the Fringe section has been serving 
as a platform for collaboration and sharing 
of experiences among leading art schools in 
Poland and providing an experimental space 
for myriad grassroots initiatives presented 
in the city space. 

The last two years have been difficult for 
cultural institutions and festivals in par-
ticular, but you have prevailed.

It hasn’t been easy, but we have developed 
a new formula during the pandemic. Finan-
cial problems are one thing, travel another, 
and public safety is another important con-
cern. We are hosting more events such as 
slide presentations, lectures and seminars 
online, allowing us to maintain the festival’s 
international aspect. You don’t have to pro-
duce a major exhibition of photos from South 
Africa or East Asia – all you need to do is in-
vite a specialist from the region who can give 
an insider’s perspective to what’s most im-
portant in the region. We were lucky that our 
events coincided with relaxed restrictions 

Dobrym przykładem jest choćby nasza 
współpraca z Martą Bogdańską, której książ-
ka i wystawa przez nas produkowane podró-
żują i aktualnie pokazywane są w warszaw-
skim Instytucie Fotografii Fort i w ramach 
festiwalu Circulation(s) w Paryżu. 

Jaką funkcję Miesiąc pełni w Krakowie 
i w Polsce?

Jesteśmy przestrzenią, w której prowa-
dzona jest krytyczna refleksja nad obrazem. 
Staramy się dzielić z publicznością tym, 
co aktualne i według nas ważne. Miesiąc 
Fotografii i organizującą go Fundację Sztuk 
Wizualnych można porównać do siewcy. 
Inicjujemy i produkujemy kilkadziesiąt 
projektów rocznie. 

Siewca, ciekawa metafora…
Ale może być też parasol – chronimy 

i wspieramy oddolne inicjatywy, stwarzamy 
przestrzeń do wypowiedzi i eksperymentu. 
Tak widzimy swoją kulturo- i miastotwórczą 
rolę. Natomiast walka o skalę, a tym bardziej 
rywalizacja krajowa czy międzynarodowa 
już nas po prostu nie dotyczą. Lubię myśleć, 
że na tym polega dojrzałość (śmiech). 

Mimo wszystko nie brzmi to optymi-
stycznie. 

Optymistycznie nie nastraja otaczająca 
nas rzeczywistość. Ale my pielęgnuje-
my w sobie radość i niepoprawny nieraz 
optymizm. Paradoksalnie Fundacja Sztuk 
Wizualnych jest dziś w bardzo komforto-
wej sytuacji – możemy wszystko! Możemy 
przejść w tryb biennale czy triennale albo 
poświęcić się całkowicie edukacji i opracowy-
waniu dorobku klasyków polskiej fotografii 
– czym zresztą od lat się zajmujemy. Fascynu-
jąca perspektywa!

Chronimy i wspie-
ramy oddolne ini-

cjatywy, stwarzamy 
przestrzeń do wypo-

wiedzi i ekspery-
mentu. Tak widzimy 
swoją kulturo- i mia-

stotwórczą rolę.„
We protect and 

support grassroots 
initiatives, and 

provide space for 
expression and 

experimentation. 
That’s how we see 

our role in creating 
culture and operat-

ing in a city.

wielkiej wystawy fotografii z Południowej 
Afryki czy Azji Wschodniej. Wystarczy, że 
na spotkanie i wykład zaprosisz specjalistę 
czy specjalistkę z tego regionu, kogoś, kto 
z perspektywy insajdera opowie naszej pu-
bliczności o tym, co w regionie najważniej-
sze. Na szczęście w ostatnich dwóch latach 
trafialiśmy na rozluźnienie ograniczeń pan-
demicznych, więc mogliśmy spotkać się na 
żywo z naszą publicznością. 

Jak jeszcze pandemia wpłynęła na wasz 
program i działania?

Zmieniliśmy podejście do projektów 
w zakresie, który nazwałbym roboczo „eko-
logią w sztuce”. Interesuje nas długofalowe 
oddziaływanie. Zamiast produkować drogie 
wystawy i robić jednorazowe megawydarze-
nia staramy się produkować rzeczy, które 
premierę będą miały w Krakowie, ale znajdą 
też swój ciąg dalszy w innych miejscach. 

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2018, Galeria Starmach

Krakow Photomonth 2018, Starmach Gallery
fot. / photo by Kamil A. Krajewski
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To byłby koniec?
Niekoniecznie, to mogłoby być bardzo 

ożywcze i dla nas, i dla miasta. 

Co jest najważniejszym osiągnięciem 
Miesiąca Fotografii?

Publiczność i społeczność. Przywilej łą-
czenia pod wspólną banderą dziesiątek, setek 
wspaniałych artystek/-ów, kuratorek/-ów, 
wolontariuszy, instytucji i współpracowni-
ków. Z okazji 20. edycji składamy im, Wam, 
szczere podziękowania.�

during the pandemic, so we were able to meet 
our audiences in person. 

How else has the pandemic affected your 
programme and activities?

We have changed our attitude to projects 
I’d call “ecology in art”. We are interested in 
long-term effects. Instead of producing ex-
pensive exhibitions and hosting one-off huge 
events, we are trying to produce things which 
will premiere in Kraków but which will be 
continued elsewhere. An excellent example 
is our collaboration with Marta Bogdańska: 
we produced her book and exhibition, and 
they continue to travel – they are currently 
on display at the Fort Photography Institute 
in Warsaw and as part of the Circulation(s) 
festival in Paris. 

What function does Photomonth per-
form in Kraków and in Poland?

We provide a space for critical reflection 
on images. We strive to share the most cur-
rent and important elements of the world of 
photography with the public. Photomonth 
and its organiser, the Visual Arts Foundation 
sow the seeds by initiating and producing 
dozens of projects every year. 

Sowing the seeds is a great metaphor.
Or you could describe us as an umbrella 

– we protect and support grassroots initia-
tives, and provide space for expression and 
experimentation. That’s how we see our role 
in creating culture and operating in a city. 

We are no longer concerned with fighting 
for scale, and even less with competing on 
a national or international scale. I like to 
think it shows our maturity (laughs). 

That still doesn’t sound all that optimistic. 
Our reality doesn’t exactly inspire opti-

mism. But we are cultivating joy and opti-
mism verging on the incorrigible. Paradox-
ically, the Visual Arts Foundation is in a very 
comfortable situation – we can do anything! 
We could shift to a biennial or triennial for-
mat, or devote ourselves entirely to education 
and promoting the legacy of Polish masters 
of photography – something we have been 
doing for several years already. It’s a fasci-
nating perspective!

Would that mean the end?
Not necessarily – it could be invigorating 

for us and for the city. 

What would you say is Photomonth’s 
greatest achievement?

The public and the community. The 
privilege of bringing together dozens, bah, 
hundreds of extraordinary artists, curators, 
volunteers, institutions and collaborators 
under a single banner. I would like to extend 
my sincere thanks to them, to you, on our 
20th anniversary.�
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Adam Mazur 
Krytyk i teoretyk fotografii, historyk 
sztuki, publicysta i wykładowca uni-
wersytecki, twórca magazynu „Blok” 
(blokmagazine.com). Autor książek o 
fotografii współczesnej i dawnej, m.in. 
wydanego przez Universitas Świata 
okaleczonego. Historii fotografii 
Europy Środkowej 1818–2018.

Critic and theorist of photography, art 
historian, columnist, university lec-
turer and founder of the “Blok” mag-
azine (blokmagazine.com). Author of 
books about early and contemporary 
photography.

Miesiąc Fotografii 
w Krakowie 2012, 
MOCAK

Krakow Photomonth 
2012, MOCAK
fot. / photo by Kuba Ceran
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Do niedawna twórczość Vilhelma 
Hammershøia (1864–1916), naj-

słynniejszego malarza duńskiego i jednego 
z najwybitniejszych artystów przełomu XIX 
i XX wieku, była w naszym kraju praktycznie 
nieznana. Za sprawą pierwszej w Polsce mo-
nograficznej ekspozycji, otwartej pod koniec 
ubiegłego roku w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, jego nazwisko zaczęto odmie-
niać nad Wisłą przez wszystkie przypadki, 
a zainteresowanie wystawą Vilhelm Hammer-
shøi. Światło i cisza przerosło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów. Teraz do zagłębienia 
się w intrygujący, pełen intymnych emocji 
świat kopenhaskiego „malarza ciszy” zapra-
sza Muzeum Narodowe w Krakowie.

„Wystawa w naszym muzeum powstała 
w oparciu o scenariusz przygotowany przez 
Martynę Łukasiewicz [z Muzeum Narodo-
wego w Poznaniu – przyp. red.], pierwszą 
polską badaczkę i znawczynię twórczości 
Hammershøia, kuratorkę tego projektu. Na 
krakowskiej ekspozycji znalazł się wybór re-
prezentatywnych dla całej twórczości artysty 
obrazów olejnych, akwarel oraz rysunków 
pochodzących ze znakomitych kolekcji 
europejskich, głównie duńskich. Szczególną 
gratką jest także możliwość podziwiania 
dzieł z prywatnej kolekcji ambasadora Johna 

Until recently works by Vilhelm Ham-
mershøi (1864-1916), the most famous 

Danish painter and one of the most outstand-
ing artists of the turn of the 20th century, 
were almost entirely unknown in Poland. The 
National Museum in Poznań launched the 
first monographic exhibition dedicated to 
the artist late last year; ever since, his name 
has been increasingly heard by the Vistula, 
and interest in the exhibition Vilhelm Ham-
mershøi. Light and Silence has exceeded all ex-
pectations. It’s now the turn of the National 
Museum in Krakow to introduce the public to 
the intimate world of the “painter of silence”.

“Our exhibition follows a script prepared 
by Martyna Łukasiewicz [from the Nation-
al Museum in Poznań – ed.], Poland’s first 
scholar and expert on Hammershøi’s works 
and curator of the project. The Cracovian 
exhibition includes a selection of artworks 
representative of his output, including oil 
paintings, water colours and drawings on 
loan from some of the finest collections in 
Europe, mainly Denmark. I’m especially de-
lighted to present works from the private 
collection of Ambassador John L. Loeb Jr. 
Another new element of our exhibition is 
one of Hammershøi’s most important paint-
ings, The Balcony Room at Spurveskjul, from 

Dorota Dziunikowska
Kraków Culture

Wydarzenia Events

Alians talentu  
i osobowości

Union of Talent 
and Personality

Vilhelm Hammershøi.  
Światło i cisza 

Vilhelm Hammershøi.  
Light and Silence

4.03–8.05.2022 
mnk.pl

L. Loeba Jr. Nowością na naszej wystawie 
jest przy tym znaczący w dorobku Ham-
mershøia obraz Pokój balkonowy w Spurveskjul 
z kolekcji Museum Boijmans Van Beunin-
gen w Rotterdamie – opowiada Aleksandra 
Krypczyk-De Barra, kuratorka krakowskiej 
odsłony wystawy. – Opracowany na potrze-
by poznańskiej wystawy scenariusz musiał 
zostać przystosowany do naszych warunków 
ekspozycyjnych. Prezentacji twórczości 
Hammershøia oddano największą salę 
wystaw zmiennych w Gmachu Głównym. 
Aranżację tej ogromnej i wymagającej prze-
strzeni zawdzięczamy Magdalenie Bujak. Jej 
minimalistyczny i stonowany kolorystycznie 
projekt współgra z dziełami duńskiego ar-
tysty. Uwzględniono w niej, między innymi, 
sygnalizowane w scenariuszu »dialogi« 
między eksponowanymi dziełami, zaś prosta, 
niemal intuicyjna ścieżka zwiedzania uła-
twia poruszanie się między poszczególnymi 
częściami ekspozycji. Warto także zwrócić 
uwagę na subtelną oprawę świetlną oraz 
możliwie pełne wyizolowanie dźwiękowe 
materiałów audiowizualnych umożliwiające 
zwiedzającym komfortowy odbiór »światła 
i ciszy« sztuki Hammershøia”. 

Wybór istotnych dzieł ze wszystkich 
okresów pracy artysty – od studiów 

Vilhelm Hammershøi, Budynek Kompanii 
Azjatyckiej widziany z St. Annæ Gade 
w Christianshavn, 1902

The Buildings of the Asiatic Company, seen 
from St. Annæ Street, Copenhagen, 1902
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w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w rodzinnej Kopenhadze aż po ostatnie lata 
życia – pozwala prześledzić rozwój jego 
stylu oraz dostrzec najważniejsze, stale 
powracające motywy. Frekwencyjny sukces 
poznańskiej ekspozycji potwierdził, że 
portrety bliskich, autoportrety, wnętrza 
mieszkania i pracowni czy pejzaże duńskiej 
stolicy, którymi zachwycali się współcześni 
(m.in. Auguste Renoir i Rainer Maria Rilke), 
pozostają fascynujące i dziś. Powściągliwa, 
wyrafinowana i kontemplacyjna twórczość 
skandynawskiego malarza, pełna „pauz, 
ciszy i przestrzeni znajdujących się »pomię-
dzy«” łączy osobisty przekaz i uniwersalne 
treści. Jak podkreśla krakowska kuratorka, 
ten „intrygujący tematycznie i wyrafinowa-
ny formalnie alians talentu i osobowości oraz 
niezwykłej nastrojowości i subtelnej warstwy 
emocjonalnej zdecydowanie nie poddaje się 
prostym kwalifikacjom”.�

the collection of the Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam,” says Aleksandra 
Krypczyk-De Barra, curator of Kraków’s in-
stalment of the exhibition. “The script was 
originally prepared for the Poznań exhibi-
tion, and we needed to adapt it to our own 
museum. We dedicated our largest tempo-
rary exhibition hall at the Main Building, 
and entrusted Magdalena Bujak to arrange 
this vast, demanding space. Her minimalist, 
muted design fits perfectly with the Danish 
artist’s works. It takes into account the ‘dia-
logues’ between various artworks described 
in the script, while the simple, almost intu-
itive path around the exhibition makes it 
easy for visitors get the most out of it. It’s 
also worth noting the subtle lighting and 
almost entirely sound-proofed audiovisual 
materials which help visitors fully enjoy the 
‘light and silence’ of Hammershøi’s art.” 

The museum’s selection of artworks from 
throughout the artist’s career – from his time 
as a student at the Royal Danish Academy of 
Fine Arts in his native Copenhagen all the 
way to his final years – allows us to see how 
his style developed and note the most impor-
tant, repeating motifs. The high attendance 
at the Poznań exhibition confirms that fam-
ily portraits, self-portraits, interiors of his 

apartment and workshop, and landscapes of 
the Danish capital admired by Hammershøi’s 
contemporary artists such as Auguste Renoir 
and Rainer Maria Rilke remain fascinating 
until the present day. The restrained, refined 
and contemplative art by the Scandinavi-
an master, filled with “pauses, silence and 
‘in-between’ spaces”, intertwines personal 
messages and universal themes. The cura-
tor of the Cracovian exhibition adds, “The 
thematically engaging and formally refined 
union between talent and personality, as 
well as the extraordinary atmosphere and 
subtle emotional layer, certainly cannot be 
pigeonholed.”�

Vilhelm Hammershøi, 
Wnętrze przy Strandgade 
z promieniem słonecznym 

na podłodze, 1901

Interior in Strandgade, 
Sunlight on the Floor, 1901

kolekcja Statens 
Museum for Kunst 

collection of the 
Statens Museum 
for Kunst



In late 2021, the MOCAK Museum of 
Contemporary Art in Krakow asked 

visitors to… donate old shoes. It formed a part 
of a campaign by Sislej Xhafa (Albanian art-
ist raised in socialist Yugoslavia, educated 
in Italy and now living in New York) who 
travels all over the world to create installa-
tions exploring issues of migration. Made of 
thousands of discarded shoes, the frame of 
the “barge” intends to encourage audiences 
to ask questions, think about what the pas-
sengers may have been fleeing and how their 
journey ended. The Cracovian installation, 
recalling the shape of boats used by refugees 
to reach European borders and items they 
leave behind, forms a part of the exhibition 
Politics in Art. 

MOCAK’s tenth flagship presentation of 
the cycle which confronts art with some 
of the greatest issues facing humankind 

– previous topics included the concepts of 
nature, homeland, medicine, art, gender, 
crime, sport, economy and history – was 
originally planned for 2020, but had to be 
postponed due to the pandemic. Works by 
dozens of authors from all corners of the 
globe present a critical take on actions taken 
by governments, revealing and highlighting 
the fallacies and deceptions of political strat-
egies. “Once upon a time art served to bolster 
power – today it aims to question and subvert 
it. Once, artists used their talent to support 
the power of political systems – today they 
offer insightful criticism of politicians,” note 
curators Maria Anna Potocka, Agnieszka 
Sachar and Martyna Sobczyk. This means 
that the lines between art and activism are 
becoming increasingly blurred. 

The curators also had to face up to the 
difficult experiences of the past two years. 

“The pandemic forced us to postpone the exhi-
bition, which had a major impact on its scope 
and selection of artworks. Some topics which 
we considered to be important back then have 
been pushed into the background by other 

Dorota Dziunikowska
Kraków Culture

Krytyczne 
spojrzenie

Critical 
Take

Wydarzenia Events

Polityka w sztuce
Politics in Art

29.04–25.09.2022
mocak.pl

Pod koniec 2021 roku Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie MOCAK ogło-

siło zbiórkę… starych butów. Była to część 
akcji artystycznej, w ramach której Sislej 
Xhafa (nowojorski artysta pochodzący z Al-
banii, wychowany w socjalistycznej Jugosła-
wii i wykształcony we Włoszech) w różnych 
miejscach na świecie tworzy instalacje doty-
kające problemu określanego powszechnie 
mianem nielegalnej imigracji. Uformowany 
z tysiąca niepotrzebnych butów szkielet 

„barki” ma prowokować do zadawania pytań, 
zastanowienia się, gdzie są jej pasażerowie, 
od czego uciekali i jak skończyła się ich wy-
prawa. Krakowska praca – nawiązująca do 
kształtu łodzi, jakimi uchodźcy docierają do 
wybrzeży Europy, a także porzucanych przez 
nich przedmiotów – jest częścią wystawy 
Polityka w sztuce. 

Dziesiąta z cyklu flagowych ekspozycji 
MOCAK-u zestawiających sztukę z najważ-
niejszymi terminami cywilizacyjnymi (po-
przednio były to natura, ojczyzna, medycyna, 
sztuka, gender, zbrodnia, sport, ekonomia 
i historia) planowana była już w 2020 roku, 
jednak z powodu pandemii zobaczymy ją 
dopiero tej wiosny. Prace kilkudziesięciu 
autorów z różnych krajów zaprezentu-
ją krytyczne spojrzenie współczesnych 
twórców na posunięcia władzy, ujawniając 
i piętnując sztuczność oraz zakłamanie 
strategii politycznych. „Dawniej sztuka 

Jerzy Bereś, Szmata, 1971, tech-
nika własna, Kolekcja MOCAK-u

Rag, 1971, own technique, 
MOCAK Collection
fot. / photo by R. Sosin
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służyła umacnianiu władzy. Obecnie służy jej 
kontrolowaniu i podważaniu. Kiedyś artyści 
wspierali swoim talentem potęgę systemów 
politycznych. Dzisiaj wnikliwie i krytycznie 
obserwują polityków” – zauważają kurator-
ki Maria Anna Potocka, Agnieszka Sachar 
i Martyna Sobczyk. Dlatego w działaniach 
podejmowanych dziś przez artystów nie-
rzadko zacierają się granice między sztuką 
a aktywizmem. 

Niebagatelne znaczenie dla pracy 
kuratorek miały oczywiście doświadczenia 
ostatnich dwóch lat. „Wymuszone pandemią 
przesunięcie terminu otwarcia wystawy 
miało znaczący wpływ na jej zakres, jeśli 
chodzi o dobór prac. Niektóre tematy, które 
uznawaliśmy za istotne kilkanaście mie-
sięcy temu, zostały wyparte przez nowe 
wydarzenia polityczne. Ta dezaktualizacja 
spowodowała m.in. decyzję o rezygnacji 
z poruszania w obrębie ekspozycji wątku 
Brexitu, który dziś wydaje się być faktem 
z odległej przeszłości. Działy w obrębie 
naszej wystawy nie uległy zmianie, dalej jest 
to opowieść o demokracji i oporze, obserwo-
wanym wzroście tendencji nacjonalistycz-
nych, Unii Europejskiej w dobie kryzysu 
migracyjnego czy medialności towarzyszącej 
polityce. Zmieniła się jednak lista prac. Za 
konieczność w obecnej sytuacji uznaliśmy 
dodanie dzieł poruszających sytuację poli-
tyczną w Białorusi oraz rozwinięcie części 

ekspozycji poświęconej archiwum protestów 
społecznych w naszym kraju” – tłumaczy 
Agnieszka Sachar.

Kuratorki podkreślają, że celem wystawy 
nie jest potępianie polityki, ale pokazanie, 
że jest ona „obszarem etycznie labilnym, 
w którym człowiek łatwo ulega moralnemu 
zepsuciu”.�

events. For example, we decided to abandon 
our plans to explore the topic of Brexit which 
now seems to belong to the distant past. The 
sections of our exhibition remain the same 
and it still focuses on democracy and resist-
ance, on the growth of nationalist tendencies, 
on the EU and its response to the refugee crisis 
and on how politics is reported in the media. 
However, the selection of works is now dif-
ferent. We felt it was crucial to add artworks 
exposing the political situation in Belarus 
and to expand the section dedicated to the 
archive of social protests in Poland,” explains 
Agnieszka Sachar.

The curators stress that the aim of the 
exhibition isn’t to condemn politics but rath-
er to show that it is “ethically unstable and 
potentially leading to moral corruption.”�

Sislej Xhafa, Barka, 2011, instalacja  

The Barge, 2011, installation
fot. dzięki uprzejmości S. Xhafa, GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / 

Pekin / Les Moulins / Hawana / Săo Paulo / Rzym / Paryż, widok instalacji 
w Museo Madre, Neapol 2011, fot. A. Benestante 

photo courtesy of S. Xhafa, GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / 
Beijing / Les Moulins / Havana / Săo Paulo / Rome / Paris, installation 

view Museo Madre, Naples 2011, photo by A. Benestante

Adam Rzepecki, Ulica Byłych Więźniów 
Politycznych, 1980, fotografia, Kolekcja 
MOCAK-u

Street of Former Political Prisoners, 1980, 
photograph, MOCAK Collection



During the 1970s and 1980s, Poland’s most 
important presentations of the latest 

trends in painting, printmaking and sculpture 
included the regular reviews “Kraków Meet-
ings” and “Sculpture of the Year” organised by 
the Association of Polish Artists and Designers 
at the the BWA Exhibition Pavilion and the 
Palace of Art of the Kraków Society of Friends 
of Fine Arts. The tradition was revived in 2017 
by the Kraków Branch of the Association of 
Polish Artists and Designers by inviting Craco-
vian artists to participate in a great celebration 
of the arts under the banner Kraków Artistic 
Meetings. The biennial event was held again 
in 2019, and the pandemic meant the opening 
of the 2021 edition has been moved to May and 
June this year. 

The meetings are always accompanied 
by a set motto: 2017’s “Configurations” were 
followed by “Dialogues” in 2019, while this 
year’s leading motif is “Territories”. “The 
motto refers to how people perceive their liv-
ing and working spaces, and the limitations of 
internal and external standards, conditions 
or circumstances. The works presented at 
the exhibitions refer to the global COVID-19 
pandemic which started in spring 2020 and 
completely changed the world and how we 
perceive our freedom, independence, safety 
and sudden threats,” explains Joanna War-
choł, President of the Kraków Branch of the 
Association of Polish Artists and Designers. 
She adds, “The territories of the motto are the 

W  latach 70. i 80. XX wieku do naj-
ważniejszych polskich prezentacji 

nowoczesnych tendencji w polskim malar-
stwie, grafice i rzeźbie należały cykliczne 
przeglądy Spotkania Krakowskie oraz Rzeźba 
Roku organizowane przez Związek Polskich 
Artystów Plastyków w krakowskim Pawi-
lonie Wystawowym BWA oraz Pałacu Sztuki 
TPSP. Właśnie do tych tradycji w 2017 roku 
nawiązał ZPAP Okręg Krakowski, zapraszając 
związanych z naszym miastem twórców 
do udziału w letnim festiwalu sztuki pod 
hasłem Krakowskie Spotkania Artystyczne. 
Wydarzenie zaplanowane w cyklu dwu-
letnim miało kolejną odsłonę w roku 2019, 
a otwarcie edycji 2021 z powodu pandemii 
zostało przesunięte na przełom maja i czerw-
ca tego roku. 

Spotkaniom towarzyszy zawsze za-
proponowane przez organizatorów hasło 
przewodnie – „Konfiguracje” w roku 2017 
i „Dialogi” dwa lata później, a tym razem 
artystom zgłaszającym udział w projekcie 
jako temat przewodni zaproponowano 

„Terytoria”. „Hasło odnosi się do szeroko 
Dorota Dziunikowska 
Kraków Culture

Sztuka  
w czasach 
pandemii

Art in the 
Time of the 

Pandemic

Krakowskie Spotkania  
Artystyczne – Terytoria 

Kraków Artistic 
Meetings – Territories

26.05–31.07.2022 
zpap.krakow.pl

Wydarzenia Events

Krakowskie Spotkania Artystyczne 
2019 – Dialogi, fragment wystawy  
Alter Ego, Galeria Pryzmat

Kraków Artistic Meetings 2019 – 
Dialogues, part of the exhibition  
Alter Ego, Pryzmat Gallery
fot. / photo by Dariusz Milczarek
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rozumianych obszarów ludzkiego funkcjo-
nowania w zakresie miejsca życia i pracy 
oraz prywatnej przestrzeni ograniczonej 
zewnętrznymi lub wewnętrznymi normami, 
uwarunkowaniami lub okolicznościami. 
Punkt wyjścia prezentowanych na wysta-
wach prac stanowi odwołanie się do ogło-
szonej wiosną 2020 roku ogólnoświatowej 
pandemii COVID-19, która zmieniła świat, 
i do postrzegania człowieka w zakresie 
wolności, niezależności, bezpieczeństwa 
oraz niespodziewanego zagrożenia” – tłu-
maczy Joanna Warchoł, prezes ZPAP OK 
i dodaje, że tytułowe terytoria to z jednej 
strony „obszary rozwoju cywilizacji i jej 
osiągnięć dających człowiekowi wiarę w nie-
ograniczone możliwości ludzkiej myśli”, 
a zarazem „skutki niektórych realizacji tej 
myśli doprowadzające do destrukcji świata 

– zaburzające równowagę natury, a także 
wpływające na bezpieczeństwo człowieka 
i życia na ziemi”. 

Zbiorowe wystawy główne dadzą 
przegląd aktualnej twórczości krakowskich 

artystów: obok rysunku i rzeźby kameralnej 
(pokazy w Pałacu Sztuki) oraz prac multi-
medialnych (wystawa Covidoki w Galerii 
Promocyjnej ASP) zobaczymy sztukę papieru 
(Papierowe emocje, kolejna ekspozycja w Pa-
łacu Sztuki), książkę artystyczną i grafiki 
(prezentacje Granice książki i Warsztat 
graficzny w związkowej Galerii Pryzmat) 
oraz fotografię artystyczną (Nowohuckie 
Centrum Kultury). W NCK zaplanowano 
także wystawę interdyscyplinarną Struktu-
ry powiązań oraz pokaz rzeźby plenerowej. 
Oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi 26 maja 
w Pałacu Sztuki, w kolejnych dniach odbędą 
się koncert krakowskich artystów sztuk 
pięknych i zaproszonych wokalistów w NCK 
oraz panel dyskusyjny w Akademii Sztuk 
Pięknych. A już od kwietnia krakowskie 
galerie zapraszają na wystawy i wydarzenia 
towarzyszące.

„Artyści przedstawią prace odwołujące 
się do szeroko rozumianego miejsca czło-
wieka w zagrożonym niebezpieczeństwem 
dla jego życia i aktywności świecie. Wskażą 
istniejące obszary wolności i niezależności, 
strefy zewnętrznego bezpieczeństwa jed-
nostki i społeczeństwa, a także ograniczenia, 
obostrzenia i zakazy wpływające w sposób 
bezpośredni na psychikę i funkcjonowanie 
człowieka oraz stabilność natury i praw 
nią rządzących” – zapowiada pandemiczną 
edycję Krakowskich Spotkań Artystycznych 
Joanna Warchoł.�

spheres of progress and achievement which 
allow us to believe in the unlimited scope of 
human thought on one hand, and on the other 
the effects of how some of this thought is im-
plemented, leading to widespread destruction 
of the environment and even threatening our 
safety and that of our planet.” 

The main collective exhibitions present 
a review of works by Cracovian artists, from 
drawings and small-scale sculptures (Palace 
of Art), multimedia (Promotional Gallery at 
the Academy of Fine Arts), paper artworks 
(Palace of Art), art books and prints (Pryzmat 
Gallery) and art photography (Nowa Huta 
Cultural Centre). The Nowa Huta Cultural 
Centre also hosts an interdisciplinary exhi-
bition and a presentation of outdoor sculp-
tures. The official opening is held on 26 May 
at the Palace of Art, followed by a concert by 
Cracovian fine artists and vocalists at the 
Nowa Huta Cultural Centre and a discussion 
panel at the Academy of Fine Arts. Galleries 
throughout Kraków present exhibitions and 
accompanying events from April.

“Artists present works exploring our place 
in a world filled with threats to our activities 
and lives. They indicate existing territories of 
freedom and independence, external safety 
of individuals and societies, and limitations, 
restrictions and prohibitions which have a di-
rect effect on our mental health and function-
ing and on the stability of nature and the laws 
which govern it,” adds Joanna Warchoł.�

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 
– Dialogi, fragment wystawy Przestrzeń_
otwarta, Planty

Kraków Artistic Meetings 2019 – Dialogues, 
part of the exhibition Open_Space, Planty 
Garden Ring
fot. / photo by Joanna Warchoł
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Trzewiki z safianowej skóry zapinane na 
siedem guziczków trafiły do Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie z miejscowości 
Uście Zielone (dziś w Ukrainie). Być może 
tam właśnie na początku XX wieku żyła ich 
nieznana z imienia i nazwiska właścicielka. 
Z kolei tasak kuchenny z rączką o ciekawym, 
przypominającym kobiecą postać kształcie 
używany był przez krakowiankę Elżbietę 
Strunc w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. 
Te i inne przedmioty składają się na wielo-
wątkową opowieść Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie o kobietach stojących za jego hi-
storią i kolekcją. Wystawa POWERBANK / siła ko-
biet powstała w nieprzypadkowej przestrzeni: 
do niedawna ta część budynku muzeum przy 
ul. Krakowskiej 46 mieściła oddział dużego 
banku, który – podobnie jak wiele innych 
przedsiębiorstw czy inicjatyw na Kazimierzu 

– został zmieciony przez pandemię. 
„W etnograficznej kolekcji buzują 

opowieści wzięte wprost z ludzkiego życia. 
Prowadzą do tysięcy miejsc na mapie świata, 
tysięcy życiorysów. Wystawa próbuje wy-
supłać z tej gmatwaniny rozmaite historie 
kobiet, nie tylko tych z pierwszego rzędu, 
także tych zapomnianych, anonimowych, 
na rozmaite sposoby tworzących Muzeum 
Etnograficzne w Krakowie – tłumaczy jedna 
z kuratorek Dorota Majkowska-Szajer. – Nie 
jest to rozprawa na temat historii zacnej in-
stytucji. Raczej powtarzane przy kuchennym 

The saffiano leather shoes with 
seven buttons came to the 

Ethnographic Museum of Kraków from 
the village of Uście Zielone in present-day 
Ukraine. It seems likely that their unnamed 
owner lived there in the early 20th century. 
The cleaver with a handle carved to resemble 
a female figure was used by the Cracovian Elż-
bieta Strunc during the first half of the 20th 
century. These and many other items come 
together to tell a fascinating story of women 
in the history and collection of the Ethno-
graphic Museum of Kraków. The exhibition 
POWERBANK / The Strength of Women is held in 
a rather special place: until recently, the part 
of the museum’s building at 46 Krakowska 
Street was the branch of a large bank which, 
like many other businesses in Kazimierz, had 
to adapt due to the pandemic. 

“The ethnographic collection teems with 
stories of real people and their lives. They 
lead to thousands of destinations all over 
the globe and thousands biographies. The 
exhibition delves into this tangle to pick out 
stories of women – not just the rich and fa-
mous but also the forgotten, anonymous 
ones who had a hand in creating the Eth-
nographic Museum of Kraków,” explains 
Dorota Majkowska-Szajer, one of the cura-
tors. “But it is not about the history of this 
noble institution; it is about conversations 
at the kitchen table about surviving (even 

Magia i proza 
codzienności

Everyday Magic 
and Prose

POWERBANK / siła kobiet 
POWERBANK / The Strength of Women

27.05–31.12.2022 
etnomuzeum.eu

Rojnica z matecznikiem, lata 40. XX wieku

Swarm box, 1940s

kolekcja Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie

collection of the 
Ethnographic Museum of 
Kraków 
fot. / photo by Marcin Wąsik
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stole rozmowy o dawaniu sobie rady (także 
w sytuacjach właściwie beznadziejnych), 
o pragnieniu sprawczości, o czułości i gnie-
wie, frustracjach i fascynacjach, wzlotach 
i upadkach, wytrwałej pracy u podstaw 
i twórczych zrywach, magii i prozie co-
dzienności. Równorzędnymi bohaterkami 
tej polifonicznej opowieści są emancypant-
ki, autsajderki, społeczniczki, gospodynie 
domowe. Hafciarki, wycinankarki, projek-
tantki, służące, arystokratki, etnografki. Ich 
losy splatają się w intrygującą sieć, ujawniają 
niespodziewane powiązania, wzmacniają się 
nawzajem – w nieskończoność”. 

O czym pozwala opowiedzieć niemal 
dwumetrowa rzeźba obwieszonego końskim 
włosiem i owczym runem św. Onufrego 
sprowadzona do Krakowa przez lwowską 
bibliofilkę i znawczynię sztuki Helenę Dąb-
czańską? Albo płócienny wałek do układania 
fryzury włączony do kolekcji dzięki Cecylii 
Śniegockiej, zasłużonej emancypantce? 
A papierowa chorągiewka na święto Simchat 
Tora zachowana przez Reginę Lilientalową, 

pionierkę badań obrzędowości żydowskiej 
w Polsce? Co łączy przenośny warsztat tkacki 
Carmen Noemi Chorivanti z peruwiań-
skiej wioski Savareni z parą koronkowych 
rękawiczek z pracowni Anieli Korbel, której 
zakład działał do lat 70. XX wieku przy ulicy 
Floriańskiej w Krakowie? Co wyniknie ze 
spotkania ze spojrzeniami setek kobiet na 
fotografiach z muzealnej kolekcji? Przekona-
my się już pod koniec maja.

Wystawa pomyślana została jako otwarte 
dla wszystkich miejsce spotkań, rozmów, 
warsztatów i wspólnych działań, a skumulo-
wane w nowym „banku” doświadczenia po-
koleń kobiet mają dawać energię do działania. 

„Oprócz warsztatowej formuły programu, 
który ogłosimy wraz z otwarciem wystawy, 
dążymy do tego, by udostępnić zwiedza-
jącym przestrzeń do zostawienia swojego 
śladu, wplecenia się w złożoną i polifoniczną 
opowieść” – podkreślają planowany interak-
tywny charakter tego miejsca kuratorki wy-
stawy: Dorota Majkowska-Szajer, Katarzyna 
Piszczkiewicz i Magdalena Zych.�

in the face of hopelessness), about the de-
sire for agency, about tenderness and anger, 
frustrations and fascinations, rises and falls, 
always working at the foundations, about 
creativity, magic and everyday realities. The 
polyphonic tale pays equal attention to suf-
fragists, outsiders, activists and housewives, 
embroiderers, artists, designers, servants, 
aristocrats, ethnographers. Their stories 
intertwine into a fascinating web, reveal 
unexpected connections and amplify one 
another – to infinity.” 

What can we learn from a six-foot sculp-
ture of St Onuphrius, festooned with horse-
hair and wool, brought to Kraków from 
Lwów by the bibliophile and art scholar 
Helena Dąbczańska? What about linen 
hair curlers added to the collection by the 
acclaimed suffragist Cecylia Śniegocka? Or 
a paper flag for Simchat Torah kept by Regi-
na Lilientalowa, pioneer of studies of Jewish 
rituals in Poland? What links a portable loom 
owned by Carmen Noemi Chorivanti from 
the Peruvian village of Savareni with a pair 
of lace gloves from Aniela Korbel’s work-
shop which operated at Floriańska Street in 
Kraków until the 1970s? What will happen 
when we encounter hundreds of women in 
photos from the museum’s collection? We’ll 
find out in late May.

The exhibition is intended as an open 
space for meetings, discussions, workshops 
and common activities, and the experiences 
of generations of women brought together 
in this “bank” aim to stimulate action. “As 
well as the workshop formula which we will 
announce during the launch, we want to pro-
vide our visitors with a space to leave their 
own mark – to play their own part in this 
complex, polyphonic tale,” add exhibition cu-
rators Dorota Majkowska-Szajer, Katarzyna 
Piszczkiewicz and Magdalena Zych.�

Tasak kuchenny, 1. poł. XX wieku

Cleaver, first half of the 20th century

Trzewiki z safiano-
wej skóry,  
pocz. XX wieku

Saffiano leather 
shoes, early 20th 
century



Meduza
Główną bohaterką wystawy Małgorzaty Markiewicz 
jest Meduza – symbol wyzwolenia twórczej mocy ko-
biet, często wykorzystywany przez autorkę w akcjach 
performatywnych. Wykonany na szydełku obiekt 
nawiązuje do najsłynniejszej z mitologicznych Gorgon, 
której spojrzenie zamieniało ludzi  kamień. Artystka 
zainspirowała się esejem Hélène Cixous Śmiech meduzy 
opisującym wieki niedopuszczania kobiet do głównego 
nurtu historii i nawołującym je do odzyskania należnej 
im podmiotowości. Wystawie towarzyszy pokaz prac 
dziewięciu innych wskazanych przez Markiewicz arty-
stek (m.in. Marii Pinińskiej-Bereś, Jadwigi Sawickiej, 
Valie Export czy Alicji Żebrowskiej), których prace 
poruszają kwestie relacji społecznych, kobiecej sek-
sualności oraz opresji kulturowych ograniczających 
możliwości kobiet.

Małgorzata Markiewicz. To już nie jest męski świat 
do 15.05.2022 

Bunkier Sztuki w Pałacu Potockich,  
Rynek Główny 20 

bunkier.art.pl

Medusa
The protagonist of Małgorzata Markiewicz’s ex-
hibition is Medusa – a symbol of women’s creative 
emancipation, frequently used by the artist in her 
performances. The crocheted item represents the 
most (in)famous Gorgon from Greek mythology 
whose gaze turned people into stone. The artist was 
inspired by Hélène Cixous’s essay The Laugh of the 
Medusa, describing women’s repression from the 
mainstream and calling upon them to reclaim their 
rightful place. The exhibition is accompanied by 
a presentation of artworks by nine artists selected 
by Markiewicz (including Maria Pinińska-Bereś, 
Jadwiga Sawicka, Valie Export and Alicja Żebrow-
ska) whose works explore social relations, women’s 
sexuality and cultural oppressions limiting women’s 
achievements.

Małgorzata Markiewicz. A Man’s World No More 
until 15.05.2022 

Bunkier Sztuki at Potocki Palace,  
20 Main Market Square 

bunkier.art.pl

Jacek Malczewski, Madonna i dzieci, 1897, 
kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie

Madonna and Children, 1897 , collection of 
the National Museum in Krakow
fot. Pracownia Fotograficzna MNK / photo by Photo Studio MNK
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Wątki romantyczne 
Na pamiątkę 200. rocznicy wydania Ballad i roman-
sów Adama Mickiewicza, dzieła uznawanego za 
manifest polskiego romantyzmu, rok 2022 został 
ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego. Z tej 
okazji w Gmachu MNK możemy oglądać wystawę 
150 dzieł Jacka Malczewskiego – wyrafinowanego 
humanisty i wielkiego patrioty. To właśnie poezja 
i tradycje romantyczne stanowiły ważne źródło 
inspiracji dla młodopolskiego artysty uważanego 
za jednego z najbardziej oryginalnych mistrzów 
polskiej sztuki. Ekspozycję osnuto wokół wątków 
mesjanizmu, fascynacji folklorem i ludowością 
oraz motywu sztuki jako natchnienia, odpowie-
dzialności i wyjątkowości  artysty. Uzupełnieniem 
są zdjęcia archiwalne Malczewskiego i teksty lite-
rackie korespondujące z jego pracami.

Jacek Malczewski – romantyczny 
do 31.07.2022 

Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny,  
al. 3 Maja 1 

mnk.pl

Romantic Themes 
Marking the 200th anniversary of the publica-
tion of Adam Mickiewicz’s Ballads and Romances, 
regarded as the manifesto of Polish Romanticism, 
2022 has been proclaimed to be the Year of Polish 
Romanticism. The Main Building of the National 
Museum in Krakow presents an exhibition of 150 
artworks by Jacek Malczewski – father of Polish 
Symbolism and great patriot. Poetry and Roman-
tic traditions served as important inspirations for 
the artist, one of the most important representati-
ves of the Young Poland movement. The exhibition 
explores themes of messianism, fascination with 
folklore and art as inspiration and responsibility. 
It also features archival photos of Malczewski and 
literary texts related to his works.

Jacek Malczewski – Romanticism 
until 31.07.2022 

National Museum in Krakow – Main Building,  
1, 3 Maja Avenue 

mnk.pl

Małgorzata Markiewicz 
z Meduzą / with Medusa, 2021
fot. / photo by Grzesiek Mart
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W zgodzie z sobą
„Wielkie formaty obrazów Jerzego Skolimowskiego, 
zmysłowy sposób malowania, gdy artysta zostawia 
za każdym razem ślad chwili, dokonany po głębo-
kim namyśle – to budzi mój głęboki podziw” – pisał 
Andrzej Wajda. Twórca znany przede wszystkim 
z działalności w branży filmowej od lat tworzy abs-
trakcyjne kompozycje, w których Wajda dostrzegał 
powinowactwa z „pełną tajemnic sztuką Dalekiego 
Wschodu” i głęboką prawdę, szczególnie cenną w cza-
sach nerwowego pościgu za efektownością w sztuce. 
Sam autor przyznaje, że jego przygoda z malarstwem 
wielkoformatowym zaczęła się właśnie po pierwszej 
wizycie w Japonii w 1997 roku. „Jerzy Skolimowski 
maluje ze spokojem i w harmonii z własnym światem 
i z sobą samym” – podkreślał Wajda. Wystawa orga-
nizowana jest we współpracy z Miastem Kraków i KBF 
w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

Jerzy Skolimowski. Malarstwo 
8–29.05.2022 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,  
ul. Konopnickiej 26 

manggha.pl

In Harmony
“Jerzy Skolimowski’s huge paintings, his sensuous 
style and the way he left the mark of each moment 
after taking the time to consider it – I truly admire 
it,” wrote Andrzej Wajda. The artist, best known for 
his work in cinema, has been creating abstract com-
positions for many years; they have been described 
by Wajda as having an affinity with the “mysterious 
art of the Far East” and as containing a deep truth, 
especially valuable in the era of a frantic race for 
effectiveness in art. The artist himself admits that 
he first became interested in large format paint-
ing after visiting Japan for the first time in 1997. 

“Jerzy Skolimowski paints with composure and in 
harmony with his own world and with himself,” 
added Wajda. The exhibition has been prepared 
together with the City of Krakow and KBF as part 
of the Krakow Film Music Festival.

Jerzy Skolimowski: Paintings 
8–29.05.2022 

Manggha Museum of Art and Technology,  
26 Konopnickiej Street 

manggha.pl

Wszystko o kotach
To pozycja obowiązkowa dla wszystkich przyjaciół 
kotów. Te niezwykłe istoty od ponad dziewięciu 
tysięcy lat pozwalają nam towarzyszyć sobie 
w ich codziennym życiu, a my  odwdzięczamy 
się, uwieczniając je w sztuce. Na wystawie w Mu-
zeum  Manggha mistrzowskie drzeworyty ukiyo-e 
z kolekcji Feliksa Jasieńskiego oraz współczesne 
japońskie „kocie” gadżety zestawione z zachodnią 
tradycją przedstawiania kota w obrazach, grafi-
kach, rzeźbach, plakatach, ilustracji książkowej 
i kolażach. Pochodzące z różnego czasu (od XVI do 
XXI wieku) dzieła pogrupowano wokół dziesięciu 
tematów: Koty w kimonach… i popularne, Kot w domu 
mody, A nade mną kto?, Kocie tańce i koci pogrzeb, Kot 
i dzieci, Kot i artysta, Kot w butach, Kot i reklama, Kot 
i dziewczyna, Ja, kot w XXI wieku.

Ja, kot. Koty w sztuce Japonii i Zachodu 
do 4.09.2022 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha,  
ul. Konopnickiej 26 

manggha.pl

All About Cats
The exhibition is a must-see for all cat lovers. Our 
feline friends have been graciously allowing us 
to be their companions for thousands of years, 
and we have responded by immortalising them 
in art. The exhibition at the Manggha Museum 
presents ukiyo-e woodcuts from the collection of 
Feliks Jasieński and contemporary Japanese fe-
line trinkets, juxtaposed with Western traditions 
of depicting cats in paintings, prints, sculptures, 
posters, book illustrations and collages. Dating 
from the 16th century to the present day, the 
artworks have been grouped around ten themes: 
Cats in Kimono... and Popular, The Cat in the Fashion 
House, And Who’s Above Me?, Cat Concerts and Cat 
Funerals, The Cat and Children, The Cat and the Artist, 
Puss in Boots, The Cat and Advertising, The Cat and 
the Girl, and I, the Cat in the 21st Century. 

I, the Cat: Cats in Japanese and Western Art 
until 4.09.2022 

Manggha Museum of Japanese Art and Technology,  
26 Konopnickiej Street 

manggha.pl

Pomówmy o Wiśle
Wystawa Wisła re-kreacja przygotowana przez Mu-
zeum Krakowa we współpracy z licznymi partnerami 
otwiera wielowątkową dyskusję na temat aktualnej 
roli Wisły w naszym codziennym życiu. Stanowiące 
punkt wyjścia do debaty wskazanie na współczesną 

– głównie rekreacyjną – funkcję rzeki w mieście nie 
może się oczywiście obyć bez różnorakich histo-
rycznych odniesień. Ekspozycja przypomni zatem 
wielowiekową funkcję transportową królowej pol-
skich rzek czy działalność podkrakowskich flisaków. 
Sporo uwagi organizatorzy poświecą także kwestiom 
ochrony przyrody. „Na wystawie prezentujemy różne 
punkty widzenia, umożliwiamy dyskusję, oddajemy 
głos rozmaitym środowiskom” – podkreśla kurator 
Mateusz Niemiec. Wiele wydarzeń towarzyszących 
odbędzie poza murami muzeum, m.in. na barkach 
restauracyjnych czy galarze „Szwajcarka” na Wiśle.

Wisła re-kreacja 
14.04–31.10.2022 

Muzeum Krakowa – Pałac Krzysztofory,  
Rynek Główny 35 

muzeumkrakowa.pl

Let’s Talk About the Vistula
The exhibition Vistula Re-Creation, prepared by 
the Museum of Krakow and partners, launches 
a wide-ranging discussion about the current role 
of the Vistula in our daily lives. The starting point 
of the debate on the contemporary role played by 
the river – which is mainly recreational – is sup-
ported by a wide range of historical references. The 
exhibition recalls the Vistula’s major function as 
a transport route, and the importance of raftsmen 
from villages surrounding Kraków. The organisers 
are also stressing the importance of environmen-
tal protection. “The exhibition presents different 
perspectives, fosters discussion and gives voice to 
a range of different speakers,” explains curator Ma-
teusz Niemiec. Many accompanying events will be 
held at locations other than the museum, for exam-
ple on barges on the river.

Vistula Re-Creation  
14.04–31.10.2022 

Museum of Krakow – Krzysztofory Palace,  
35 Main Market Square 

muzeumkrakowa.pl

Marcello Bacciarelli, Portret Julii 
z Duhamelów Manteuffel, 1781, olej na 
płótnie, kolekcja Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, Fundacja Raczyńskich 

Portrait of Julia Duhamel Manteuffel, 1781, 
oil on canvas, collection of the National 
Museum in Poznań, Raczyński Foundation

Jerzy Skolimowski, Fudżi san, 2020, akryl na płótnie 

Fuji-san, 2020, acrylic on canvas

Wiślana rekreacja, lata 30. XX wieku, w zbiorach 
Muzeum Krakowa

Recreation on the Vistula, 1930s, collection of 
the Museum of Krakow  fot. / photo by Stanisław Mucha



Agnieszka Drotkiewicz: Jesteś wszech-
stronną reżyserką – dopiero co wy-
reżyserowałaś Bal maskowy Verdiego 
w Operze Królewskiej w Kopenhadze, 
teraz pracujesz nad Turandot Pucciniego 
w Operze Krakowskiej, a równolegle 
wznawiasz The Golden Dragon Eötvösa 
na Operze Rarze [festiwal odbył się 
w dniach 12–28 lutego – przyp. red.]. 
Czym różni się praca w dużych insty-
tucjach z wielką tradycją od pracy na 
festiwalach?

Karolina Sofulak: Rzeczywiście, 
jestem reżyserką podróżniczką, pracowałam 
w wielu krajach i w różnych instytucjach. 
Moje doświadczenia uczą mnie, że kon
wencję spektaklu powinna determinować 
publiczność – zanim zaczniemy pracować, 
powinniśmy pomyśleć, w jaki sposób chcemy 
rozmawiać, opowiadać. To decyduje o wy
borze formy. Nieco inna publiczność chodzi 
do opery, inna na festiwale. Inny jest też 
rodzaj pracy. W teatrze opiera się na etatach: 
tytuł, nad którym pracujemy, wchodzi do 
repertuaru i jest powtarzany. Tymczasem na 
festiwalach pracujemy w trybie stagione (jak 
pora roku czy sezon) – spektakl bywa grany 
tylko kilka razy.

Opera na 
granicy cudu

O sile opery i scenicznej wyprawie na 
Marsa Agnieszce Drotkiewicz opo-

wiada Karolina Sofulak. 

Miraculous 
Opera

Agnieszka Drotkiewicz 
talks to Karolina Sofulak 
about the power of opera 

and a metaphorical trip 
to Mars. 

Agnieszka Drotkiewicz: You are a high-
ly versatile director – you recently pro-
duced Verdi’s Masked Ball at the Danish 
Royal Opera in Copenhagen, and you’re 
now working on Puccini’s Turandot at 
the Kraków Opera and reprising Eöt-
vös’s The Golden Dragon for the Opera 
Rara Festival [held between 12 and 
28 February – ed.]. How would you de-
scribe the difference between working 
at major, historic institutions and fes-
tivals?

Karolina Sofulak: It’s true that I am 
a travelling director, and I have worked at 
a range of institutions in many countries. My 
experience has shown me that the convention 
of each spectacle should be determined by 
the audience – before we even start work-
ing on a project, we should consider how we 
want to tell the story. That’s how we decide 
on the format. We have different audiences 
attending operas and festivals, and the way 
we work on the shows is different. At theatres, 
the work is longer term: the opera enters 
the repertoire and it is performed regularly. 
Meanwhile, at festivals we follow the stagione 
approach (similar to seasons), where plays 
are performed just a few times.

Karolina Sofulak 
Reżyserka operowa, debiutowała 
w Opera North, jednej z najbardziej 
progresywnych instytucji operowych 
w Wielkiej Brytanii. Jako pierwsza 
Polka wygrała międzynarodowy kon-
kurs reżyserii operowej EOP w Zurychu. 
Pracuje w Polsce i Europie, w grudniu 
2021 z wielkim sukcesem wyreży-
serowała Bal maskowy Verdiego 
w Królewskiej Operze w Kopenhadze.

A director who debuted at Opera 
North – one of the most progressive 
operatic institutions in the UK. She 
was the first Pole to win the European 
Opera-directing Prize (EOP) for young 
opera directors in Zurich. She works 
in Poland and Europe. In December 
2021, she produced an acclaimed 
adaptation of Verdi’s Masked Ball  
at the Danish Royal Opera  
in Copenhagen.

Ludzie People

Giacomo Puccini Turandot
premiera / premiere 25.03.2022

opera.krakow.pl

fot. / photo by Klaudyna Schubert
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Jak to ma się do repertuaru?
Większość teatrów operowych w Polsce 

wystawia najbardziej znane tytuły, jest ich 
około dwudziestu, wśród nich Traviata, Car-
men, Madame Butterfly… Kanon to głównie XIX 
wiek i początek XX (Verdi, Puccini), czasem 
jeszcze bel canto i Mozart, dużo rzadziej coś 
wcześniejszego (Monteverdi) lub późniejsze
go (po Brittenie). Tytuły mniej znane dużo 
częściej gra się na festiwalach – festiwalowy 
tryb pracy pozwala się nad nimi pochylić. 
Opera Rara to bez wątpienia najbardziej 
zaawansowane przedsięwzięcie w Polsce pod 
względem realizowanych ambicji repertuaro
wych. W kolejnych odsłonach tego festiwalu 
znajdujemy tytuły, które wchodzą w dysku
sję z naszym duchem czasów, poszerzające 
naszą wrażliwość. Zaznaczam, że nie chodzi 
o proste przeciwstawienie eskapizm kontra 
publicystyka – sztuka ma to do siebie, że 
mówiąc o tym, co aktualne, dotyka w nas 
tego, co uniwersalne.

Aby znajdować tytuły, które poszerzą 
wrażliwość publiczności, trzeba cały 
czas pracować nad własną wrażliwością 
i wiedzą.

Tak, pracując w operze, cały czas musimy 
się uczyć, doskonalić – po to, aby móc się 
dzielić tym, czego się dowiedzieliśmy. Także 
po to, żeby wyjść poza tę dwudziestkę nie
śmiertelnych tytułów, żeby dawać publicz
ności nowe doświadczenia. Paradoks: w li
teraturze operowej wiele tytułów pozostaje 
nieznanych tylko dlatego, że są nieznane, 
że nikt ich nie chce odkurzyć, odkryć dla 
naszych czasów. Dlatego tak ważne są festi
wale – krakowska Opera Rara to przestrzeń, 
w której pasjonaci dzielą się swoją najgłębszą 
miłością i wiedzą.

Kiedy pracujesz w wielkiej operze, takiej 
jak ta w Kopenhadze, masz u boku liczną 
ekipę, świetnie wyposażone pracownie, 
całą teatralną machinę. Kiedy indziej 
pracujesz prawie bez budżetu, z niewiel-
ką grupą współpracowników. Jak się 
odnajdujesz w takich zmianach? 

Każda sytuacja, kiedy trzeba myśleć 
poza szablonem finansowym czy produkcyj
nym, uwalnia kreatywność: to są dla mnie 
momenty pobudzenia artystycznego, a także 
ćwiczenia rzemiosła, którym jest mój zawód. 
W warunkach ograniczeń to właśnie na rze
miośle trzeba się oprzeć, bo nie ma tego, co 

How does this affect the repertoire?
Most opera theatres in Poland stage the 

best-known plays – a selection of around 
twenty including La Traviata, Carmen and 
Madame Butterfly. The canon focuses on the 
late 19th and early 20th centuries (Verdi, Puc-
cini), sometimes bel canto and Mozart, rare-
ly something earlier (Monteverdi) or later, 
post-Britten. Less well-known operas tend to 
be shown at festivals, where the style of work 
is more suitable. Opera Rara is doubtless the 
most ambitious event of its kind in Poland. 
Each instalment of the festival includes ti-
tles which explore contemporary issues and 
expand our sensitivities. I’d like to add that 
I’m not talking about a simple juxtaposition 
of escapism vs. popularity – the wonderful 
thing about art is that when it talks about 
current issues it touches on universal values.

You need to constantly work on your own 
knowledge and sensitivity to find operas 
which will broaden the audience’s mind.

Opera Królewska w Kopenhadze, Bal maskowy, 
reż. Karolina Sofulak

Danish Royal Opera in Copenhagen, Masked 
Ball, dir. Karolina Sofulak
fot. / photo by Camilla Winther



uwodzi w droższych produkcjach – bogatej 
scenografii, setek ludzi pracujących na efekt 

„wow”. W skromniejszych warunkach jeszcze 
mocniej przeżywam wzruszenie związane 
z tym, że opera jest czymś, co dzieje się na 
granicy cudu.

Kiedy próbuję porównać Carmen, jedną 
z najbardziej znanych oper, z The Golden 
Dragon – dziełem o dramacie emigracji – 
to myślę o muzyce. Zarówno w Habanerze 
(czyli arii Carmen L’amour est un oiseau 
rebelle), jak i w przejmującym szlochu 
bólu bohatera opery Eötvösa nośnikiem 
emocji jest muzyka…

...tak, czujesz tę muzykę w ciele, to działa 
na nas na poziomie somatycznym: współ
odczuwasz z bohaterami, których widzisz 
na scenie. Dobrze zrobiona produkcja 
operuje napięciem, także erotycznym, i jego 
uwolnieniem – to działa na zmysły widza. 
Zanurzamy się w tym świecie, pocałunek 
bohaterów możemy odczuć jak nasz własny… 
Siła opery polega na tym, że dzieje się na 
żywo (jak teatr) i operuje muzyką (jak film). 
Zresztą opera, kiedy powstawała, to było 

kino hollywoodzkie, to był Tarantino czasów 
baroku!

Pracę nad Turandot dla Opery Krakow-
skiej zaczęłyście – wraz ze scenografką 
Iloną Binarsch – od gruntownych stu-
diów nad historią legendy o tej boha-
terce. Wasze poszukiwania przyniosły 
bardzo ciekawe efekty.

Turandot należy do żelaznego repertuaru 
oper, o którym mówiłam. Miejscem akcji są 
Chiny, to jest dzieło orientalizujące i mam 
wrażenie, że jego bezrefleksyjne wystawienie 
wpisałoby nas – twórców – w nonszalancki 
dyskurs kolonialny. Dlatego zrobiłyśmy 
z Iloną porządny research. Co się okazało? 
Nie jest to wcale chińska baśń! O księżniczce 
Turandot pierwszy pisał perski poeta Nizami, 
który żył na przełomie XII i XIII wieku, 
w swoim poemacie Siedem portretów. Składa 
się na niego siedem opowieści przekazanych 
królowi przez jego siedem żon, z których 
każda pochodzi z innej części świata, miesz
ka w pałacu innego koloru i pod znakiem 
innej planety, w inny też dzień tygodnia 
odwiedza ją mąż. Turandot pochodzi z kraju 

That’s right – working in opera means we 
are constantly learning and perfecting our 
craft to be able to share what we’ve discov-
ered. It also helps us to step beyond the twen-
ty obvious titles to provide fresh experiences 
for our audiences. Paradoxically, many titles 
in the operatic repertoire remain unknown 
precisely because they are unknown – no-
one wants to dust them off and rediscover 
them. That’s why festivals are so important – 
Kraków’s Opera Rara provides a space for 
experts to share their passion and knowledge.

When you’re working at a major venue 
such as the opera house in Copenhagen, 
you have access to a large support team, 
extensive workshops and full infrastruc-
ture. At other times, you have barely any 
budget or team. How do you cope with 
such major changes? 

All situations when you have to think be-
yond financial or production frameworks free 
creativity; for me they are moments of artis-
tic stimulation and times to really practice 
my craft. When you’re faced with limitations, 
you have to rely more heavily on your craft 

Opera Rara 2020, Vanda,  
reż. / dir. Karolina Sofulak
fot. / photo by Klaudyna Schubert



Kraków Culture 01/2022

fot. / photo by Antonina Samecka Risk m
ade in W

arsaw

→→

Sztuka ma to do 
siebie, że mówiąc 

o tym, co aktualne, 
dotyka w nas tego, 

co uniwersalne.„
The wonderful 

thing about art is 
that when it talks 

about current 
issues it touches on 

universal values.

because you don’t have elements of expensive 
productions such as opulent settings and hun-
dreds of people working to create the WOW 
effect. Working in more restricted conditions 
makes me feel even more strongly that opera 
is something bordering on a miracle.

When I try to compare the operatic 
classic Carmen with The Golden Dragon 

– a work dealing with the topic of immi-
gration – I think about the music. Both 
Habanera (Carmen’s aria L’amour est un 
oiseau rebelle) and the moving lament of 
the protagonist of Eötvös’s opera convey 
deep emotions…

przeżyć wewnętrznych. Turandot jest taką 
operą, ma w siebie wpisaną dworskość, 
spektakularność, ważne w niej jest to, kto 
posiada, a kto nie posiada. To jest opowieść 
bajkowa, archetypiczna. Opowiedziana języ
kiem ludowym, który może być zrozumiały 
ponad granicami i poza czasem, w różnych 
kontekstach.

Na Twojej prywatnej mapie Kraków jest 
bardzo ważnym miastem: tu studiowa-
łaś reżyserię opery i teatru muzycznego 
u profesora Józefa Opalskiego, u którego 
będziesz pisać doktorat…

...w dodatku na temat Vandy Dvořáka, 
która była pierwszą operą wyreżyserowaną 
przeze mnie na festiwalu Opera Rara.

Trudno o bardziej krakowską operę niż 
Vanda!

Prawda? Uważam, że powinna być 
w repertuarze krakowskim zawsze, pięk
nie opowiada legendę o królowej Wandzie. 
Tymczasem jest to opera prawie niewysta
wiana. Dlaczego? To dzieło napisane przez 
bardzo zdolnego, ale jeszcze bardzo młodego 
kompozytora, grand opéra: pięć aktów, wielki 
chór, główne role napisane dla głosów wag
nerowskich – praktycznie niemożliwych do 
znalezienia w naszym kraju. Aby ją wystawić, 
trzeba było ją skrócić, adaptować, dokonać 
pracy na partyturze.

Zredagować?
Tak! Literackie porównanie jest tu bardzo 

na miejscu, bo w muzykologii nie mieliśmy 
tej debaty o śmierci autora, która odbyła się 
w literaturoznawstwie. Brakuje nam tego, 
i o tym właśnie będę pisać doktorat – o kre
atywnej akustyce, podziale chóru, o moż
liwościach adaptacyjnych, które pozwolą 

Opera Rara 2020, Vanda,  
reż. / dir. Karolina Sofulak

fot. / photo by Klaudyna Schubert

Saqualiba (czyli terenów słowiańskich, 
naszych), mieszka w czerwonym pałacu, 
jej planetą jest Mars, a król odwiedza ją we 
wtorki. Czyli mamy opowieść powstałą 
w bardzo rozwiniętej kulturze Wschodu, któ
ra opowiada o kimś – z perspektywy poety 

– z dzikiego Zachodu… To jedna z inspiracji 
naszej inscenizacji.

Orientujecie mapę, pokazujecie coś niby 
oczywistego – że Wschód i Zachód to po-
jęcia, które zmieniają się wraz ze zmianą 
współrzędnych geograficznych.

Tak, to jest orientowanie mapy. Sięga
my do wersji pierwotnej opowieści. Chiny 
pojawiły się dopiero w XVIIIwiecznej 
wersji opowieści o Turandot pióra Car
lo Gozziego, z której pośrednio czerpał 
Puccini. W naszej inscenizacji nie ma Chin, 
my wysyłamy historię na przysłowiowe
go Marsa, czyli planetę Turandot z eposu 
Nizamiego, flirtujemy ze sztafażem scifi. To 
jest ważne, bo mimo że zmieniamy miejsce 
akcji, nie zmieniamy dynamiki dzieła. Opery 
z ważnym wątkiem społecznym tracą, jeśli 
przeniesiemy je w czysto abstrakcyjny świat 

Agnieszka Drotkiewicz
Autorka powieści, wywiadów, esejów 
i zbiorów rozmów na tematy zwią-
zane ze sztuką, literackie, społeczne, 
muzyczne, a także kulinarne. Laureatka 
(razem z Ewą Kuryluk) Warszawskiej 
Premiery Literackiej. Stale współ-
pracuje z kwartalnikami „Przekrój” 
i „Kukbuk”, publikowała m.in. w maga-
zynach „Wysokie Obcasy”, „Ruch 
Muzyczny” i dwutygodnik.com.

Author of novels, interviews, essays 
and collections of discussions on top-
ics such as art, literature, social issues, 
music and cookery. Jointly with 
Ewa Kuryluk, winner of the Warsaw 
Literary Premiere. She works with 
the “Przekrój” and “Kukbuk” quarter-
lies, and she has been published in 

“Wysokie Obcasy”, “Ruch Muzyczny” 
and dwutygodnik.com.



…that’s right, you feel this music in your 
body – we experience it on a somatic level 
with the actors. A good production creates 
tension and its release on many levels in-
cluding erotic, and this affects the viewer’s 
senses. We immerse ourselves in this world, 
and a kiss between the protagonists may feel 
like our very own… The power of opera lies 
in the fact that it happens live, like theatre, 
and relies on music, like cinema. In any case 
when operas were originally being written, 
they were almost like Hollywood – imagine 
the Tarantino of the Baroque!

You and the stage designer Ilona Bi-
narsch started working on your inter-
pretation of Turandot for the Kraków 
Opera by studying the legend of the pro-
tagonist. Tell us about what you learned.

Turandot is one of the operatic standards 
I mentioned earlier. It’s set in China, and 
I think that staging this orientalist piece 
without reflection would mean that we would 
be following blasé colonial discourse. When 
Ilona and I did some proper research, we 
discovered that it isn’t even a Chinese tale! 
Princess Turandot was first described by the 
Persian poet Nizami at the turn of the 13th 
century in his epic poem Seven Portraits. Each 
instalment tells the story of each of the king’s 
seven brides; each comes from a different part 
of the world and lives in a palace of a different 
colour, overseen by a planet governing the 
day of the week when she is visited by the 
king. Turandot comes from the land of Saqa-
liba – our own Slavic region! She lives in a red 
palace, her planet is Mars and the king visits 
her on Tuesdays. This means the story is told 
by the sophisticated culture of the east about 
someone who – from the poet’s perspective 

– comes from the Wild West. This has been 
one of the inspirations of our interpretation.

You turn the map around and show some-
thing seemingly obvious: that East and 
West are completely subjective concepts.

That’s right – we are reaching for the orig-
inal version of the story. The Chinese element 
first appeared in Carlo Gozzi’s 18th-century 
version of Turandot tale which was one of 
Puccini’s inspirations. Our version doesn’t 
mention China; in fact we set the story on 
metaphorical Mars, that is Turandot’s planet 
from Nizami’s epic poem, and we flirt with 
sci-fi. This is important, because we don’t 

Opera Krakowska, Turandot,  
reż. Karolina Sofulak, projekt  
scenografii Ilona Binarsch

Kraków Opera, Turandot,  
dir. Karolina Sofulak, stage  
design by Ilona Binarsch

50



Kraków Culture 01/2022

change the opera’s dynamics even though 
we move the setting. Operas with important 
social elements tend to lose out when they’re 
transposed into a purely abstract world of 
internal experience. Turandot is just such an 
opera – it is set in a royal court, it’s spectac-
ular, and the status of the protagonists is 
important. It is an archetypal fairytale, told 
in a folk language which can be understood 
beyond borders and time and in different 
contexts.

Kraków is an important city on your 
personal map: you studied direction of 
opera and music theatre here under Prof. 
Józef Opalski, and he is supervising your 
PhD…

…which is about Dvořák’s Vanda – the first 
opera I directed at the Opera Rara Festival.

You’d struggle to find a more Cracovian 
opera than Vanda!

That’s right! I think it should be a perma-
nent fixture of Kraków’s repertoire, because 
it is a beautiful telling of the story of Queen 
Wanda. And yet it’s hardly ever shown! Why? 
Because it was written by a hugely talented 
but inexperienced composer, and his grand 
opera features five acts, a vast choir and solo 

nam wskrzesić i utrzymać przy życiu wiele 
niesłusznie zapomnianych dzieł. Lepiej jest 
zagrać dzieło zaadaptowane, posmakować go, 
oddać hołd kompozytorowi, niż zostawić je 
na zawsze w szufladzie.

Ale po co właściwie wziętej reżyserce 
doktorat?

Aby pomóc młodym śpiewaczkom 
i śpiewakom. W czasie wieloletniej pracy 
za granicą, szczególnie w Anglii, zdobyłam 
dużo praktycznego doświadczenia, którego 
nie da się nauczyć na studiach. Chciałabym 
podzielić się tym, co dostałam od moich 
nauczycieli, z naszą śpiewającą przyszłością. 
Uważam to za mój obowiązek – inwestować 
w młodych ludzi po to, żeby w przyszłości 
chciało im się śpiewać także na polskich sce
nach – i żebyśmy mogli razem pracować!�

roles for Wagnerian voices, almost impossible 
to find in Poland. Before we could stage it we 
had to cut it, adapt it and work on the score.

Like editing?
Exactly! The literary comparison is very 

apt here, because musicology is yet to have 
the debate on the death of the author which 
has been widely explored in literary studies. 
It’s something much needed, and it will be 
the subject of my PhD: creative acoustics, 
choir divisions and fresh adaptations which 
will help us resurrect and revive many unfair-
ly forgotten works. It’s far better to perform 
an adapted, edited opera – to taste it and 
pay homage to the composer – than to just 
abandon it.

With all your experience, why do you 
need a PhD?

To help young singers. I spent many years 
working abroad, mainly in England, where 
I gained so much practical experience which 
simply can’t be taught at university. I would 
like to share what I learned from my teachers 
with our future singing stars. I see it as my 
duty to engage young people and encourage 
them to sing on Polish stages, and I hope we 
can work together in the future!�

Opera Rara 2022, The Golden Dragon,  
reż. / dir. Karolina Sofulak
fot. / photo by Filip Adamus
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Lokator
Żeby nie było tak smutno, księgarnia Lokator ciągle 
funkcjonuje przy Mostowej 1. To naprawdę wspa-
niałe miejsce, z wielką liczbą książek, których nie 
sposób kupić nigdzie indziej. Wśród nich można 
znaleźć także te z grafikami właściciela niezwykłe-
go przybytku – Piotra „Pio” Kalińskiego. Lokator 
nie zawsze był kawiarnioksięgarnią. Wcześniej 
funkcjonował jako knajpa pod innymi adresami 
[najpierw przy ulicy Meiselsa, później przy Kra-
kowskiej – przyp. red.]. Stanowił ważny punkt 
spotkań młodych krakowskich artystów i niósł 
im pomoc na różnych frontach. Organizowano 
wystawy, wieczorki poetyckie, a nawet konwenty 
fanów fantastyki. Gdy z okazji przyjazdu papieża 
(zwanego Białym Nalotem) wprowadzono prohibi-
cję, Lokator oferował dyskretną pomoc dla zgnę-
bionych pijących. Miejsce to zapamiętałem jeszcze 
z innego powodu. Właśnie tutaj przychodziłem na 
piwo z ojcem. Nasze relacje przebiegały burzliwie 
i chyba nigdy nie rozumieliśmy się tak dobrze, jak 
powinniśmy. Ale przy piwie zawieraliśmy pokój 
i gadaliśmy szczerze o wszystkim, co ważne: ży-
ciu, sztuce, kumplach, dziewczynach. Przez lata 
wypijaliśmy po cztery piwa, zatrzymując się przed 
progiem upojenia. Tato postarzał się jednak i zapadł 
na chorobę, która miała odebrać mu życie. Kupował 
sobie trzy piwa, potem dwa, wreszcie stanęło na jed-
nym, i to małym. Mnie dalej kupował te cztery i pa-
trzył, jak je w siebie wlewam, z dziwną, zabrudzoną 
smutkiem radością. Cieszył się, że przynajmniej 
ja mogę cieszyć się piwem. Nie pamiętam naszego 
ostatniego piwa. Po prostu kiedy na nim byłem, nie 
wiedziałem, że to już ostatnie. Choroba postępowała, 
a gdy ojca zabrakło, poszedłem do Lokatora raz 
jeszcze. Zamówiłem dwa piwa. Wypiłem jedno, 
drugie zostawiłem na stoliku nietknięte.

Lokator
In cheerier news, the Lokator bookshop at 1 Mo-
stowa Street is still going strong. It’s an amaz-
ing place full of books you won’t find anywhere 
else. They include those featuring prints by the 
acclaimed artist Piotr “Pio” Kaliński. Lokator 
hasn’t always been a bookshop and café – it had 
previously been a pub at a couple of different 
locations [first at Meiselsa and then at Krakowska 
streets – ed.]. It was an important meeting point 
for young Cracovian artists and provided a safe 
haven. It hosted exhibitions, poetry evenings and 
even fantasy conventions. When temporary pro-
hibition was introduced during the Pope’s visit, 
Lokator served as clandestine drinking hole.  For 
me, the place is memorable for another reason: 
I used to come here for a beer with my father. Our 
relationship was complicated and I don’t think 
we ever truly understood one another. But beer 
brought us together, and we chatted openly about 
everything – life, art, friends, girlfriends. For 
many years we’d drink four beers each, stopping 
just short of getting drunk. But as dad got older, 
he succumbed to illness which eventually took 
his life. He cut down to three beers, then two, 
finally one small beer. He continued getting me 
my four bears and watched me drink them with 
a curious, melancholy joy. He was glad that at 
least I could enjoy beer. I don’t remember our 
last beer together, simply because I didn’t know 
it would be our last. Dad got progressively more 
ill, and when he passed away I went to Lokator 
for the last time. I ordered two beers. I drank one 
and left the other untouched.

Wycieczka 
sentymentalna 

Sentimental Trip 
Łukasz Orbitowski 

Kilka lat temu zabrałem narzeczoną 
na wyprawę po Krakowie. Nie 

była jeszcze żadną narzeczoną, tylko 
dziewczyną, którą podrywałem na gadkę, 
carbonarę i szybkie shoty w popular-
nym Zwisie. Kraków też okazał się inny. 
Wymyśliłem sobie, że pokażę jej miejsca, 
które były dla mnie ważne i stwarzały 
okazje do anegdot. Wycieczka nie wyszła, 
większość z tych miejsc przestała istnieć, 
zniknęła z mapy miasta, a ja zrozumia-
łem, że mój bliski, prawdziwy Kraków 
jest Krakowem nieistniejącym.

Nie ma już legendarnej siłowni Cham-
pion na Kordeckiego ani pubu Tower 
u wylotu Grodzkiej. Nie żyje jego właści-
ciel pan Marian, zmarł też Wiesław Wnęk 
z Championa. Parę lat temu zamknięto 
moją podstawówkę na Wąskiej, którą 
w jednej z książek uczyniłem miejscem 
akcji. Budynek przy Stradomskiej, mekkę 
młodych krakowskich metalowców, wy-
patroszono pod hotel, zostawiając jedynie 
fasadę – średniowieczne cmentarzysko 
znalezione w podziemiach wywieziono 
chyłkiem, nawet nie wiem dokąd.

Some years ago I took my fiancée on 
a trip around Kraków. She wasn’t my 

fiancée yet, just a girlfriend – we’d spend 
time chatting, eating bowlfuls of carbo-
nara and downing shots in the popular 
Zwis bar. Kraków was different back then. 
I thought I’d show her places which were 
once important to me and provided many 
anecdotes. The trip was a flop – most of 
the places no longer exist and have disap-
peared from Kraków’s map, and I realised 
that the Kraków I felt so close to is gone.

The legendary Champion gym at 
Kordeckiego is no more, as is the Tower 
pub at the end of Grodzka Street. Their 
owners Wiesław Wnęk and Mr. Marian, 
respectively, have passed away. My prima-
ry school at Wąska Street closed recent-
ly – it was a setting for one of my books. 
The building at Stradomska – a mecca of 
Cracovian metalheads – was gutted and 
turned into a hotel, leaving behind just the 
façade, and the mediaeval burial ground 
discovered below the ground has been 
taken away on the sly, no idea where to.

Łukasz Orbitowski  
Dorastał w Krakowie, potem włóczył się po świe-
cie, w wieku dojrzałym wrócił do rodzinnego mia-
sta. Autor powieści Kult i Inna dusza, nagrodzony 
Zajdlem i Paszportem „Polityki”. Słucha metalu, pod-
nosi ciężary. Bywa czarnym coachem i bawi ludzi. 

Łukasz Orbitowski 
He grew up in Kraków before spending time wan-
dering the world and finally returning home. Author 
of numerous fantasy and horror novels and stories, 
and winner of the Zajdel and Paszport “Polityki” 
awards. He loves listening to metal, lifting weights 
and entertaining people. 
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Pub Pod Ziemią
Pub Pod Ziemią pojawił się w moim życiu za sprawą 
synów. Co dwóch nastolatków może mieć wspól-
nego z tą knajpą? Otóż prowadzi ją niania naszych 
dzieci, kobieta, której być może zawdzięczamy życie, 
a zdrowie psychiczne z pewnością. Istnieje przedziwna 
zależność: dziecko, które przy rodzicach wrzeszczy, 
obraża się i wali klawiaturą zza głowy, natychmiast 
pokornieje przy niani. Jak wskazuje nazwa, pub mieści 
się w piwnicach – na Kazimierzu przy Miodowej 43. 
Wśród klientów najłatwiej znaleźć metalowców, co 
nasuwa przyjemne skojarzenia z piekłem. Grają tutaj 
niewielkie zespoły, regularnie odbywa się karaoke, 
a widok długowłosego, wbitego w skórzane spodnie 
chłopa wyrykującego wersy Madonny jest jedyny 
w swoim rodzaju. Prócz tego mają tam kiermasze 
dobroczynne i mnóstwo innych inicjatyw, za sprawą 
których pub żyje: codziennie dzieje się coś nowego. 
Lubię tam przyjść tak po prostu, bez okazji, więc mo-
żecie mnie zastać, jak siedzę melancholijny i chmurny 
nad szklanką szkockiej. Mój starszy syn najbardziej na 
świecie marzy o pójściu do pracy. Inne dzieciaki chcą 
zostać youtuberami albo inwestować w krypto, a on 
czeka, aż dorośnie i będzie mógł zbierać kufle i pole-
wać piwo. Kto wie, może naprawdę do tego dojdzie 
i spotkamy się przedzieleni barem?

Pod Ziemią Pub
The Pod Ziemią Pub appeared in my life thanks to 
my sons. What could two teenagers possibly have 
to do with a pub, you might well ask. It’s run by 
our children’s nanny – a woman we probably owe 
our lives, and certainly our mental health. Here’s 
a thing: kids may be screaming their heads off one 
minute, smashing toys in a tantrum, yet turn into 
innocent little lambs as soon as they spot their nan-
ny. The pub is in a cellar at 43 Miodowa Street in 
Kazimierz. It’s a favourite hangout of metalheads, 
making it feel pleasantly hellish. It hosts gigs by 
small bands and regular karaoke sessions – and the 
sight of a long-haired, middle-aged chap squeezed 
into leather trousers belting out Madonna’s hits is 
something to behold. It also holds charity fairs and 
plenty of other initiatives; it’s a living, breathing 
space with something new every day. I like to pop 
in every now and again for no particular reason, so 
you may well find me moping over a glass of scotch 
in the corner. My elder son’s greatest dream is to 
work here. Other kids aspire to being youtubers or 
crypto investors, and he can’t wait to be old enough 
to pull pints and collect glasses. Who knows, maybe 
his dream will come true and we’ll see one another 
over the bar?

Janusz Orbitowski, Kompozycja, 1967, dzięki 
uprzejmości galerii Artemis

Composition, 1967, courtesy of the Artemis gallery

Artemis
Z tatą wiąże się też galeria Artemis na Poselskiej 15. 
Ojciec był malarzem, nigdy nie zabiegał o karierę, 
a wystawy kłopotały go trochę. Uważał, że na wer-
nisażu, pośród własnych prac, otoczony ludźmi, stoi 
tak jakby bez spodni. Odsłaniał w swoich eleganckich 
obrazach coś intymnego, a nawet wstydliwego. Tak się 
złożyło, że ostatnią wystawę w życiu ojciec miał wła-
śnie w Artemis. Właściwie były to dwie wystawy, jedna 
po drugiej. Całą rodziną przeżywaliśmy to bardzo 
i tylko ojciec nie przejmował się niczym. Ze zdrowiem 
było już słabo, tato uczucia dusił w sobie, ale cieszył się 
chyba, że ludzie przyszli, oglądali obrazy, że jeszcze 
raz spotkał starych znajomych. Niedawno pisałem 
wstęp do katalogu dla Joanny Karpowicz, która też 
wystawiała w Artemis. Powiedziała mi, że uczyła się 
u mojego ojca i wiele mu zawdzięcza. Malowała w cha-
rakterystycznym, komiksowym stylu, co nie podobało 
się większości profesorów. Tato ją przygarnął i uczył, 
choć na komiksie znał się jak świnia na gwiazdach. 
A sama Artemis jest uroczym, niewielkim miejscem 
z mnóstwem obrazów artystów młodego i średniego 
pokolenia do oglądania czy nawet nabycia w niewygó-
rowanej cenie. Namawiam do tego szczerze każdego, 
kto cierpi na nadmiar forsy – malarze i galernicy także 
ucierpieli przez pandemię.

Artemis
The Artemis gallery at 15 Poselska Street also re-
minds me of my dad. He was an artist, although 
he never sought fame and exhibitions always em-
barrassed him. When he was at a vernissage sur-
rounded by his works and the admiring audience, 
he felt exposed, almost naked. His elegant paint-
ings revealed something intimate, perhaps even 
shameful. It so happened that his last exhibition 
was at Artemis. They were really two exhibitions, 
one immediately following the other. The entire 
family was very excited, and it was only dad who 
was totally unconcerned. His health was failing 
and he’d been repressing his feelings, but I think 
he was glad that people come to see his art and that 
he could catch up old friends. I recently wrote an 
introduction to a catalogue by Joanna Karpowicz 
who also exhibited at Artemis. She said she studied 
under my father and that she was really grateful 
for his support. Her paintings have a distinctive, 
comic book style, which was looked down on by the 
other professors. Dad took her under his wing, even 
though he knew less than nothing about comics. 
Artemis is a charming, intimate space showcasing 
works by up-and-coming and young artists. You can 
also buy art, and if you’re feeling flush, you should 
absolutely do so – artists and galleries have been 
hit particularly hard by the pandemic.

Metal Shop
To chyba jedyne takie miejsce w Polsce – sklep 
wyłącznie z muzyką metalową. Prócz płyt i kaset 
oferuje przypinki, koszulki, bluzy i inny szajs, za 
którymi szaleją kuce, łącznie ze mną. Uważam to 
miejsce przy Długiej 17 za cenne jeszcze z innego 
powodu. Sklepy muzyczne konsekwentnie zni-
kają z naszych miast. Pamiętam, że ćwierć wieku 
temu było ich z dziesięć, dziś ocalał chyba tylko 
ten jeden. Metalowcy okazali się najwierniejszą 
klientelą. Metal Shop odgrywał ogromną rolę 
w czasach przed upowszechnieniem się platform 
streamingowych. Po prostu sprzedawał muzykę 
niedostępną nigdzie indziej, służył za bazę wieści 
z metalowego świata i skrzynkę kontaktową: był 
oknem na świat wrzasku, diabła, żywych trupów 
i głupich groźnych min.  Uważam, że wspieranie 
artystów poprzez zakup jest obowiązkiem każ-
dego, kto może sobie na to pozwolić, więc często 
zachodzę do Metal Shopu. Miejsce jest ukryte, jak 
na magazyn czarnej sztuki przystało – na piętrze, 
nie kieruje do niego żaden szyld. Wpadam parę 
razy w tygodniu, gadam z przyjacielem, który 
prowadzi to miejsce, i zerkam na młodzież, na te 
dzieciaki w koszulkach starych zespołów, w gla-
nach i katanach – myślę sobie, że metal przetrwał 
próbę czasu, jest czymś dużo więcej niż muzyką, że 
ja bardzo dawno temu się nie pomyliłem.

Metal Shop
It’s the only place of its kind in Poland: a music 
store specialising entirely in metal. As well as 
LPs, cassettes and CDs, you’ll find pin badges, 
t-shirts, hoodies and all manner of other tat 
adored by nerds like me. But the spot at 17 Długa 
Street is important for another reason. Music 
shops are gradually disappearing from our cit-
ies. Twenty or so years ago there were at least 
ten, and Metal Shop is one of the last ones to 
survive. It turns out that us metalheads are 
the most loyal customers… Metal Shop played 
a hugely important role on Kraków’s music 
scene before streaming became ubiquitous. 
It stocked music you wouldn’t be able to find 
any where else, brought news from all over the 
world of metal and was an excellent meeting 
point; it was a window onto the world of wild 
screams, devilish sounds, living corpses and 
formidable yet ridiculous faces.  I feel strongly 
that supporting artists by buying their stuff is 
your duty if you can afford it, so I’m a regular 
visitor to Metal Shop. The place is appropriately 
well hidden, lurking upstairs with no handy 
signage. I usually pop in a couple of days a week, 
chat to my friend who runs the place and watch 
the customers – mere kids wearing old band 
t-shirts, heavy boots and ripped jeans; it makes 
me realise that metal has stood the test of time, 
that it’s much more than just music, and that 
I didn’t get it wrong all those years ago. 

Metal Shop  fot. / photo by Magda Rymarz

Pub Pod Ziemią / Pod Ziemią Pub
fot. / photo by Magda Rymarz 
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fot. / photo by Michał Korta

Wiosna to czas, kiedy miasto budzi się 
do życia. Na ulice wracają knajpiane 

ogródki, na skwerach i w parkach pojawiają 
się nowe nasadzenia. Krakowanie wska-
kują na rowery, hulajnogi i deskorolki. To 
także czas, kiedy nad Krakowem zaczynają 
się unosić komiksowe dymki. W ostatni 
weekend marca jak co roku spotkamy się 
na międzynarodowym święcie ich twórców 
i czytelników, czyli na Krakowskim Festiwalu 
Komiksu. To już jedenasta edycja wydarzenia, 
które do 2019 roku odbywało się stacjonarnie, 
zaś w ubiegłym roku – w całości online. Tym 
razem organizatorzy stawiają na formułę 
hybrydową. Rozmowy z artystami, wykłady, 
warsztaty i wystawy rozegrają się Artetece 
WBP w Krakowie, Pałacu Potockich oraz sie-
dzibie Fundacji Muzeum Komiksu. Dla osób, 
które nie dotrą na spotkania, przewidziano 
transmisje w sieci. Organizatorami 11. Kra-
kowskiego Festiwalu Komiksu są Krakowskie 
Stowarzyszenie Komiksowe, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Krakowie i KBF.

Na tegorocznym festiwalu zagoszczą 
twórcy z Belgii, Francji, Hiszpanii i Finlandii. 
Głównym punktem programu będzie wysta-
wa belgijskiego komiksu kobiecego zrealizo-
wana we współpracy z Przedstawicielstwem 
Generalnym Walonii-Brukseli w Warszawie. 
Wśród gości z Polski zobaczymy m.in. Marię 

Springtime is when our city reawakens. 
Bars and cafés start spilling out into the 

streets again, while squares and parks blos-
som and bloom. Cracovians hop on their bikes, 
scooters and skateboards. It’s also time for 
speech bubbles to start hovering over the city! 
At the last weekend of March, we gather once 
again at the Kraków Comic Book Festival 
celebrating the writers, artists and readers 
of the genre. It’s the 11th edition of the event, 
held in-person until 2019 and moving entirely 
online last year. This year the organisers have 
settled on a hybrid format. Discussions with 
artists, lectures, workshops and exhibitions 
are held at the Arteteka of the Regional Public 
Library, the Potocki Palace and the Comics 
Museum Foundation. People who can’t at-
tend in person can watch online streams of 
events. The 11th Kraków Comic Books Festi-
val is organised by the Kraków Comic Book 
Association, the Regional Public Library in 
Kraków and KBF. 

This year’s festival welcomes guests from 
Belgium, France, Spain and Finland. The 
main element of the programme is the exhi-
bition of Belgian women’s comics prepared 
alongside the General Delegation of Wallon-
ia-Brussels in Warsaw. Polish guests include 
Maria Apoleika, Magdalena Kania (her illus-
tration features on the poster promoting this 

Cracovian 
Comics

This season is all about 
comic books! 

Krakowski Festiwal Komiksu 
Kraków Comic Book Festival

25–27.03.2022 
komiks.org.pl
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Artur Wabik 
Artysta sztuk wizualnych, kurator, 
publicysta, badacz popkultury. Członek 
zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia 
Komiksowego i zarządu Fundacji 
Muzeum Komiksu. W latach 2013–
2016 recenzent komiksowy Instytutu 
Książki w Krakowie. W 2018 roku jeden 
z kuratorów wystawy Teraz komiks! 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
a także redaktor katalogu towarzyszą-
cego wystawie.

Visual artist, curator, columnist and 
scholar of popular culture. Member of 
the Board of the Kraków Comic Book 
Association and the Comics Museum 
Foundation. Between 2013 and 2016 
he served as a reviewer of comics at 
the Book Institute in Kraków. In 2018, 
he was a curator of the exhibition 
Comics Now! at the National Museum 
in Kraków, and he edited the cata-
logue accompanying the exhibition.

→→

Komiks po 
krakowsku

W tym sezonie będziemy  
zaczytywać się w komiksach! 

Fragment plakatu 
Krakowskiego Festiwalu 
Komiksu 2022, ilustr. 
Magdalena Kania

Fragment of the poster of 
the Kraków Comic Books 
Festival 2022, illust. 
Magdalena Kania
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Mistrz Znaku Geometrycznego, scen. Artur Wabik, ilustr. Marcin Nowakowski

Master of the Geometric Sign, script Artur Wabik, illust. Marcin Nowakowski



Apoleikę, Magdalenę Kanię (jej ilustracja 
zdobi plakat festiwalowy) oraz Aleksandrę 
Herzyk – popularną autorkę komiksów in-
ternetowych, której album Wolność albo śmierć 
będzie mieć premierę na festiwalu.

Podczas imprezy wyłonimy uczestników 
tegorocznego programu rezydencji komikso-
wych Kraków–Angoulême. W ubiegłym roku 
te dwa Miasta Kreatywne UNESCO podjęły 
współpracę w zakresie wymiany twórców 
komiksowych. W 2021 roku miesiąc w Kra-
kowie spędziła francuska artystka Tamia 
Baudouin, zaś w Angoulême, nazywanym 
europejską stolicą komiksu, przez 30 dni 
mieszkał i pracował Tomasz „Spell” Grządzie-
la, który ukończył w tym czasie swój album 
Zasada trójek. Z artystą będzie można się 
spotkać i porozmawiać w czasie marcowego 
wydarzenia.

Miesiąc przed festiwalem rozpoczął 
się cykl spotkań pod nazwą Rynek komik-
sowy organizowany przez Krakowskie 

Stowarzyszenie Komiksowe w Pałacu Po-
tockich. Dziesięć zaplanowanych na ten rok 
rozmów z twórcami nawiązuje do premier 
nowych komiksów lub wystaw oryginalnych 
plansz komiksowych. Pierwsze spotkanie 

– z autorami komiksu Mistrz Znaku Geome-
trycznego wydanego przez Zamek Królewski 
na Wawelu – odbyło się 25 lutego. Tuż po 
spotkaniu przenieśliśmy się do siedziby Fun-
dacji Muzeum Komiksu na wernisaż wystawy 
plansz autorstwa Marcina Nowakowskiego. 
Kolejne wydarzenia będą poświęcone m.in. 
komiksowi kobiecemu, minimalistyczne-
mu i komiksowej twórczości prof. Jerzego 
Skarżyńskiego.

Tydzień przed Krakowskim Festiwalem 
Komiksu odbędzie się tegoroczny Międzyna-
rodowy Festiwal Komiksu (FIBD) w An-
goulême. Podczas tego wydarzenia Kraków 
Miasto Literatury UNESCO zaprezentuje się 
w pawilonie Europejski Dom Komiksu w to-
warzystwie Pragi i Angoulême. Za polskie 

year’s event) and Aleksandra Herzyk – au-
thor of popular online comics whose album 
Freedom or Death is launched at the festival.

During the event we’ll discover the par-
ticipants of this year’s comics residencies 
in Kraków and Angoulême. Last year the 
two UNESCO Creative Cities entered into an 
exchange programme for comic book artists. 
In 2021, the French artist Tamia Baudouin 
spent a month in Kraków, while Angoulême – 
known as the European capital of comics 

– hosted Tomasz “Spell” Grządziela. We will 
meet the artist for a discussion of his latest 
project during the festival.

A cycle of meetings was launched by 
the Kraków Comic Book Association at 
the Potocki Palace a month before the start 
of the event. The ten planned discussions 
with artists focus on launches of new com-
ics and exhibitions of original storyboards. 
The first meeting was held on 25 February. 
Immediately after the meeting we moved 
to the Comics Museum Foundation for the 
launch of an exhibition of storyboards by 
Marcin Nowakowski. The following meetings 
will be dedicated to women’s comics, mini-
malist comics and the work of Prof. Jerzy 
Skarżyński.

W marcu nad 
Krakowem zaczynają 
się unosić komiksowe 

dymki.„
March is a time for 
speech bubbles to 

start hovering over 
the city.

Zasada trójek,  
scen., ilustr. Tomasz „Spell” Grządziela

The Rule of Threes,  
script, illust. Tomasz “Spell” Grządziela
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This year’s Angoulême International 
Comics Festival is held a week before the 
Kraków Comic Book Festival. During the 
event, Kraków UNESCO City of Literature 
appears at the European pavilion alongside 
Prague and Angoulême. Polish events and ex-
hibitions are overseen by the Kraków Comic 
Book Association alongside the BWA gallery 
in Jelenia Góra. 

And the Comics Museum Foundation 
has plenty more attractions in store in the 
coming year! Its new site, opened last year 
at 7 Sarego Street in Kraków, hosts regular 
exhibitions, meetings with authors, pro-
motional events and museum lessons. This 
season there will be five new exhibitions, in-
cluding one showcasing minimalist comics 
and a monographic exhibition by Krystyna 
Wójcik – a somewhat forgotten author of 
press comics active during the 1970s. 

The foundation’s gallery and reading 
room are open to individual researchers and 
student groups. The library holds essays on 
comic books in seven languages and several 
thousand illustrated magazines, the oldest of 
which date back to the 1860s. This year, the 
foundation will publish the first instalment 
of the Classics of Polish Comics cycle dedicated 
to Artur Bartels – author and artist working 

wydarzenia i wystawy odpowia-
da Krakowskie Stowarzyszenie 
Komiksowe we współpracy 
z BWA w Jeleniej Górze. 

Fundacja Muzeum Komik-
su przygotowała jeszcze więcej 
komiksowych atrakcji na rok 2022! 
W otwartej we wrześniu ubiegłego 
roku siedzibie przy ulicy Sarego 7 
w Krakowie regularnie odbywają się 
wystawy, spotkania autorskie, pro-
mocje książek o komiksie i lekcje muzealne. 
Na ten sezon zaplanowano aż pięć nowych 
wystaw, w tym ekspozycję komiksu mini-
malistycznego oraz wystawę monograficzną 
Krystyny Wójcik – nieco zapomnianej autor-
ki komiksów prasowych aktywnej w latach 
70. ubiegłego stulecia. 

Galeria i czytelnia naukowa w siedzibie 
fundacji są dostępne dla indywidualnych 
badaczy i grup studenckich. W czytelni 
można znaleźć opracowania na temat ko-
miksu w siedmiu językach oraz kilka tysięcy 
czasopism ilustrowanych, z których najstar-
sze sięgają lat 60. XIX wieku. W tym roku na-
kładem fundacji ukaże się pierwsza książka 
z serii Klasycy Polskiego Komiksu, poświęcona 
postaci Artura Bartelsa – pisarza i rysownika 
związanego z Krakowem w latach 1875–1885. 
Publikacja wpisuje się w trwające od kilku lat 
badania nad wczesnymi formami komikso-
wymi publikowanymi na łamach XIX-wiecz-
nej prasy. Fundacja opiekuje się nagrobkiem 
artysty na cmentarzu Rakowickim, trwają 
także starania o nadanie imienia Bartelsa 
jednej z nowo powstających ulic w Krakowie.

A co z Muzeum Komiksu w Krakowie? 
Mogłoby powstać w dzielnicy Wesoła, która 
po rewitalizacji ma stanowić klaster instytu-
cji kultury samorządowych i pozarządowych. 
Tego typu placówka prezentująca zarówno 
dziedzictwo polskiego komiksu, jak i wysta-
wy czasowe realizowane we współpracy z jej 
odpowiednikami we Francji i Belgii byłaby 
świetnym dodatkiem do już istniejącej oferty 
turystycznej miasta.�

in Kraków between 1875 and 1885. The publi-
cation is the result of ongoing research into 
early comics published in 19th-century press. 
The foundation looks after the artist’s tomb-
stone at the Rakowice cemetery, and is pro-
moting the idea of naming one of Kraków’s 
new streets after Bartels.

What about the Comics Museum in 
Kraków? It could be founded in the Wesoła 
district, which aims to become home to city 
and non-governmental cultural institutions 
in the wake of revitalisation of the area. This 
kind of institution, showcasing the heritage 
of Polish comics and presenting temporary 
exhibitions prepared with its sister museums 
in France and Belgium, would be an excel-
lent addition to Kraków’s extensive cultural 
scene.� 

Mistrz Znaku Geometrycznego,  
scen. Artur Wabik, ilustr. Marcin Nowakowski

Master of the Geometric Sign,  
script Artur Wabik, illust. Marcin Nowakowski
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This year’s motto of the Slow Food Inter-
national movement is “Regenerating 

Our Home – the Earth”. It is a call to return 
to the roots of farming, cultivation and food 
production following the cycles of nature, 
preserving biodiversity in agriculture and 
foregoing invasive fertilisers and pesticides. 
Spring is the perfect time to follow these 
worthy message. Let’s explore Kraków with 
all its fresh springtime smells and flavours!

The best place to start is at one of the city’s 
farmers’ markets. Kraków boasts over twenty 
such markets, including five (at Stary and 
Nowy Kleparz, at the square by Hala Targo-
wa, the Dębnicki Market Square and the Na 
Stawach Square) in the city centre. Another 
special site is the Pietruszkowy Market at 
Niepodległości Square in Podgórze – one 
of just 76 markets awarded the title Earth 
Market by Slow Food International. Every 
Wednesday and Saturday, between 8am and 
1pm (but come early as stalls sells out fast!) 
you’ll find produce from small, local organic 
family farms.

The markets are popular among local 
gourmands including chefs working at some 
of the finest restaurants in the city. One of 
them is Marcin Sołtys from Filipa 18 Food 
Wine Art. “My kitchen is literally a few steps 
away from Stary Kleparz, and I’m here every 
day,” he smiles. “Like all regulars, I have my 

Tegoroczne motto światowego ruchu Slow 
Food brzmi: „regeneracja naszego domu 

– Ziemi”. Jest to w istocie wołanie o powrót do 
korzeni produkcji żywności, uprawy i hodowli 
zgodnych z cyklem przyrody, dbania o bioróż-
norodność w rolnictwie, a także do rezygnacji 
z inwazyjnych dla natury metod nawożenia 
i stymulacji wzrostu roślin. Trudno chyba 
o lepszy moment, by podążyć za takim przesła-
niem, niż wiosna, jej świeże zapachy i smaki. 
Zapraszam zatem na wycieczkę po wiosennych 
smakach Krakowa.

Najlepiej rozpocząć ją na jednym z targowisk, 
na których produkty sprzedają rolnicy z pod-
krakowskich miejscowości. Takich targów jest 
w całym mieście ponad dwadzieścia, w tym pięć 
(Stary i Nowy Kleparz, plac pod Halą Targową, 
Rynek Dębnicki i plac Na Stawach) w centrum 
Krakowa. Wyjątkowym miejscem na targowej 
mapie jest też podgórski Targ Pietruszkowy (na 
placu Niepodległości przy hali KS Korona). To 
jedno z zaledwie 76 miejsc na świecie wyróż-
nionych przez ruch Slow Food tytułem Targ 
Ziemi (Earth Market). W każdą środę i sobotę (od 
8 do 13, ale warto być wcześniej – towar szybko 
się wyprzedaje!) zrobimy tu zakupy wyłącznie 
u ekologicznych producentów i rolników z ma-
łych rodzinnych gospodarstw.

Na targowiska zaglądają spragnieni auten-
tycznych smaków lokalsi, w tym szefowie kuchni 
z najlepszych restauracji. Jest wśród nich Marcin 

Wiosenny 
smak 

Krakowa
Wiosna to nie tylko odrodze-

nie przyrody, ale też początek 
sezonu rolniczego – i wysyp 

kulinarnych inspiracji! 

Kraków kreatywny Creative Kraków

Springtime 
Flavours

Spring ushers in the 
reawakening of nature 

and the start of the agri-
cultural season – and 

myriad culinary inspira-
tions with it! 

Szymon Gatlik 
(Kraków Food & Travel)
Przewodnik kulinarny i winiarski, miło-
śnik lokalnej kuchni, członek Slow Food 
International, międzynarodowej orga-
nizacji dbającej o „dobre, czyste i spra-
wiedliwe” jedzenie. Ekspert programu 
edukacyjnego Polskie Skarby Kulinarne, 
organizator wydarzeń kulinarnych. 
W pracy stara się na co dzień stosować 
filozofię „slow tourism”.

Guide to local culinary and wine 
delights, lover of local cuisine and 
member of Slow Food International 

– an organisation promoting good, 
clean and fair food. Expert at the edu-
cational programme “Polish Culinary 
Treasures” and organiser of culinary 
events. He applies the principles of 
slow tourism in his work.

58



Kraków Culture 01/2022 →→

Sołtys z restauracji Filipa 18 Food Wine Art. 
„Z mojej kuchni mam na Stary Kleparz do-
słownie dziesięć metrów i jestem tu codzien-
nie – uśmiecha się Marcin. – Jak chyba każdy 
stały bywalec targu mam swoich ulubionych 
sprzedawców. A z wiosennych nowalijek 
uwielbiam młody seler, kapustę, marchew, 
które tylko blanszuję i podaję na chrupko. 
Szczypiorek i dymkę dodaję do zup, ze świe-
żej natki pietruszki przygotowuję aromatycz-
ną oliwę pietruszkową, młoda rzodkiewka 
jest świetna do zimnych jogurtowych sosów. 
A dla podkręcenia smaku polecam pieprzycę 
siewną, czyli rzeżuchę”. 

Jeśli czytając słowa Marcina, znanego 
zresztą w branży gastronomicznej jako „Soł-
tys Kleparza”, poczuliście się głodni, polecam 
wizyty w krakowskich restauracjach. Wiosna 
to czas, kiedy szefowie kuchni z westchnie-
niem ulgi odstawiają na półkę słoiki z piklami 
i kiszonkami, a suszone borowiki zamieniają 
na świeżo zebrane smardze. Budują nowe 
dania na zielonym groszku, młodej marchew-
ce i cebulce, wzbogacając je sałatą i rzodkiew-
ką. Ba, nawet w foodtruckach pojawiają się 
sezonowe propozycje, by wspomnieć choćby 
kultową maczankę po krakowsku z musem 
z bobu i mięty z truskawkami. Palce lizać!

Na przełomie kwietnia i maja wiele 
restauracji gotujących w sezonowym rytmie 
ma już nowe, wiosenne karty dań. Warto 

favourite traders. My favourite early spring 
vegetables are celeriac, spring cabbage and 
carrots which I blanch quickly to preserve 
their crispness. I add chives and spring on-
ions to soups, I make aromatic parsley oil, 
and young radishes are perfect with cold 
yoghurt dressings. And cress is fantastic for 
pepping things up!”

If Marcin’s words are making you hungry, 
make sure you visit his and other Kraków’s 
restaurants. In spring, chefs breathe a sigh 
of relief as they put away their pickles and 
ferments, and swap dried ceps for fresh mo-
rels. They build new dishes around green 
peas, baby carrots and spring onions, adding 
lettuce leaves and radishes. Even food trucks 
jump on the seasonal bandwagon with dishes 
such as the cult maczanka krakowska served 
with broad been and mint puree with straw-
berries. Delicious!

In late April and early May, many restau-
rants present brand-new, seasonal menus. 
Make sure you discover their latest ideas 
by following the trail of eateries awarded 
by the Michelin Guide (including the One 
Star-winning Bottiglieria 1881) or heading 
to restaurants focused on plant-based dishes. 
Kraków is a true hub of fascinating culinary 
concepts, and ideas such as “seasonal”, “local” 
and “authentic” aren’t just empty words. 

Wiosenne danie Marcina Sołtysa

Marcin Sołtys’ spring dish
fot. / photo by Filipa 18 Food Wine Art



zatem odkryć ich kulinarne propozycje, 
podążając szlakiem lokali wyróżnionych 
przez przewodnik Michelin (z gwiazdko-
wą Bottiglierią 1881 na czele) albo kierując 
kroki do miejsc z daniami kuchni roślinnej. 
Kraków to prawdziwa mekka ciekawych 
konceptów kulinarnych, w których okre-
ślenia „sezonowy”, „lokalny”, „autentyczny” 
nie są pustosłowiem.

Po obiadowej dawce energii wyruszamy 
poza centrum. Położona u stóp wzgórza z gó-
rującym nad okolicą klasztorem oo. Kame-
dułów winnica Srebrna Góra to bodaj jedyny 
producent win w Polsce, do którego można 
dojechać komunikacją miejską: podróż z pę-
tli autobusowej na Salwatorze trwa zaledwie 
kwadrans. Jeszcze przyjemniej jest pokonać 
tę trasę (w godzinę) na rowerze. Ścieżka 
rowerowa wzdłuż Wisły oferuje wspaniałe 
widoki na pasmo Sikornika i Las Wolski, a na 
drugim brzegu rzeki – na łagodne wzniesie-
nia Wzgórz Tynieckich. 

„Wiosna to dla winiarza piękny czas – 
mówi Mirosław Jaxa-Kwiatkowski, jeden ze 
współwłaścicieli Srebrnej Góry. – Czekamy 
na kwietniowy »płacz łozy«, czyli pierwsze 
krople soków roślinnych w miejscach zimo-
wych cięć winorośli, a także ze wszystkich 
»oczek«, w których będą się otwierać pąki. 
To znak startu wegetacji. W maju staramy 

się zabezpieczyć młode pąki przed ostatnimi 
przymrozkami, w czerwcu dbamy o kwiaty 
winorośli, zapowiedź jesiennych zbiorów. 
Równocześnie wytężona praca trwa w piwni-
cy, gdzie wina z poprzedniego rocznika szy-
kujemy do sprzedaży. Można ich spróbować 
podczas zwiedzania winnicy z degustacją, na 
które serdecznie zapraszam”.

Okolice Krakowa to zresztą terroir szcze-
gólnie atrakcyjny dla miłośników polskich 
win. Odwiedzić można tu kilkadziesiąt 
winnic, w tym te z certyfikatem ekologicz-
nej uprawy i produkcji: Winnicę Wieliczka 
w Pawlikowicach, Winnicę Jura w Rybnej 
oraz Winnicę Słońce i Wiatr w Świńczowie. 
Inspiracji do wycieczek najlepiej szukać na 
stronie internetowej Małopolskiego Szlaku 
Winnego: malopolskiszlakwinny.pl.

Kto ma ochotę „spróbować” wiosny 
wszystkimi zmysłami, poczuć ją w uszach 
i na skórze, powinien wybrać się do juraj-
skich dolinek: Będkowskiej, Kobylańskiej 
czy Racławki. Spacerując po tej ostatniej, 
warto odbić nieco z głównego szlaku i zajrzeć 
do gospodarstwa Dębnik 52, gdzie powstają 
pyszne sery z mleka krów rasy Jersey. „Mamy 
to szczęście, że nasza farma otoczona jest 
terenami leśnymi. Dlatego możemy cieszyć 
się wiosną i na polu, i w lesie – mówi Gosia 
Kania, która wspólnie z mężem Piotrem 

Fortified by lunch, let’s head out beyond 
the city centre. The Srebrna Góra Vineyard 
at the foot of the hill crowned by the Camal-
dolese Monastery is perhaps the only wine 
producer in Poland which can be reached 
by public transport, taking just 15 minutes 
on the bus from Salwator. Better still, take 
a leisurely hour to get there by bike following 
a picturesque route along the Vistula, offer-
ing glorious vistas of the Wolski Forest and 
the gentle, rolling hills of the Tyniec Hills on 
the opposite bank. 

“Springtime is a fantastic time for vint-
ners,” says Mirosław Jaxa-Kwiatkowski, one 
of the owners of Srebrna Góra. “We eagerly 
await the sap flowing from where the vines 
had been pruned in winter and from the 
places where buds will open. It’s a sign of 
the vines reawakening. In May, we protect 
the tender buds against any late frost, and 
in June we tend the flowers to ensure a good 
autumn harvest. We are also working real-
ly hard in the cellars, preparing last year’s 
wines for sale. Come along for a tour and 
tasting!”

The region is a special terroir enjoyed by 
connoisseurs of Polish wines. It is home to 
dozens of vineyards including several cer-
tified as organic: the Wieliczka Vineyard in 
Pawlikowice, the Jura Vineyard in Rybna and 
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i córkami Julią i Marysią prowadzi gospodar-
stwo. – Na pastwisku położonym ponad 400 
metrów nad poziomem morza nasze dżersej-
ki mogą nareszcie zamiast siana i kiszonek 
jeść świeżą, zieloną trawę. Tę zmianę od razu 
czujemy w smaku mleka i sera! Na skraju 
lasu zbieramy natomiast dziki szczypior. Ta 
mało znana roślina dziko rosnąca, w smaku 
przypominająca cebulę i czosnek, jest pierw-
szą nowalijką, pełną witamin i składników 
mineralnych. Razem z naszym twarożkiem 
smakuje pysznie. Nieco później przychodzi 
czas na świeżą pokrzywę, którą też dodajemy 
do serów”.

Jeśli macie ochotę na kolejne dalsze i bliż-
sze wycieczki ze smakiem, polecam także 
wyprawę na Pogórze i w Beskid Wyspowy, 
gdzie od Raciechowic, przez Jodłownik 
i Tymbark, Sechną znaną z wędzonej śliwki 

– suski sechlońskiej – aż po Łącko i Łukowicę 
rozciąga się małopolskie zagłębie sadowni-
cze. Widok (i zapach!) kwitnących jabłoni, 
grusz i śliw jest niezapomniany, a przy okazji 
można u miejscowych gospodarzy uzupełnić 
zapasy owocowych przetworów.

Wiosna zaskakuje nas często swym na-
głym przyjściem, dając impuls do aktywno-
ści i moc inspiracji, także na talerzu. Skorzy-
stajmy z nich i smakujmy tę wyjątkową porę 
roku!�

the Sun and Wind Vineyard in Świńczów. You 
can find inspiration for tours and tastings on 
the website of the Małopolska Wine Trail: 
malopolskiszlakwinny.pl.

If you fancy tasting the spring with all 
your senses, feeling it in your ears and on 
your skin, head to the Jurassic Będkowska, 
Kobylańska and Racławka valleys. When 
exploring the latter, step off the main trail 
to visit the Dębnik 52 farm producing deli-
cious cheeses from Jersey cow milk. “We’re 
fortunate in that our farm is surrounded by 
forest, so we can enjoy spring in the field and 
in the forest,” says Gosia Kania who runs 
the farm with her husband Piotr and their 
daughters Julia and Marysia. “Our pasture, at 
over 400m above sea level, means our cattle 
can enjoy fresh green grass instead of hay 
and silage. You can immediately taste this 
change in the milk and cheese! We pick wild 
chives growing on the edge of the forest. This 
little-known wild plant, tasting a little like 

onion or garlic, is one of the first to grow in 
spring and it’s packed full of vitamins and 
minerals. It’s delicious with our cottage 
cheese! And not long after it’s time for young 
nettles, which we also add to our cheeses.”

If you’re in a mood for more appetising 
trips, I can heartily recommend Pogórze and 
the Island Beskids, with orchards stretch-
ing from Raciechowice via Jodłownik and 
Tymbark, Sechna with its acclaimed smoked 
prunes, all the way to Łącko and Łukowi-
ca. The sight (and fragrance!) of apple, pear 
and plum blossom is unforgettable, and you 
can stock up on fruit preserves from local 
farmers.

Spring often surprises us with its sud-
den arrival, inspiring us to be more active 
and sample fresh delicacies. Let’s make the 
most of it!�

Sery z Dębnika

Cheeses from Dębnik
fot. / photo by Szymon Gatlik

Winnica Srebrna Góra

Srebrna Góra Vineyard
fot. / photo by Robert Słuszniak
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fot. / photo by Maggie Habieda

You could be forgiven for thinking ar-
cade games have had their day, but 

you couldn’t be more wrong! Come to the 
Krakow Arcade Museum and play to your 
heart’s content!

Joysticks, buttons, consoles…
It just so happens that fifty years ago one of 
the first video arcades opened in Kraków, at 
24 Main Market Square. It was in a cellar in a 
courtyard of a building previously housing 
a medicinal tincture factory. A cult music 
shop and recording studio opened above the 
store soon after. More arcades opened in the 
years that followed, with another important 
one at Grodzka Street. They reached twilight 
in Kraków and around the globe in the late 
1990s. 

Marcin Moszczyński (b. 1980) looks 
back over those days with his Krakow Ar-
cade Museum. So what exactly are arcade 
games? They are entertainment machines fed 
by coins, but they are not gambling games. 
They are mainly games played on monitors or 
pinball machines in which a ball rolls and is 
propelled inside the machine, hitting various 
lights, bumpers, ramps and other targets. 
Marcin’s focus is on video games and their 
predecessors, and a few pinball machines.

Łukasz Dziatkiewicz
Rocznik 1972, ma więc tyle lat, co 
gry wideo (w tym samym roku, w któ-
rym przyszedł na świat, wyprodu-
kowano pierwszą wideogrę, która 
osiągnęła sukces rynkowy, czyli 
Pong). Dziennikarz niezależny, pre-
zes Polskiego Stowarzyszenia 
Flipperowego oraz miłośnik i kolek-
cjoner retro i bilardu. O starych grach 
wideo pisze najczęściej w magazynie 

„PSX Extreme”. 

Born in 1972, making him the same 
age as video games: the first success-
ful game – Pong – was launched the 
same year. Independent journal-
ist, chairman of the Polish Pinball 
Association and lover and collector 
of retro games and billiard. He writes 
about vintage video games in the 

“PSX Extreme” magazine.

Arcade w języku angielskim oznacza 
oczywiście arkadę oraz podcień i pa-

saż. Ale ostatnimi czasy co najmniej równie 
ważne jest inne znaczenie tego słowa. Do 
naszego języka nastąpiło wręcz przeniesienie 
tegoż – i to wprost. No, prawie. 

Eksponaty z joystickami, przyciskami 
i kierownicami
Tak się składa, że pięćdziesiąt lat temu po-
wstał pierwszy w Krakowie, a zarazem jeden 
z pierwszych w Polsce salon gier zręcznościo-
wych. Działał przy Rynku Głównym 24, czyli 
w kamienicy Pod Kanarkiem. Znajdował 
się w piwnicy w podworcu, gdzie wcześniej 
produkowano syropy lecznicze (sic!). Nad 
nim powstał potem kultowy sklep muzyczny 
i studio nagrań. Później, jak w całej Polsce, 
salonów u nas przybywało, by przypomnieć 
kolejny ważny – przy ulicy Grodzkiej. Ich 
zmierzch – zresztą na całym świecie – nastą-
pił z końcem lat 90. XX wieku. 

Do tych czasów postanowił nawiązać 
Marcin Moszczyński (rocznik 1980), tworząc 
Krakow Arcade Museum. Czymże jest więc 
w tym znaczeniu arcade? Arcade game to po 
angielsku wszelkie uruchamiane przez wrzu-
cenie monety automaty do gier zręcznościo-
wych. Nie są więc nimi maszyny hazardowe 

Muzeum 
salonów

Dwa lata temu w Krakowie 
pojawiło się nowe muzeum. I to 
nie po prostu kolejne, a kolejne 

o randze europejskiej.

Arcade 
Museum

Two years ago, a new 
museum opened in Kraków – 

 and not just another 
museum, but one unique on 

a European scale.

Kraków kreatywny Creative Kraków62
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czy sprzedażowe. Chodzi przede wszystkim 
o gry rozgrywane na monitorach, zwane 
kiedyś w Polsce najczęściej grami telewizyj-
nymi, oraz flippery – elektroniczno-mecha-
niczne automaty, w których przy pomocy 
specjalnych łapek staramy się trafić kulkami 
w rozmaite cele. Marcin postawił głównie na 
arkadówki wideo, ale są tu i flippery, i trochę 
poprzedników wideogier.

Muzea tego rodzaju działają na zasadzie: 
płacisz za wstęp i grasz już do woli bez ko-
nieczności wrzucania pieniędzy. Ten model 
może mieć dla niektórych starych wyg jeden 
minus – bo dawno, dawno temu, gdy trzeba 
było zapłacić za każdą grę, grało się dalej, na-
wet jeśli start okazał się kiepski. W wariancie 
„opłata za wejście” często grę się po prostu 
porzuca lub zaczyna od nowa. Ale poza tym, 
nomen omen, żyć i nie umierać. Bo „życie” 
to pojęcie kluczowe w salonowych grach 
wideo – po „śmierci” dostajemy kolejną 
próbę. W cenie jednej gry żyć (w przypadku 
flipperów – kul) mamy parę, zwykle istnieje 
też możliwość zdobycia dodatkowych. 

Na stanie Krakow Arcade Museum jest 
ponad 150 maszyn, niektóre mają w sobie 
po kilka gier. Zacznę od moich ulubionych 
hitów z lat 80. Wśród wojskowych strze-
lanek: Commando, 1942 i Ikari Warriors, 

Once you pay your entry fee, you can 
play all games to your heart’s content! For 
old-timers, the model has one drawback: 
once upon a time, when you had to pay for 
each game, you kept playing even if you had 
a bad start. When all you have to pay is the 
entry fee, there’s the temptation to simply 
abandon a game or start a new one. Other 
than that, just live your best life – lives, of 
course, being a key term in video games. 
Each game generally gives you a few lives 
(or balls in pinball machines), and you can 
often win more. 

The Krakow Arcade Museum has over 150 
machines, some of which hold several games. 
Let’s start with my favourite hits from the 
1980s: Commando, 1942 and Ikari Warriors 
for tactical shooters, and Gaplus and De-
fender for space shooters. When it comes to 
fantasy, it’s got to be Ghosts ’n Goblins. You 
wouldn’t believe how many coins I fed them 
and how much I’ve sweated over them! You 
can find many more memorable titles here: 
Bomb Jack, Popeye, Dig Dug and Frogger. 
Kung-Fu Master was a great beat ’em up. Oth-
er classics from the period include Donkey 
Kong, Centipede, Galaga, Ms. Pac-Man, the 
epic Space Invaders, Moon Patrol, Tempest 
and Gyruss. I played the latter at a mate’s 

fot. / photo by Emilian Aleksander, Krakow Arcade Museum
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z kosmicznych szczególnie przypadły mi do 
gustu Gaplus i Defender. No i coś w klimacie 
fantasy: Ghosts ‘n Goblins. Ileż ja się kiedyś 
nawrzucałem w nie monet i napociłem! 
Z innych wiekopomnych zręcznościówek, 
które znajdziemy w muzeum, uwielbiałem 
Bomb Jacka, Popeye’a, Dig Duga i Froggera. 
Z bijatyk: Kung-Fu Master. Z tych samych 
czasów warto wymienić jeszcze takie szla-
giery, jak Donkey Kong, Centipede, Galaga, 
Ms. Pac-Man, pomnikowy Space Invaders, 
Moon Patrol, Tempest i Gyruss. W ten ostatni 
tytuł „ciąłem” sporo u kumpla na kompute-
rze Atari; w muzeum Marcina zobaczyłem go 
pierwszy raz w oryginalnej wersji – w pełnej 
krasie (bo wtedy gry pojawiały się najpierw 
na automaty, dopiero potem na sprzęty do-
mowe i do tego zawsze w gorszej formie). 

Wielkie automaty i współczesne gamin-
gowe fundamenty
Gry z lat 90. były produkcjami bardziej za-
awansowanymi technologicznie i o bardziej 
skomplikowanych zasadach. Powstawały 
wtedy większe urządzenia, częściej niż przed-
tem wyposażone w miejsca do siedzenia lub 

house on his Atari; the first time I saw it in 
the original version in all its glory was at 
Marcin’s museum (because back then games 
were first launched for arcade machines and 
the home versions were never as good).

Large machines and contemporary 
gaming foundations
Games from the 1990s were far more tech-
nologically advanced and followed much 
more complex rules. The gaming machines 
grew larger and were frequently fitted with 
seats, cockpits and moving elements. It was 
all about making them more attractive since 
they were in direct competition with the rap-
idly growing numbers of PCs and consoles. 
Such games couldn’t be fully adapted for 
home kit. Another shift was that it was im-
possible to transfer games between devices. 
To put it simply, before then, you could in-
stall Time Pilot on the housing of Gyruss, 
for example. However, you couldn’t install 
zombie shooters from the House of Dead 
series or the Desert Tank simulator on later 
skateboarding machines (you can find all of 
them at the museum!). 

S łowo arcade oznacza w języku angiel-
skim salon gier. Jednak w języku polskim 

zakorzeniło się jego rozumienie wyłącznie jako 
maszyny do gier z monitorem. Takie znaczenie 
ma też spolszczona forma „arkadówka”. 

Z kolei flipper (lub fliper) to po angielsku 
pinball. Oryginalnie flipper to tylko łapki słu-
żące w grze do odbijania kul. Ale w Polsce 
mówiono flipper na cały automat, zaś oficjal-
nie poza branżą bywał… bilardem elektrycz-
nym (chociaż ma to pewne uzasadnienie 
historyczne). Co gorsza, przez flippery rozu-
mie się nierzadko też maszyny hazardowe.

Last but not least, gra wideo to video game. 
Niestety, u nas przyjęła się nazwa „gra kom-
puterowa”. A przecież w gry wideo gra się nie 
tylko na komputerach, ale i konsolach, komór-
kach itd.

No i sam credit – w przypadku maszyn do gier 
oznacza opłacone zaliczone gry na danym 
urządzeniu. Można je, podobnie jak „życia”, 
wygrać. 

fot. / photo by Emilian Aleksander, Krakow Arcade Museum
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kokpit i elementy ruchome. Chodziło o ich 
uatrakcyjnienie – by lepiej konkurowały 
z komputerami i konsolami, które zaczynały 
już nadrabiać dystans. Takich gier nie dało 
się w pełni adaptować na sprzęty domowe. 
Zmianą była też niemożność przeniesienia 
gry między maszynami. W uproszczeniu: 
wcześniej w obudowę, powiedzmy, z Gy-
russa można było wsadzić Time Pilota. Ale 
przykładowo w późniejszych maszynach 
deskorolkowych nie da się zainstalować 
strzelanek zombie z serii The House of Dead 
lub symulatora czołgu Desert Tank (wszyst-
kie wymienione są w muzeum!). 

W ostatniej dekadzie XX wieku już mniej 
chodziłem „na automaty”, więc takie gry, 
jak wspomniane w ostatnim zdaniu, albo 
strzelane „Parki Jurajskie”, supersłynne ma-
kabryczne bijatyki Mortal Kombat, wyścigi 
motocyklowe czy samochodowe produkcji 
Segi, nie przyśpieszają akcji mego serca. 
Podobnie ma się rzecz z maszynami tanecz-
nymi. Ale już epickie gry gwiezdnowojenne, 
zwłaszcza Star Wars Trilogy, solidnie „ste-
stowałem” w muzeum. 

Zapytałem Marcina o białe kruki: „Mam 
ich nieco, m.in. bijatykę X-MEN na sześciu 
graczy (powstało tylko około 200 sztuk!) oraz 
niezwykle rzadki, zwłaszcza w Europie, Ice 
Cold Beer z 1983 roku”. 

Czy czegoś mi tu brakuje? Joust – strasz-
nie mi się ta gra o zmaganiach na latających 
ptakach podoba. Gun.Smoke – prześwietna 
strzelanka kowbojska, jednak to unikat. 
Zaxxon – ten sam gatunek, ale odmiana 
kosmiczna. Arkanoid lub inna gra z rodzinki 

„ścianka, piłka i paletka”. Do tego dorzucił-
bym jakiegoś flippera elektromechanicznego, 
czyli jeszcze z licznikami bębnowymi. Jednak 
wszystkiego, zwłaszcza o takich gabarytach, 
oczywiście mieć nie można.

A więc dla kogo jest to miejsce? Tylko dla 
starych koni, by się napocili i powzruszali? 

During the 1990s, I spent less time at ar-
cades, so games such as those I mentioned 
above, as well as Jurassic Park-themed shoot-
ers, the cult fighting series Mortal Kombat 
and Sega’s motorbike and car racers, don’t 
excite me as much. This also applies to danc-
ing games. But you can rest assured that I 
tested all the Star Wars games thoroughly, 
especially the Star Wars Trilogy. 

I asked Marcin about any white whales: 
“We’ve got a few, for example the X-MEN game 
for six players (only around 200 were ever 
made!) and Ice Cold Beer from 1983 – ex-
tremely rare, especially in Europe!” 

Anything I’m missing? Joust – I love 
this game where players ride flying buz-
zards. Gun.Smoke is a terrific one-off West-
ern-themed shooter. Zaxxon follows the 
same format except in space. Arkanoid and 
other block breaker video games, maybe an 
electromechanical pinball machine – but you 
can’t have everything, especially with games 
of such dimensions.

So who is this museum for? Just for 
old-timers who want to reminisce over the 
good old days? Not at all! I recently brought 
here a mum of two little boys, and they were 
all delighted! My cousin’s wife visits regu-
larly with her slightly older daughters. It’s 
a simply video game temple for everyone. 
I recently overheard someone saying, “We 
must leave, but it’s just impossible to leave!” 
I suspect the poor fellows bought open tickets 
with no time limit…

Visiting the museum at 41A Centralna 
Street is a trip to the past, to the heyday of 
arcade games. Pinball games are having a bit 
of a revival with new titles being launched, 
but they are still niche, mainly because all our 
home kit such as PCs, laptops, consoles and 
smartphones has long caught up with gaming 
machines and they just keep getting better. 

Oh, I should mention that many Polish 
video game companies are based in Kraków, 
and the city has been hosting the Digital 
Dragons industry fair, conference and fes-
tival since 2012. The Krakow Arcade Museum 
is a perfect addition to this landscape. Marcin 
Moszczyński has an impressive ambition: 

“My goal is to create the largest collection of 
retro arcade games in Europe!”�

Posłużę się cytatem 
zasłyszanym w salo-
nie: „Wychodzimy, 
bo stąd się nie da 

wyjść!”. Zapewne ci 
„nieszczęśnicy” kupili 

bilet open…„
I recently over-

heard someone 
saying, “We must 
leave, but it’s just 

impossible to leave!” 
I suspect the poor 

fellows bought open 
tickets…

Nie! Ostatnio zaprosiłem mamę z dwój-
ką małych chłopców – byli zachwyceni, 
wszyscy! A żona mojego kuzyna bywa tu 
ze starszymi latoroślami, i to córkami. Tak 
więc to przybytek dla każdego, a czy i na jak 
długo każdy zechce tu wrócić? Posłużę się 
cytatem zasłyszanym w salonie: „Wycho-
dzimy, bo stąd się nie da wyjść!”. Zapewne ci 

„nieszczęśnicy” kupili bilet open, bez limitu 
czasowego.

Wizyta w muzeum przy ulicy Central-
nej 41A jest wyprawą w przeszłość, w czasy 
świetności automatów do gier. Obecnie 
flippery przeżywają renesans, produkuje 
się nowe, ale te współczesne z monitorami 
to nisza. Przede wszystkim dlatego, że nasz 
prywatny sprzęt (komputery, konsole do gier, 
ale też np. smartfony) już dawno dogonił 
osiągami pokaźnych rozmiarów maszyny, 
a jego możliwości stale rosną. 

Tu warto przypomnieć, że sporo firm 
polskich tworzących gry wideo działa w Kra-
kowie i właśnie w naszym mieście od 2012 
roku organizowana jest ważna impreza bran-
żowa: Digital Dragons to jednocześnie targi, 
konferencja i festiwal. Krakow Arcade Mu-
seum świetnie wpisuje się w ten krajobraz, 
tym bardziej że Marcin Moszczyński ma 
spore ambicje: „Moim celem jest stworzenie 
najbardziej imponującej kolekcji retroarcade 
w całej Europie”�
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And if you haven’t, you’ve just found 
out! I’ll add that after ten years here 

I moved to Warsaw, and came back at the 
start of the pandemic when I moved to Ka-
zimierz and roamed the empty streets ab-
sorbing architecture and local secrets. 

The crowds may have returned to 
Kraków’s streets but I’m still here because 
I’m infatuated by the enigmatic doorways, 
tenement houses, Modernist balustrades, 
stories of Cracovian feminists, bakeries old 
and new… 

I wander alone and with guides (Rożek 
is my favourite book, but I won’t reveal the 
names of any companions!). I lean on door-
frames in the hope they’ll open and I’ll find 
more beautiful tiles, mosaics, stuccos or sgraf-
fiti. Perhaps there will be a lift? My walks are 
deliberate or totally accidental, when I’m 
coming back from somewhere in this city 
which seems to have been built for walks 
and strolls, and where I rarely drive or take 
public transport. 

There are walks which start with me put-
ting on my shoes and taking a few steps on the 
stairs. There are those which start with a few 
words which force me to put on my shoes. 
The ones which steered me towards the Vis-
tula and the Kościuszko Mound started with:  

“The Abecadło Second-Hand Bookshop is on 

Jeśli nie wiecie, właśnie wam to oznajmi-
łam i dopowiem: po dziesięciu latach pod 

Wawelem przeprowadziłam się do stolicy, 
by w pandemii znów do Krakowa wrócić, 
zamieszkać na Kazimierzu i chodzić po pu-
stym mieście, chłonąc architekturę i lokalne 
tajemnice. 

Tłum na ulice Krakowa wrócił, a ja jakoś 
nie wyjechałam, bo wciągnęły mnie kolejne 
bramy, kamienice, modernistyczne porę-
cze, historie krakowskich feministek, stare 
i nowe piekarnie… 

Po Krakowie chodzę więc sama 
i z przewodnikami (z papierowych – Rożek, 
cielesnych nie będę wymieniać z imienia 
i nazwiska). Popycham odrzwia, mając na-
dzieję, że są niezamknięte i zobaczę kolejne 
niezwykłe płytki (tak, wiem, w Krakowie 
mówi się na nie „flizy”!), mozaiki, stiuki czy 
sgraffito. A może trafi się winda? Spacery by-
wają zamierzone lub totalnie przypadkowe, 
gdy wracam skądś – w tym mieście, jakby 
stworzonym do przechadzek i spacerów, za-
zwyczaj nie przemieszczam się komunikacją 
czy autem. 

Są takie spacery, które zaczynają się od 
założenia butów i paru kroków na schodach. 
Są takie, które zaczynają się od kilku słów 
i to one zmuszają do wzucia obuwia. Te, 
które pognały mnie w stronę Wisły i kopca 

Magia  
w Krakowie

Jeśli czytaliście moje poprzednie 
felietony, to już wiecie: mieszkam 

w Krakowie po to, żeby... się po 
nim włóczyć. 

Aga Kozak
Dziennikarka, coacherka, edukatorka 
seksualna, nauczycielka dobrego 
życia i medytacji. Szefowa Festiwalu 
Kręgi i współautorka podcastu 

„Sharing is caring”. 

Journalist, coach, sex educator and 
wellbeing and meditation mentor. 
Head of the Kręgi Festival and 
co-author of the podcast “Sharing 
is caring”. 

Magic in 
Kraków

If you’ve read my previous 
columns, you already know 
that I live in Kraków so that 

I can wander around it. 
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the site of the former ‘Pod Aniołem Stróżem’ 
Pharmacy at 18 Kościuszki Street, near the 
Lajkonik Zwierzyniecki square, the ‘Jubilat’ 
bus stop, Wawel Hill and the Rodła Boulevard 
by the Vistula in Kraków.” Are you at all sur-
prised that I felt like Marco Polo? Okay, okay, 
let’s pick someone more cool because the land 
here is familiar, local names are my guilty 
pleasure and in any case I’m a different gen-
der… You know what I mean, though, right? 
And it just kept getting better: “Its unique 
interiors include the original pharmacy fix-
tures from 1899 which we were able to save 
and restore. Today, medicines and other tinc-
tures have been replaced with myriad books, 
fairytales, comics, magazines, prints, posters, 
postcards, photos, maps and documents and 
even vinyl, CDs and videotapes.” I’ll spare 
you my grief over the disappearance of CDs, 
videotapes and old pharmacies (btw, when 
you were last at the Main Market Square, did 
you pop into the pharmacy on the corner of 
Sławkowska? Did you know that it used to 
be named the “Golden Tiger” pharmacy, and 
that a beautiful tiger adorns the wall opposite 
the entrance?). At Abecadło, the word “walk” 
takes on a brand-new meaning: you can take 
a stroll in time and space, exploring mean-
ings and contexts, with fascinating compan-
ions – and so what that they’re papery and 
a bit dusty? 

Kościuszki brzmiały tak: „Antykwariat 
Abecadło znajduje się w miejscu dawnej 
apteki Pod Aniołem Stróżem przy ulicy 
Kościuszki 18, w pobliżu skweru Lajkonika 
Zwierzynieckiego, przystanku »Jubilat«, 
Wawelu i bulwaru Rodła nad rzeką Wisłą 
w Krakowie”. Czy dziwicie się, że poczułam 
się jak Marco Polo? No dobra, zmieńmy to 
na kogoś fajniejszego, bo lądy tu są znane, 
moim porno są raczej nazwy, a mój gender 
od Polo jest różny… Ale wiecie, o co mi cho-
dzi? Dalej było tylko lepiej: „Jego unikatowe 
wnętrze tworzy zabytkowe umeblowanie 
apteczne z 1899 roku, które udało nam się 
uratować i przywrócić dla wszystkich. Dziś 
leki oraz inne preparaty apteczne zastąpiła 
wielotysięczna oferta różnorodnych książek, 
bajek, komiksów, czasopism, grafik, pla-
katów, pocztówek, fotografii, map, druków 
i dokumentów, a nawet płyt winylowych, CD 
i kaset wideo”. Nie będę tu ubolewać nad tym, 
jak znikają CD, kasety wideo czy stare apteki. 
(A jak byliście ostatnio w Rynku, być może 
zaszliście do apteki na rogu ze Sławkowską? 
Czy wiecie, że nazywa się „Pod Złotym 
Tygrysem”? I że na jej ścianie naprzeciwko 

wejścia jest namalowany prześliczny tygrys?). 
W Abecadle słowo „spacer” nabiera nowego 
znaczenia, można tu bowiem odbyć wędrów-
kę w czasie i przestrzeni, po znaczeniach, 
kontekstach, z rozmaitymi towarzyszami 
podróży, cóż, że lekko zakurzonymi i… 
papierowymi? 

Są takie spacery, które zaczynają się od 
przedmiotu. Mnie wpadło w ręce różnobarw-
ne szklane jajko – mój ukochany bibelot wy-
szperany w jednym ze sklepów ze wszystkim 
na Kazimierzu… „O! Krakowskie Huty Szkła, 
to ich »pisanka«” – uśmiechnął się znajo-
my (oczywiście lokalny) znawca. Zaczęłam 
googlować. Krakowska Huta Szkła – dawne 
Centrum Szkła i Ceramiki – mieści się na 
historycznie industrialnym Zabłociu przy 
Lipowej 3. Przechadzka po tej dzielnicy to 
niezwykła podróż w niegdysiejsze fabryczne 
nieużytki, które dziś stają się tętniącą życiem 
dzielnicą. Wielbiciele „starego” mogą jednak 
znaleźć tam coś dla siebie. Między innymi 
KHS, które „stare” już nie jest, ale nadal 
można tu poczuć, czym tak naprawdę jest 
rzemiosło. To podobno jedyne w Małopolsce 
miejsce, w którym można podpatrzeć pracę 
hutników w procesie powstawania szklanych 
wyrobów i obejrzeć zbiór oryginalnych na-
rzędzi używanych do ręcznego wytwarzania 
szkła, kolekcję naczyń szklanych pocho-
dzących z przełomu XIX i XX wieku, a także 

Antykwariat Abecadło  

Abecadło Second-Hand Bookshop
fot. / photo by Robert Słuszniak



zbiór współczesnych artystycznych szkieł 
kolorowych, które zostały wytworzone przy 
Lipowej 3 w latach 1969–1998. Kolorowe 
szklane cacuszka za każdym razem wprawia-
ją mnie zachwyt, a staram się je odwiedzać za 
każdym razem, kiedy idę do MOCAK-u czy na 
kulinarną wyprawę po nowo powstających 
na Zabłociu miejscach (byliście już w nowej 
miejscówce Konrada Toty z Galerii Tortów 
Artystycznych? Jedne z najlepszych croissan-
tów w mieście!). 

Pytają mnie czasem, jaki widok lubię 
najbardziej albo… kogo najbardziej lubię 
podglądać podczas spacerów. Odpowiedzi 
jest wiele, ale gdybym miała wskazać jedną 
z kwintesencji Krakowa – ten magicznie 
zwalniający tu czas, a przy okazji także 
istotę krakowskiej kultury – odesłałabym 
was do zagapienia się na miejsce, które 
równie dobrze prezentuje się w ciągu dnia, 
gdy słońce na drewnie wygląda wspaniale, 
a praca wre (no nie, to nie jest dobre słowo 
na te powolne, uważne, niebywale precyzyj-
ne rytuały, które się tam dzieją…), jak i po 
zmroku, gdy wnętrze rozświetla tylko nikłe 
światło. To pracownia lutnicza przy placu 

There are walks which start with an 
object. I found my most beloved trinket – 
a dazzling glass egg – at one of those shops 
in Kazimierz which sell everything but the 
kitchen sink. “Oh, Kraków Glassworks! One 
of their classics!” said a friendly expert (a lo-
cal, naturally). I immediately got googling. 
The Kraków Glassworks – formerly the Glass 
and Ceramics Centre – is at 3 Lipowa Street in 
the post-industrial Zabłocie district. A walk 
around the district offers a fascinating in-
sight into how the former factories became 
a wasteland, which in turn became a bustling 
part of town. But there’s still plenty of old 
stuff to find. There’s the Kraków Glassworks, 
and although it’s not actually “old”, you can 
certainly see true craft. Apparently it’s the 
only place left in Małopolska where you can 
see artisans making glass ornaments and ad-
mire the collection of original tools used for 
handmaking glass, glass vessels made at the 
turn of the 20th century and a collection of 
contemporary colourful artistic glass made 
on the site between 1969 and 1998. I delight 
in the trinkets every single time, and I try to 
pop into the factory whenever I go to MOCAK 
or go on a culinary pilgrimage to one of the 
latest eateries which are popping up all over 
Zabłocie (have you been to Konrad Tota’s 
latest Galeria Tortów Artystycznych? Best 
croissants in town!). 

I’m sometimes asked about my favour-
ite view, or favourite place. There are plenty 

Wolnica – miejsce, które jakimś sposobem 
przenosi nas i do świata Wszystkich poranków 
świata, i do wnętrza obrazów Vermeera. Sta-
nisław Kurkowski – krakowski artysta lut-
nik, do którego należy to królestwo – cenio-
ne na całym świecie instrumenty smyczkowe 
wykonuje od ponad 40 lat. 

Ostatnio zaczęłam już nawet nie chodzić, 
a pielgrzymować na podwórko klasztoru 
Dominikanów w celach niemodlitewnych – 
choć poniekąd medytacyjnych. Na Stolar-
skiej urzęduje bowiem litografka Justyna 
Mazur. Szukacie ukojenia? Portalu do świata, 
w którym czas zwalnia? Justyna to czakram, 
to przenośny Ciechocinek. Jej głos, energia, 
przedmioty, którymi się otacza, a przede 
wszystkim, co i jak robi – zwalnia bicie moje-
go serca, uspokaja oddech i przenosi w świat 
bez smartfona, w którym moje nieutalen-
towane do tej pory ręce wykonują cuda. 
Bo u Justyny można coś kupić, ale przede 
wszystkim można nauczyć się samodzielnie 
robić litografie i inne dziwne parafernalia. 
Spaceruję więc u niej – w cudownie jakoś 
rozciągniętym czasie – po krainie dłut, 
lnów, czerpanych papierów, starych rycin, 
kamieni, ceramiki i ziół, a przede wszystkim 
spokoju i wyobraźni. I za takie wędrówki 
lubię Kraków najbardziej.�

Krakowska Huta Szkła 

Kraków Glassworks
fot. / photo by Robert Bobela
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of answers, but if I were to pick one which 
perfectly encapsulates Kraków with its mag-
ically slow passing of time and the essence 
of Cracovian culture, I’d send you to a place 
which is equally beautiful in daytime when 
sunshine glints on polished wood and when 
it’s bustling (no, sorry, that’s the wrong 
word for these slow, deliberate, precise rit-
uals which take place there), and after dusk 
when it’s only dimly illuminated. I’m talk-
ing about the luthier’s workshop at Wolnica 
Square which somehow transports us to the 
film All the Mornings of the World and to Ver-
meer’s paintings. Stanisław Kurkowski, the 
Cracovian master luthier who founded this 
kingdom, has been making world-famous 
string instruments for over 40 years. 

Recently my regular walks to the court-
yard of the Dominican Monastery have be-
come more of a pilgrimage, albeit for medi-
tative rather than religious purposes. That’s 
because Justyna Mazur’s lithography work-
shop is just around the corner at Stolarska 
Street. Looking for somewhere to soothe your 
body and soul? A portal to a world where time 
flows more slowly? Being around Justyna 
is like being at a sanctuary. Her voice, her 
energy, the objects she surrounds herself 
with, and – more than anything – what she 
does and how she does it slow my heartbeat, 
calm my breathing and whisk me to a dig-
ital-free world in which my unskilled, un-
trained hands start performing miracles. Of 
course you can buy things at her workshops, 
but best of all you can learn how to make 
lithographs and other mysterious art. And 
so I walk around there, in this miraculous-
ly stretched-out time, in a world of chisels, 
linen, hand-made paper, old sketches, rocks, 
ceramics and herbs, and in a world of my 
own calm and imagination. It’s these kinds 
of walks I love best in Kraków.�
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Czy macie kontakt z tymi zespołami?
Nie mamy żadnych wiadomości z Do-

nieckiego Akademickiego Obwodowego 
Dramatycznego Teatru z Mariupola – miasto 
jest pod ostrzałem. Członkowie jury kon-
kursowego, którzy pochodzą z Charkowa, są 
teraz uchodźcami. Wiemy, że zespół aktorski 
z Kijowa został w mieście i nie ma możli-
wości wyjazdu, trwają tam walki. Mamy 
kontakt z Lwowskim Teatrem Miniatur 

„I ludzie, i lalki” czy z aktorami i aktorkami 
z mojej rodzinnej Połtawy, bo w niektórych 
częściach kraju sytuacja jest spokojniejsza. 
Reżyser z Ludowego Amatorskiego Teatru 
„Dzerkało” zadzwonił do mnie kilka dni 
temu i powiedział: „Słuchaj, przyjeżdżam 
ze spektaklem, zmienię tylko jego wymowę, 
uwzględnię to, co się teraz dzieje”. 

A czy obecna sytuacja zmieni również 
wymowę całego festiwalu? Tegoroczne 
motto brzmi: „Zdejmując maski”.

Za naszą  
i waszą

Rozmowa z Nadiią  
Moroz-Olshanską, pre-

zeską Fundacji Widowisk 
Masowych organizującej 

Międzynarodowy Festiwal 
Teatru Ukraińskiego 

„Wschód-Zachód”.

Na gorąco Hot Topics
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Justyna Skalska: Dwa lata temu festi-
wal musiał przenieść się do internetu 
z powodu pandemii. W tym roku plany 
jego dziewiątej edycji, która miała odbyć 
się w kwietniu, zostały pokrzyżowane 
ze względu na trwającą w Ukrainie 
wojnę i niemożność przyjazdu zespołów 
teatralnych do Krakowa…

Nadiia Moroz-Olshanska: Tak i naj-
gorsze jest to, że nikt nie wie, ile to potrwa. 
Nie wiemy, czy jutro Rosjanie wycofają się 
i wojna się zakończy, czy będzie trwać nadal, 
jak wielki będzie kryzys humanitarny… Wraz 
ze współorganizującym festiwal Młodzieżo-
wym Domem Kultury im. Henryka Jordana 
podjęliśmy decyzję o zmianie terminu. Nie 
mamy pewności, że aktorzy i aktorki, którzy 
mieli zagrać na deskach krakowskich te-
atrów, będą mogli w sierpniu przyjechać do 
naszego miasta. Chcieliśmy zaprezentować 
spektakle teatrów z Lwowa, Kijowa, Charko-
wa, Odessy i Mariupola...

Nadiia Moroz-Olshanska

Dyrektorka Międzynarodowego 
Festiwalu Teatru Ukraińskiego 

„Wschód-Zachód”, prezeska Fundacji 
Widowisk Masowych. Pochodzi 
z Połtawy. Mieszka w Krakowie od 
2013 roku i od tego czasu aktywnie 
działa na rzecz promowania zróżnico-
wania kulturowego, etnicznego, wyzna-
niowego oraz integracji mieszkańców 
Krakowa i środowisk cudzoziemskich.

President of the Mass Spectacle 
Foundation and Director of the 
International Ukrainian Theatre 
Festival “East-West”. Born in Poltava, 
she has been living in Kraków since 
2013 where she is active in promoting 
cultural, ethnic and religious diversity 
and working to support the integra-
tion of Cracovian and expat circles.
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For Ours and Yours 
We talk to Nadiia Moroz-Olshanska, pres-

ident of the Mass Spectacle Foundation, 
organisers of the International Ukrainian 

Theatre Festival “East-West”.

Myślę, że nasze hasło stało się jeszcze 
bardziej aktualne. Miało oznaczać symbo-
liczne zdjęcie maseczek, nieść nadzieję na 
koniec pandemii. W obliczu trwającej wojny 
jaskrawo widzimy, że Rosja zdjęła maskę, 
pokazując twarz agresora. Ukraina również 
pokazała swą prawdziwą twarz, której mię-
dzynarodowa wspólnota narodów chyba się 
nie spodziewała. 

Wojna wymusiła również zmianę działal-
ności Fundacji Widowisk Masowych.

Zamiast organizować nasze wydarze-
nia, czyli Festiwal Teatru Ukraińskiego 

„Wschód-Zachód” i przegląd filmów ukra-
ińskich w Kinie Paradox, zajmujemy się 
dostarczaniem leków do szpitali w Ukrainie 
i ekwipunku dla żołnierzy na froncie. Dzięki 
ożywionym kontaktom z rodzinnym krajem 
staliśmy się pierwszym adresem, do którego 
zaprzyjaźnione instytucje, fundacje i osoby 
prywatne z Ukrainy zwracają się o pomoc. 
A ja staram się swoje umiejętności zarządza-
nia ludźmi, czasem i przestrzenią, wynie-
sione z pracy przy festiwalu, wykorzystać 
w niesieniu pomocy rodakom.

Dlaczego twoim zdaniem warto pozna-
wać bliżej kulturę ukraińską?

Warto przypomnieć bardzo żywe związki 
historyczne kulturalne Krakowa, Lwowa 
i wielu innych miast ukraińskich. Kraków 
jest teraz magnesem, który przyciąga moich 
rodaków, i to właśnie tu szukają schro-
nienia – nie tylko ze względu na bliskość 
geograficzną. 

Chyba jeszcze nigdy nie czuliśmy tak 
dojmującej potrzeby mówienia o kulturze 
ukraińskiej i podkreślania jej odrębności. 
Cała polityka Putina opiera się na negowaniu 
odrębności narodu ukraińskiego, jego dzie-
dzictwa i prawa do samostanowienia. I za 
to właśnie dziś walczą Ukraińcy: za swoją 
wolność, historię, a także kulturę.�

Justyna Skalska: Two years ago the 
pandemic forced your festival to move 
online. The plans for this year’s event, 
ninth in the festival’s history, have been 
thwarted by Russia’s brutal attack on 
Ukraine, and ongoing the war prevent-
ing theatre ensembles from travelling 
to Kraków…

Nadiia Moroz-Olshanska: That’s right 
– and the worst thing is that no one has any 
idea how long it will go on for. Who knows 

– perhaps Russian troops will withdraw to-
morrow? Either way, we are already seeing 
a humanitarian crisis, and the scale is still 
unknown. Together with the Dr. Henryk 
Jordan Youth Centre, co-organisers of the 
festival, we decided to postpone the event. 
We cannot be certain whether the actors due 
to perform on Kraków’s stages will be able to 
travel to the city in August. We were hoping 
to present spectacles by theatres from L’viv, 
Kyiv, Kharkiv, Odessa and Mariupol…

Have you been in contact with them?
We haven’t heard anything from the 

Donetsk Regional Theatre of Drama in Mariu-
pol since the shelling of the city. Members 
of the competition jury from Kharkiv are 
refugees now. We know that the Kyiv theatre 
company has remained in the city and cannot 
leave because of the ongoing fighting. We 
have been in touch with the L’viv Miniature 
Theatre “Both People and Puppets” and ac-
tors from my hometown of Poltava, because 
the situation is less dramatic in some parts 
of the country. The director of the Amateur 
Folk Theatre “Dzerkalo” called me a few days 
ago and said, “Listen, I’m coming over with 
our spectacle, I’ll just change its message to 
include what’s going on right now.” 

Will the current situation affect the mes-
sage of the whole festival? This year’s 
motto is “Unmasking”.

I think that if anything it has become even 
more appropriate. It was originally going to 
mean the symbolic taking off of masks to 
mark the end of the pandemic. The war has 
shown in no uncertain terms that Russia has 
taken off its mask to reveal its true face of an 
aggressor. Ukraine has also revealed its true 
face, which the international community 
perhaps wasn’t expecting. 

The war has also forced the Mass Spec-
tacle Foundation to change.

Instead of organising our planned events 
– the Ukrainian Theatre Festival “East-West” 
and a review of Ukrainian cinema at Paradox 
Cinema – we are now delivering medication 
to hospitals in Ukraine and equipment for 
soldiers on the front. Our revitalised contact 
with our home country means we have be-
come a first point of contact for institutions, 
foundations and individuals from Ukraine. 
I am doing my best to use my skills in man-
aging people, time and space – crucial for my 
work on the festival – in helping my compa-
triots as best I can.

Why do you think we should all take 
a greater interest in Ukrainian culture?

It’s worth remembering the important 
historical and cultural ties between Kraków, 
L’viv and other cities in Ukraine. Current-
ly Kraków is attracting my compatriots as 
a magnet, and they come here seeking shelter 

– not just because of geographical proximity. 
I don’t think we have ever felt such a great 

need for talking about Ukrainian culture 
and stressing its uniqueness. Putin’s policy 
is rooted in denying the sovereignty of the 
Ukrainian nation, its heritage and right to 
self-determination. And this is what Ukraine 
is fighting for today: for its freedom, history 
and culture.�
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Obchody Wielkiego Tygodnia to najważ-
niejsze święto Kościoła katolickiego. 

O ile tradycje święcenia palm i pokarmów są 
powszechnie znane, podobnie jak rodzinne 
świąteczne śniadanie, o tyle wiele lokalnych 
obyczajów niemal odeszło w zapomnienie. 
Piękne, kolorowe i niezwykłe – pozostają 
w pamięci niewielu. „Z okresem Wielkanocy 
związane są liczne krakowskie zwycza-
je – mówi dr Andrzej Iwo Szoka z Centrum 
Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa 
Krakowa, oddział Muzeum Krakowa. – O czę-
ści z nich krakowianie zapomnieli już poko-
lenia temu, jak na przykład o traczyku, czyli 
o drewnianej figurce baranka wprawianej 
w ruch przez specjalny mechanizm, z którą 
chłopcy obchodzili domy na Prądniku jeszcze 
w XIX wieku”. Inną ciekawą tradycją związaną 
ze Świętami Wielkanocnymi, którą warto 
przypomnieć, jest zwyczaj wiosennego kolę-
dowania. „Dzieci lub młodzi ludzie, nierzadko 
w przebraniach, przychodzili w tym czasie do 
domów, aby w symboliczny sposób przekazać 
życzenia zdrowia i powodzenia w gospodar-
stwie – opowiada Małgorzata Oleszkiewicz, 
starszy kustosz w Muzeum Etnograficznym 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie. – Aby te 
życzenia się spełniły, konieczna była drobna 
opłata, którą najczęściej stanowiły jajka. Już 
samo pojawienie się kolędników niosło na-
dzieję na szczęście i dobrobyt w rozpoczynają-
cym się właśnie, nowym roku wegetacyjnym. 
Współcześnie nie spotkamy już w Palmową 
Niedzielę żocków czy chodzących po oracji, 
ale za to w gminie Zielonki, a szczególnie 
w Bibicach, gdzie odbywa się doroczny kon-
kurs, na pewno zobaczymy pucheroków. Są to 

Celebrations of Holy Week are the 
most important event in the Catholic 

Church calendar. While we all know about 
the blessings of the palms on Palm Sunday 
and festive food on Holy Saturday before 
the celebratory breakfast on Easter Sunday, 
many other local customs have been largely 
forgotten, even though they were beautiful 
and special. “Kraków has many enthralling 
Easter traditions,” says Dr. Andrzej Iwo 
Szoka from the Intangible Heritage Interpre-
tation Centre of Krakow, branch of the Mu-
seum of Krakow. “Some have been forgotten 
generations ago, like the mechanical wooden 
lamb figurine known as a traczyk carried by 
boys from home to home in Prądnik until 
the 19th century.” Another tradition which 
could make a welcome return is the custom 
of springtime carolling. “Children and young 
people, often in fancy dress, visited homes to 
offer their wishes for health and prosperity 
for the coming season,” explains Małgorzata 
Oleszkiewicz, Senior Curator at the Seweryn 
Udziela Ethnographic Museum of Kraków. 

“For the wishes to come true, the hosts had 
to make a small donation, usually of eggs. 
The very arrival of carollers signalled hope 
for happiness and prosperity in the coming 
agricultural season. Although some other 
visiting customs of Palm Sunday are long 
gone, the village of Bibice in the Zielonki 
commune still hosts an annual competition: 
boys wearing tall, conical hats festooned with 

Izabela Krokowska 
Kraków Culture

Easter 
Miracles

As the Paschal Triduum 
approaches, Kraków cel-

ebrates its unique local 
heritage. Easter traditions 
enchant with dazzling col-

our and fascinating history.

Cuda wokół 
Wielkiej Nocy

Gdy zbliża się Triduum 
Paschalne, miasto żyje tym, 

co lokalne i unikatowe dla 
regionu. Świąteczne tradycje 
zachwycają barwami i przypo-

minają o historii.
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Lokalne tradycje mówią wiele o tym, jak 
cenna i żywa jest w Krakowie pamięć. Pośród 
unikatowych rytuałów, o których niejed-
nokrotnie przypominają tylko archiwalne 
fotografie, przedmioty czy zapiski, w prze-
strzeni stolicy Małopolski wciąż mają miejsce 
wydarzenia pielęgnujące dawne obyczaje 
i niematerialne dziedzictwo, niosące unika-
towy klimat regionu i świąteczną atmosferę. 
Na Rynku Głównym rokrocznie pojawia się 
Jarmark Wielkanocny, na którym wyro-
by wystawia około sześćdziesięciu kupców. 
Przechadzając się między barwnymi straga-
nami, znajdziemy takie artykuły, jak stroiki, 
koszyki, palmy, świeczki, pisanki, obrusy czy 
serwetki. Nie brak też potraw związanych 
z Wielkim Tygodniem, jak również licznych 
imprez towarzyszących. Na scenie odbywają 
się święcenia palm i koszyczków, pokazy ob-
rzędów wielkanocnych i śmigusowo-dyngu-
sowych czy prezentacje tradycyjnych stołów 
regionalnych wraz z poczęstunkiem. W tym 
roku na Rynku powitają nas odświeżone dom-
ki – po zmianie kolorystyki czy zadaszenia.

Wśród żywych zwyczajów trzeba też 
wspomnieć o odpuście Emaus oraz towa-
rzyszącym mu festynie. Nazwa nawiązuje do 

streams of tissue paper and bearing baskets 
for carrying eggs use long, hammer-shaped 
staves to drum the rhythm of poems they 
recite, known as orations. The last remain-
ing tradition of the many of Easter Monday 
rituals in Małopolska is the custom of boys 
chasing girls to soak them with water. In the 
past, they frequently did this while wearing 
long straw plaits...”

Many local traditions are kept alive and 
well in Kraków. Although many of the unique 
rituals can now only be found in photos, 
museum items or archival notes, the city 
continues hosting events commemorating 
past customs and local intangible heritage 
preserving the region’s special festive at-
mosphere. The Main Market Square hosts 
the annual Easter Fair bringing together 
around sixty traders. As you stroll among the 
colourful stalls, you’ll find seasonal decora-
tions such as baskets, palms, candles, East-
er eggs and tableware. You can also sample 
dishes associated with Holy Week and enjoy 
plenty of accompanying events. The stage 
presents blessings of palms and baskets of 
food, displays of Easter customs and tables 
laden with traditional, seasonal dishes. The 

chłopcy (łac. pueri) w wysokich stożkowatych 
czapkach z kolorowymi paskami bibuły na 
głowach, w rękach trzymający koszyki na 
zbierane jajka oraz długie laski przypomi-
nające młotki, którymi wystukują rytm 
wygłaszanych wierszyków, nazywanych do 
dziś oracjami. Z całej galerii tajemniczych 
postaci, zamaskowanych lub kryjących się za 
zamalowaniem twarzy sadzą, pojawiających 
się niegdyś w Małopolsce w każdy Poniedzia-
łek Wielkanocny do dzisiaj przetrwały jedy-
nie dziady śmigustne. Spotkać ich jeszcze 
można w okolicach Limanowej, głównie we 
wsi Dobra. Nazywani byli też śmiguśniokami 
lub słomiakami, gdyż kiedyś ich przebranie 
stanowiły słomiane warkocze, którymi byli 
okręceni od stóp do głów”.

Palma wielkanocna, 
82128/mek, kolekcja 
Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie

Easter palm, 82128/
mek, collection of the 
Ethnographic Museum  
of Kraków
fot. / photo by Marcin Wąsik

Traczyk krakowski, 
Drzeworytnia Kłosów 

wg rysunku Franciszka 
Kostrzewskiego, 2. poł. 
XIX wieku, ze zbiorów 

Muzeum Krakowa

Cracovian mechanical 
lamb traczyk, Kłosów 

Woodcut following 
Franciszek Kostrzewski’s 
drawing, 2nd half of the 

19th century, collec-
tion of the Museum of 

Krakow 



stalls have been refreshed for this year’s fair 
with new gables and colours.

When we’re talking about living tra-
ditions, we mustn’t forget the Emmaus 
indulgence and fair. The name recalls the 
Biblical town visited by Jesus following his 
resurrection, and his encounter with two 
apostles who were yet to recognise him. “It’s 
worth mentioning that Kraków used to host 
two other similar events, at the intersection 
of today’s Św. Gertrudy and Św. Wawrzyńca 
streets. Like the apostles, Cracovians trav-
elled there to their own Emmaus,” explains 
Dr. Andrzej Iwo Szoka. “The fete mainly sold 
delicacies such as iced gingerbread. By the 
19th century, the indulgence turned into 
a major fair of children’s toys made by lo-
cal artisans such as the Oproch family from 
Zwie rzyniec. As mass-manufactured toys 
have been increasingly dominating the mar-
ket, we have been feeling a powerful need to 
return to this beautiful tradition.” Emmaus 
is traditionally held on Easter Monday by the 
Norbertine Convent, and this year it will be 
co-organised by the Kraków Cultural Forum 
with Zwierzyniec House of the Museum of 
Krakow for the first time. It means a wel-
come return to the beautiful, traditional 
atmo sphere which surrounded the event 
over a century ago when it abounded with 
handmade sweets, crafted toys and Easter 
decorations. They had their own distinctive 

biblijnej miejscowości, do której zmartwych-
wstały Chrystus podążał w towarzystwie 
swoich dwóch uczniów, pozostając przez 
nich nierozpoznany. „Dziś nie pamięta 
się, że dwa podobne odpusty miały miejsca 
tam, gdzie obecnie przebiegają ulice św. 
Gertrudy i św. Wawrzyńca. Na wzór biblij-
nych apostołów krakowianie wędrowali na 
lokalny Emaus – opowiada dr Andrzej Iwo 
Szoka. – Na odpuście początkowo sprze-
dawano głównie łakocie, m.in. lukrowane 
pierniki. W XIX wieku odpust stał się przede 
wszystkim jarmarkiem dziecięcych zabawek. 
Ich twórcami byli lokalni rzemieślnicy jak 
rodzina Oprochów ze Zwierzyńca. W ostat-
nich latach, gdy tanie fabryczne wyroby 
zdominowały odpustowe kramy, dostrzega 
się pilną potrzebę powrotu do korzeni tej 
tradycji”. Emaus odbędzie się jak zawsze 
w Poniedziałek Wielkanocny w okolicach 
kościoła ss. Norbertanek, jednak po raz 
pierwszy zostanie zorganizowany przez 
instytucje miejskie – Krakowskie Forum 
Kultury we współpracy z Domem Zwie-
rzynieckim Muzeum Krakowa. Oznacza to 
przede wszystkim powrót do wspaniałego 
tradycyjnego klimatu, który towarzyszył 
temu wydarzeniu ponad sto lat temu, gdy 
wystawiano tu ręcznie robione słodycze, 
ludowe zabawki i dekoracje wielkanocne. 
Większość z nich śmiało można było nazwać 
dziełami sztuki ludowej. Miały określony styl 
i oryginalność. Do najsłynniejszych należały 
figurki żydowskich grajków, gliniane dzwon-
ki, drewniane siekierki, papierowe kwiaty, 
serwetki czy drzewka emausowe. Wyrobem 
tych ostatnich zajmowali się na przełomie 
XIX i XX wieku murarze i cieśle podczas zi-
mowych przerw w pracy, tworząc malowane 
pnie drzew z rzeźbionymi w drewnie liśćmi 
i przymocowanymi na sprężynkach drewnia-
nymi ptaszkami. „Przestrzeń odpustu Emaus 
zostanie ujednolicona, natomiast wystawcy 
zostaną wybrani pod kątem ich asortymentu 
z naciskiem na promocję rękodzielnic-
twa – zapowiada Izabela Biniek, dyrektor 
Krakowskiego Forum Kultury. – Wszyscy 
będą korzystać ze stoisk zapewnionych przez 
organizatora posiadających odpowiednie za-
plecze (jednakowe namioty i chaty) oraz zdo-
bienia świąteczne. Służby porządkowe będą 
monitorować poprawny przebieg wydarze-
nia. Po raz pierwszy będzie mu towarzyszyć 
również program kulturalny na dziedzińcu 
klasztoru zakonu ss. Norbertanek przy 

kościele św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna 
przy ul. Kościuszki 88. W wypadku deszczo-
wej pogody koncerty zostaną przeniesione 
do kościoła”. Program festynu przewiduje 
pokazy rzemiosła, warsztaty tworzenia daw-
nych zabawek, koncerty i animacje dla dzieci. 
Ukoronowaniem wydarzenia będą VIII Kon-
kurs na Najpiękniejsze Drzewko Emausowe 
i wystawa pokonkursowa w Krzysztoforach.

Z inicjatywy Centrum Kultury Podgó-
rza i drużyny Wojów Wiślańskich KRAK 
udało się powrócić do historycznych korzeni 
jeszcze jednego święta: od 2001 roku można 

Lokalne tradycje 
mówią wiele o tym, 

jak cenna i żywa 
jest w Krakowie 

pamięć.„
Many local  

traditions are kept 
alive and well in 

Kraków.

Emaus, lata 70. XX wieku, ze 
zbiorów Muzeum Krakowa

Emmaus, 1970s, collection 
of the Museum of Krakow

fot. / photo by Henryk Hermanowicz
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style, and they could certainly be described 
as masterpieces of folk art. Some of the 
most popular ones included figurines of 
Jewish musicians, earthenware bells, paper 
flowers, serviettes and Emmaus trees of 
life. The latter were made at the turn of the 
20th century by stonemasons and carpen-
ters during the winter months; they carved 
delicate miniature painted trees adorned 
with leaves and spring-bound birds. “The 
Emmaus space will become more uniform, 
and we will choose traders specialising in 
handmade wares,” promises Izabela Biniek, 
director of the Kraków Cultural Forum. “All 
exhibitors will be supplied with identical 
stalls and tents bearing Easter decorations. 
The organisers will ensure staff are at hand 
to make sure the event runs smoothly. The 
fair will be accompanied by a programme of 
cultural events for the first time, held at the 
courtyard of the Norbertine Convent at the 
Church of St John the Baptist and St Augus-
tine at 88 Kościuszki Street. In the event of 
bad weather, the concerts will be held in the 
church.” The programme includes arts and 
crafts demonstrations, toy-making work-
shops, concerts and events for kids. The event 
culminates with the 8th Competition for Best 
Emmaus Tree of Life and a post-competition 
exhibition at Krzysztofory Palace.

The joint initiative of the Podgórze 
Cultural Centre and the Drużyna Wojów 
Wiślańskich KRAK historic re-enactment so-
ciety means we have been able to explore the 
roots of another celebration since 2001. Dat-
ing back around a millennium, the Rękaw
ka indulgence is celebrated on the Tuesday 

after Easter at the Krak Mound and it recalls 
Slavic funereal rites with their fires and of-
ferings of bread, apples and eggs to spirits of 
ancestors. Around a thousand years ago the 
custom became Christianised and the format 
changed accordingly. However, until the late 
19th century, locals engaged in folk games 
such as rolling bread, cakes, eggs and coins 
down the slope to be caught by urchins wait-
ing at the bottom. By the early 20th century, 
Rękawka was surviving only as a fete. The 
square at the historic Church of St Benedict 
at the Lasota Hill filled with carousels, mar-
ket stalls and fair attractions, and Cracovians 
flocked to the venue to buy balloons, sweets 
and toys. Today, locals gather at the Krak 
Mound to travel back in time to mediaeval 
settlements, sample ancient Slavic dishes 
and listen to music our ancestors danced to 
in days gone by. Events include a spectacular 
re-enactment of a battle between Vistulans 
and foreign invaders: the two mighty armies 
face one another at the foot of the hill, cross 
swords, axes and spears and fight for glori-
ous victory.

All the events listed here, as well as the 
Misteria Paschalia Festival showcasing Eu-
ropean musical traditions of Easter from the 
Middle Ages to the Classicism, come together 
to form an extraordinary journey through 
our city’s thousand-year history.�

w Krakowie oglądać rekonstrukcję wydarzeń 
sprzed ponad tysiąca lat. Mowa o Rękawce 
obchodzonej we wtorek po Wielkanocy pod 
kopcem Krakusa i nawiązującej do słowiań-
skich styp pogrzebowych, podczas których 
palono ogniska i poświęcano duchom zmar-
łych przodków chleb, jabłka i jajka. Zwyczaj 
ten przeniósł się ok. 1000 roku w czasy 
chrześcijaństwa, choć w nieco przekształco-
nej formie. Aż do końca XIX wieku ze stoków 
kopca rzucano obwarzanki, placki, pierniki 
czy monety, które trafiały w ręce zbierającej 
się u jego stóp biedoty. Na początku XX wieku 
Rękawka była już kojarzona jedynie z fes-
tynem i jarmarczną atrakcją. Przy zabytko-
wym kościele św. Benedykta na Wzgórzu 
Lasoty stawały karuzele, kramy i strzelnice. 
Krakowianie tłoczyli się, żeby zakupić 
baloniki, słodycze i zabawki. Obecnie co roku 
pod kopcem Krakusa można przenieść się 
w czasie i zobaczyć, jak wyglądało życie we 
wczesnośredniowiecznych osadach, spróbo-
wać potraw przyrządzonych według przepi-
sów z kuchni Słowian czy usłyszeć muzykę, 
jaka być może przygrywała niegdyś naszym 
przodkom. Ogromne wrażenie robi insce-
nizacja bitwy Wiślan z najeźdźcami – dwie 
potężne armie stają naprzeciw siebie u stóp 
kopca, krzyżują miecze, topory i włócznie 
i nie szczędząc sił, walczą o zwycięstwo.

Wszystkie te wydarzenia, wraz z Festi-
walem Misteria Paschalia prezentującym 
związane z Wielkim Tygodniem tradycje 
muzycznej Europy od średniowiecza po 
klasycyzm, składają się na wyjątkową 
wielkanocną podróż przez tysiąc lat historii 
miasta.�

Rzeźba Chrystus upadający 
pod krzyżem, 53012/mek, 
Stanisław Hołda, kolekcja 
Muzeum Etnograficznego 

w Krakowie

Sculpture Christ Falling on the 
Way to the Cross, 53012/mek, 
Stanisław Hołda, collection of 

the Ethnographic Museum  
of Kraków

fot. / photo by Marcin Wąsik
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Prof. Jacek Purchla
Profesor zwyczajny nauk huma-
nistycznych; członek czynny PAU. 
Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej 
i Społecznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, 
a także Instytutem Dziedzictwa 
Europejskiego Międzynarodowego 
Centrum Kultury, którego jest zało-
życielem i w latach 1991–2017 był 
dyrektorem. Przewodniczący Rady 
Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wiceprezydent Europa Nostra.

A professor of humanities and mem-
ber of the Polish Academy of Arts and 
Sciences. He heads the Department 
of Economic and Social History at 
the Kraków University of Economics 
and the Institute of European 
Heritage of the International Cultural 
Centre; he founded the latter in 
1991 and served as its director until 
2017. He is Chairman of the Board 
of the Jagiellonian University, and 
Vice-President of the Europa Nostra 
Council.

Dziedzictwo 
„niechcianej 
stołeczności”

W Krakowie pojęcie „kłopo-
tliwego dziedzictwa” wiąże 

się ze szczególnie tragicz-
nym rozdziałem w ponad 

tysiącletniej historii miasta.

Heritage of 
“Unwanted 

Capital”
In Kraków, the concept of 

“problematic heritage” cov-
ers a particularly tragic 

chapter in the city’s thou-
sand-year history.

Czas niemieckiej okupacji lat 1939–1945 
jednoznacznie kojarzy się w Polsce 

z hitlerowską polityką ludobójstwa. Los 
Krakowa stał się częścią tego zbrodniczego 
planu. Równocześnie miasto zostało podda-
ne szczególnemu eksperymentowi. Wyzna-
czona przez Hitlera na stolicę Generalnego 
Gubernatorstwa duchowa stolica narodu 
polskiego miała zostać w krótkim czasie 
przekształcona we wzorowe niemieckie mia-
sto na Wschodzie – uralte deutsche Stadt Krakau. 
W przypadku Krakowa chodzić miało nie tyl-
ko o przeniesienie nad Wisłę hitlerowskiego 
modelu przebudowy wielkich miast w duchu 
Trzeciej Rzeszy. Architektura miała zostać 
wykorzystana jako narzędzie wzmacniające 
politykę odpolszczania Krakowa.

Międzynarodowe Centrum Kultury z na-
tury swojej misji nie unikało i nie unika te-
matów trudnych. Uwaga ta dotyczy również 
szerokiej problematyki dziedzictwa kłopotli-
wego, którego szczególnym rozdziałem jest 
architektura Trzeciej Rzeszy, przez wiele lat 
zwłaszcza w Polsce uznawana za temat tabu. 
Wystawa Niechciana stołeczność. Urbanistyka 
i architektura Krakowa w czasie niemieckiej oku-
pacji 1939–1945 jest owocem naszych wielolet-
nich badań nad trudnym dziedzictwem Trze-
ciej Rzeszy w Polsce prowadzonych nie tylko 
w Krakowie, ale także m.in. w archiwach 
i kolekcjach Berlina, Monachium, Warszawy, 
Wiednia i Wrocławia. Celem wystawy nie jest 

During the German occupation of Poland 
between 1939 and 1945, Kraków’s fate 

was tied with the unspeakable Nazi policy of 
genocide. The city was subjected to a peculiar 
experiment: chosen by Hitler as the capital of 
the General Government, Poland’s spiritual 
heart was deigned to become a flagship Ger-
man city in the East – uralte deutsche Stadt 
Krakau. The goal was to rebuild Kraków in 
the spirit of other great cities of the Third 
Reich, and the architecture was to serve as 
one of the tool bolstering policies of de-Pol-
onising Kraków.

The International Cultural Centre has 
never shied away from difficult topics. This 
also applies to the broader subject of prob-
lematic heritage, with the architecture of 
the Third Reich largely regarded as taboo 
in Poland. The exhibition Unwanted Capital: 
Architecture and Urban Planning in Kraków Dur-
ing the German Occupation of 1939–1945 is the 
outcome of many years of research into the 
painful heritage of the Third Reich in Poland, 
conducted in Kraków as well as reaching for 
archives and collections in Berlin, Munich, 
Warsaw, Vienna and Wrocław. The aim is to 
present an inventory of the German vision 
of Kraków as the “Nuremberg of the East” 
which mostly exists as designs on paper. The 
few remaining buildings from the period rep-
resent a wide range of conflicting memory 
and oblivion. They stretch from the former 

Głosy Voices

Niechciana stołeczność 
Unwanted Capital

5.03–5.06.2022
mck.krakow.pl

76



Kraków Culture 01/2022 →→

wyłącznie inwentaryzacja niemieckich wizji 
Krakowa jako Norymbergi Wschodu, które 
pozostały głównie na papierze. Nieliczne 
budowle z tamtej epoki reprezentują dziś 
przede wszystkim szeroką gamę konflik-
tów pamięci i niepamięci. W byłej stolicy 
Generalnego Gubernatorstwa jest ona ciągle 
rozpięta pomiędzy terenem hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego KL Plaszow a kance-
larią Hansa Franka na Wawelu.

Już bowiem w roku 1940 Wawel jako 
siedziba władz okupacyjnych stał się równo-
cześnie placem budowy. Historyczna siedziba 
polskich władców przemianowana została na 
Krakauer Burg. Pospieszna adaptacja królew-
skiego wzgórza była realizowana pod oso-
bistym nadzorem generalnego gubernatora 
Hansa Franka. W latach 1941–1944 niemieccy 
„gospodarze” Wawelu m.in. wznieśli w miej-
scu dawnych kuchni królewskich siedzibę 
urzędu generalnego gubernatora (budynek 
nr 5 zamykający od zachodu dziedziniec 
zamkowy), przebudowali zachodnie skrzydło 
dawnego szpitala austriackiego (budynek 
nr 9) oraz wybudowali nową bramę – Bernar-
dyńską. Celem tych poważnych ingerencji 
w strukturę zespołu architektonicznego 
wzgórza było nie tylko przystosowanie 
Wawelu do funkcji reprezentacyjnej siedziby 
generalnego gubernatora i władz okupacyj-
nych Generalnego Gubernatorstwa, ale i na-
danie powstającym budowlom nowego szlifu 

architektonicznego w duchu Trzeciej Rzeszy. 
Zwłaszcza dominujący w pejzażu wzgórza 
wawelskiego budynek nr 5 był owocem stu-
diów projektowych, a ogólną koncepcję jego 
ukształtowania zatwierdził osobiście w mar-
cu 1941 roku Hans Frank. Zarówno bryła oraz 
fasady tego budynku, jak i staranne opraco-
wanie wnętrz nie pozostawiały wątpliwości, 
iż ma funkcjonować jako pomnik obecności 
Tysiącletniej Rzeszy na Wawelu. 

Objęcie przez niemieckiego generalnego 
gubernatora władzy na Wawelu zapowia-
dało wielkie ambicje nowego „króla Polski”. 
Ambicje te miały również przełożyć się na 
wizje urbanistyczne i plany spektakular-
nych przedsięwzięć budowlanych, którym 
osobiście patronował Hans Frank. Miały one 
służyć szybkiemu przekształceniu Krakowa 
we wzorowe niemieckie miasto, „Norym-
bergę Wschodu”. Naśladując Hitlera, Frank 
uznawał się za wielkiego budowniczego. 

Iluzja i euforia wielkiej kreacji urbani-
stycznej, które miały rozpocząć się w Krako-
wie po klęsce Francji, łączyły się ze szczytem 
powodzenia Hitlera i sukcesami Trzeciej 
Rzeszy na frontach II wojny światowej. Już 
latem 1940 roku Kraków, obok niedawno 
zdobytych przez hitlerowskie Niemcy Stras-
burga i Luksemburga, znalazł się na liście 
tzw. Gauhauptstädte – tych miast Rzeszy, któ-
re miały otrzymać nowy szlif urbanistyczny 
w wielkim stylu. W przypadku Krakowa plan 

Nazi concentration camp KL Plaszow to Hans 
Frank’s offices in Wawel Castle.

In 1940, Wawel was designated as the 
headquarters of the occupying forces and 
turned into a building site. The historic 
seat of Polish hill was given the new mon-
iker Krakauer Burg. The hasty adaptation 
of the royal hill was personally overseen by 
the Governor-General Hans Frank himself. 
Between 1941 and 1944, the Nazi occupiers 
erected the Governor-General’s office on the 
site of the former royal kitchens (building 
no. 5 on the western side of the courtyard), 
rebuilt the western wing of the former Aus-
trian hospital (building no. 9) and built a new 
gate named Bernardyńska. The goal of this 
major restructuring was more than just to 
adapt the existing buildings to the needs of 
the Governor-General and his entourage; it 
was also to give the complex an architectural 
sheen distinctive of the Third Reich. This was 
particularly true of building no. 5, looming 
over the hill; its design was finally approved 

Hubert Ritter, Generalbebauungsplan 
von Krakau, plan ogólny, 1941

Generalbebauungsplan von Krakau, 
master plan, 1941 

Architekturmuseum der Technischen Universität München, Nachlass 
Hubert Ritter, file no. S/Regal/Ritter,Hubert rit_hu‑167‑1006



dotyczył nie tylko przeniesienia nad Wisłę 
hitlerowskiego modelu przebudowy wielkich 
miast, ale także wykorzystania urbanistyki 
jako narzędzia wzmacniającego Eindeutschung 

– politykę odpolszczania Krakowa. 
Trzeba podkreślić, że tworzone dla 

Krakowa zgodnie z hitlerowską „nauką 
narodowo-polityczną” wizje urbanistyczne 
pozostały w sferze planów. Uwaga ta dotyczy 
również niektórych operacji odpolszczania 
Krakowa, jak np. „zadanie usunięcia w moż-
liwie krótkim czasie kopców Piłsudskiego 
i Kościuszki” powierzone przez Franka 
w kwietniu 1941 roku ówczesnemu pełno-
mocnikowi szefa dystryktu (i późniejszemu 
staroście miejskiemu) Rudolfowi Pavlu. Po-
mysł zniszczenia zamykających perspektywę 
Błoń kopców Kościuszki i Piłsudskiego łączył 
się z koncepcją tzw. Dzielnicy Niemieckiej 
(Deutsches Viertel), która miała zostać zlokali-
zowana na krakowskich Błoniach i tworzyć 
zwarty kompleks gmachów administracji 
rządowej i dystryktowej oraz innych central-
nych urzędów Generalnego Gubernatorstwa.

Udokumentowanie 
projektów i realizacji 

architektury z cza-
sów zbrodni winno 
pobudzać do wielo-

wymiarowej refleksji 
nad miejscem tego 
niechcianego dzie-
dzictwa Trzeciej 
Rzeszy w naszej 

pamięci zbiorowej 
i w dzisiejszym kra-

jobrazie kulturowym 
Krakowa.„

We believe that doc-
umenting the archi-
tectural plans and 

constructions from 
this dark period 

should encourage 
people to reflect 

deeply on the place 
of this problem-

atic heritage of the 
Third Reich in our 
collective memory 

and in Kraków’s 
cultural landscape 

of today.

Projekt niemieckiej dzielnicy rządo-
wej na krakowskich Błoniach, 1941

Plans of the German government 
district on the Błonia Meadows in 
Kraków, 1941
Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum planów 
Budownictwa Miejskiego, sygn. 29/1410/0/ABM TAU Konkursy 
urbanistyczne 3 pl. 26

National Archives in Kraków, Department V – Cartographic 
materials and technical documentation, file no. 29/1410/0/
ABM TAU Konkursy 3 pl. 26

Hubert Ritter, Regierungsviertel, 
model, 1941
Architekturmuseum der Technischen Universität München, 
Nachlass Hubert Ritter, sygn. / file no. S/ Regal/Ritter,Hubert 
rit_hu‑167‑200
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by Hans Frank in March 1941. The shape, 
façade and carefully arranged interiors left 
no doubt that the building would function 
as a monument to the presence of the Third 
Reich at Wawel. 

The planned takeover of power by the 
Governor-General revealed the great am-
bitions of the new “King of Poland”. This 
ambition was also to be extended to urbanist 
visions and plans for spectacular building 
projects, once again overseen personally by 
Hans Frank. The goal was to rapidly trans-
form Kraków into a model German city – 
a “Nuremberg of the East”. Following Hitler’s 
example, Frank believed himself to be a great 
architect. 

The illusion and euphoria of the grand 
urbanist designs to be launched in Kraków 
following the fall of France coincided with 
the peak of Hitler’s rule and the Third Reich’s 
victories on the front. In summer 1940, 
Kraków was chosen as one of the cities to be 
given a major urbanist makeover alongside 
other recently occupied municipalities of 
Strasbourg and Luxemburg. In Kraków’s 
case, the plan was also to use architecture to 
implement policies of Germanisation. 

It should be stressed that the urbanist 
visions, following Nazi principles, remained 
largely theoretical. This includes specific 
campaigns to de-Polonise Kraków, such as 

“the task to raze the Piłsudski and Kościuszko 

mounds as quickly as possible” entrusted 
by Frank to the Head of Staff and later City 
Governor Rudolf Pavlu in April 1941. The idea 
to demolish the mounds formed a part of the 
concept of the German Quarter (Deutsches 
Viertel) constructed on the site of Błonia 
Meadows as a complex of district and govern-
mental administration buildings and other 
offices of the General Government.

The Leipzig architect Hubert Ritter devel-
oped an alternative to the concept of building 
on Błonia around the same time. In sum-
mer 1940, he accepted the commission for 
Generalbebauungsplan von Krakau and the plan 
was ready in May 1941. Its most spectacular, 
original element was the proposed construc-
tion of a grand governmental quarter in the 
Dębniki district, aiming to create a flagship 

“New Germany” town in the East. According 
to Ritter’s plans, it would cover 250 hectares 

Alternatywę wobec hitlerowskich 
koncepcji zabudowy Błoń stworzył w tym 
samym czasie przysłany do Krakowa 
lipski architekt Hubert Ritter. Przyjął on 
latem 1940 roku zadanie przygotowania 
Generalbebauungsplan von Krakau. W maju 
1941 roku plan był gotowy. Jego najbardziej 
spektakularną i oryginalną część stano-
wił pomysł reprezentacyjnej niemieckiej 
dzielnicy rządowej na Dębnikach, gdzie na 
powierzchni około 250 hektarów powstać 
miała wizytówka „Nowych Niemiec” na 
Wschodzie. W koncepcji Rittera winna ona 
spełniać zarówno funkcje administracyjne, 
jak i reprezentacyjne, stanowiąc miejsce 
pracy dla około 10 000 urzędników i funkcjo-
nariuszy. W programie funkcjonalnym Regie-
rungsviertel obok siedzib rządu, administracji 
dystryktowej, władz NSDAP, Wehrmachtu, 
poczty, kolei i innych urzędów Generalnego 
Gubernatorstwa przewidziano m.in. kantyny 
i kasyna, tereny rekreacyjne i sportowe. 
Koncepcja niemieckiej dzielnicy rządowej na 
Dębnikach swoją spektakularnością lokowa-
ła Kraków na równi z wieloma niemieckimi 
metropoliami Trzeciej Rzeszy. Casus planu 
Rittera to równocześnie intrygujący przy-
kład próby – na szczęście niezrealizowanej 

– wpisania dogmatów nazistowskiej ideologii 
i zatrutych owoców jej urbanistyki w tkankę 
miasta, które od wieków żyło zupełnie inną 
filozofią.

Budowa Verwaltungsgebäude der Kanzlei 
Burg, Zamek Królewski na Wawelu

Construction of the Verwaltungsgebäude 
der Kanzlei Burg, Wawel Royal Castle

fot. S. Kolowca, sygn. NegKOZK‑odb; cyt. za: Jadwiga Gwizdałówna, Wawel 
podczas okupacji niemieckiej 1939–1945. Przemiany architektury. Echa 

architektury nazistowskiej, „Rocznik Krakowski” 2011, t. 77

photo by S. Kolowca, file no. NegKOZK‑odb (repr. from: Jadwiga 
Gwizdałówna, Wawel podczas okupacji niemieckiej 1939–1945. Przemiany 

architektury. Echa architektury nazistowskiej, in: Rocznik Krakowski 77 
[2011], 123, fig. 9)



Wizytówką Trzeciej Rzeszy w Krakowie 
stać się miała także niemiecka dzielnica 
mieszkaniowa w osi nowo otwartej ulicy 
magistralnej Reichstrasse. Historia realizacji 
w latach 1940–1946 dzielnicy mieszkaniowej 
przy dzisiejszej ulicy Królewskiej dobrze 
ilustruje realia powstawania niemieckiej 
architektury w stolicy Generalnego Guber-
natorstwa. Dawna dzielnica nur für Deutsche 
jest dzisiaj jednym z najatrakcyjniejszych 
rejonów mieszkaniowych Krakowa i w żad-
nym stopniu nie stanowi dla mieszkańców 
dziedzictwa kłopotliwego. I to wcale nie jest 
przykład odosobniony. Większość zreali-
zowanego w latach 1940–1945 „dorobku” 
budowlanego Trzeciej Rzeszy wtopiła się 
bowiem w tkankę urbanistyczną Krakowa.

Trwałe ślady w przestrzeni Śródmieścia 
pozostawiła również akcja porządkowania 
urbanistycznego Krakowa, którą energicznie 
prowadził Miejski Urząd Budowlany pod 
kierunkiem architekta Georga Stahla. Prace 
te przyniosły m.in. oczyszczenie otoczenia 
wzgórza wawelskiego, otwarcie widoku 
z ulicy Krakowskiej na kościół Bożego Ciała, 
przebicie arkadowych podcieni w domach 
przy ulicach Grodzkiej, Krakowskiej i przy 
kościele św. Idziego, a także przebudowę 
elewacji frontowej kamienicy „Feniksa” przy 
Rynku Głównym. Przeprowadzone przez 
Stahla korekty stanowią dzisiaj integralny 
element zabytkowego śródmieścia Krakowa. 

Udokumentowanie projektów i realizacji 
architektury z czasów zbrodni winno pobu-
dzać – w naszym przekonaniu – do wielo-
wymiarowej refleksji nad miejscem tego 
niechcianego dziedzictwa Trzeciej Rzeszy 
w naszej pamięci zbiorowej i w dzisiejszym 
krajobrazie kulturowym Krakowa. Dziedzic-
two, stanowiąc naszą pamięć, jest bowiem 
naszym codziennym wyborem i współtworzy 
naszą zbiorową tożsamość. 

Kraków jest wyjątkowo czytelnym przy-
kładem miasta-ofiary ideologii, które jednak 
obroniło swoją tożsamość. Nie zostało No-
rymbergą Wschodu, nie podzieliło też losu 
samej Norymbergi. W ciągu zaledwie kilku 
lat przeszło jednak znamienne doświad-
czenie. Kraków, matecznik Polski i kolebka 
Niepodległości roku 1918, poddany został 
w latach 1939–1945 próbie równie tragicznej, 
co absurdalnej. Wyjątkowość tej próby nie 
ma w skomplikowanej historii Europy Środ-
kowej precedensu.�

and combine administrative and residential 
functions for around 10,000 clerks and func-
tionaries. The functional project Regierungsvi-
ertel proposed building governmental offices, 
district administration, headquarters of the 
Nazi party and the Wehrmacht, post office, 
railway station and other offices of the Gen-
eral Government as well as canteens, casinos, 
and sports and recreation centres. The pro-
posed designs for the governmental district 
in Dębniki were easily as spectacular as many 
metropolises of the Third Reich. Ritter's de-
sign was a fascinating attempt – fortunately 
never implemented – to inscribe elements of 
Nazi ideology and its poisonous dogma into 
the structure of the city which had hitherto 
followed a completely different philosophy 
for centuries.

Another flagship of the Third Reich in 
Kraków was to be the German living quarter 
along the newly-built avenue: Reichstrasse. 
The history of constructing the housing es-
tate along today’s Królewska Street between 
1940 and 1946 is a good illustration of how 
German architecture developed in the capital 
of the General Government. The former nur 
für Deutsche quarter is now one of Kraków’s 
most attractive residential districts and isn’t 
seen as problematic – and this is not an isolat-
ed example. The majority of architecture of 
the Third Reich built between 1940 and 1945 
has become an indelible part of Kraków’s 
urban design.

The wide-reaching urbanist campaign 
of the Municipal Construction Office under 
architectural direction of Georg Stahl left 
its permanent mark in the Śródmieście dis-
trict. The works included tidying up the sur-
roundings of Wawel Hill, opening the sight 
line from Krakowska Street to the Church of 
Corpus Christi, creating arcades in tenement 
houses along Grodzka and Krakowska streets 

and by the Church of St Giles, and restruc-
turing the façade of the Phoenix tenement 
house at the Main Market Square. Stahl’s 
alterations remain an integral element of 
Kraków’s historic Old Town. 

We believe that documenting the archi-
tectural plans and constructions from this 
dark period should encourage people to re-
flect deeply on the place of this problematic 
heritage of the Third Reich in our collective 
memory and in Kraków’s cultural landscape 
of today. Being a form of collective memory, 
heritage is our daily choice and it co-shapes 
our collective identity. 

Kraków is an unusual example of a city 
which almost fell victim to ideology but 
which managed to preserve its identity nev-
ertheless. It did not become the Nuremberg 
of the East, nor did it share Nuremberg’s fate. 
However, the few years of the Second World 
War changed it irreversibly. Kraków – the 
spiritual capital of Poland and the cradle of 
independence in 1918 – underwent a tragic 
and absurd trial between 1939 and 1945. The 
sheer scale of this trial has no equal even 
in the highly complex history of Central 
Europe.�

Obóz koncentracyjny KL Plaszow 
w Krakowie, 1943–1944

KL Plaszow concentration camp 
in Kraków, 1943–1944

United States Holocaust Memorial Museum, sygn. 
USHMM.32058, źródło: Leopold Page Photographic 

Collection

United States Holocaust Memorial Museum, file 
no. USHMM.32058, provenance: Leopold Page 

Photographic Collection
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