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Piłkarki protestują przeciwko dyskrymi-
nacji.  - Chcemy takich samych warun-
ków gry w piłkę, jak mężczyźni. Najlep-
sze z nas zarabiają mniej, niż przeciętni 
zawodnicy w IV ligi. To kompromitacja 
– przekonuje Karolina Klabis, najlepsza 
piłkarka Małopolski w 2018 roku 6-7Dodatek na stronach  25-36

Z wielu pomysłów na budowę kładek pie-
szo-rowerowych, jakie pojawiły się w Kra-
kowie, zrealizowany został tylko jeden. 
Czy teraz to się zmieni? O tym, że kładki 
pieszo-rowerowe zmieniają oblicze mia-
sta, krakowianie przekonali się po otwar-
ciu kładki o. Laetusa Bernatka. 13

Prof. Czesław Brzoza:

Kazimierz 
to dziś Cepelia  ► 4-5

FOT. ADRIANNA BOCHENEK / AGENCJA GAZETA
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Plusy i minusy 
tygodniaRenata 

Radłowska

N
iewiele jest w Krakowie inicjatyw, wydarzeń, które tak 
bardzo angażują lokalną społeczność, jak nowohucki 
Bulwar(t). Są jeszcze świetnie organizowane Pikniki Kra-
kowskie i wydarzenia, które nie mają szczęścia zaistnieć 

bardziej. Nie wiem, czy można już pisać o fenomenie, ale ludzie na 
Bulwar(t) czekają, uczestniczą w nim, wybierają z oferty to, czego 
nigdzie indziej znaleźć się nie da.

Teatr? Proszę bardzo, przyjdzie do ludzi nad Zalew Nowohuc-
ki. Koncerty? Jasne, jakie tylko się chce (od muzyki klasycznej po 
punk). Warsztaty? Oczywiście, bo paleta możliwości nieograni-
czona. A może joga? Znam nowohucian, którzy kochają Bulwar(t) 
za potańcówki sąsiedzkie. Kino, sport, muzyka, taniec, spotkania 
z artystami i teatr, który znów wychodzi z budynku i dobrze czuje 
się w plenerze. To 90 wydarzeń w 90 dni.

Każdej edycji towarzyszy jakiś motyw, w tym roku będą to 70. 
urodziny Nowej Huty, ale też kobiety Nowej Huty. Nie tylko junacz-
ki; również te, które budowały dzielnicę poza systemem – aktywist-
ki, artystki, opozycjonistki i Wanda, mityczna królewna. Huta ma 
wiele mitów założycielskich – te są wygodne, tamte nie. A Wanda 
nie drażni nikogo – może była, może nie. Dla jednych jest narodo-
wą heroiną (wszyscy wiemy, że nie chciała Niemca), dla drugich 
pierwszą polską feministką. Ten mit jest pojemny, zmieści każde 
oczekiwanie i każdą interpretację. Tegoroczny Bulwar(t) będzie 
kręcił się wokół Wandy, kobiety nieoczywistej.

W przestrzeni tego dwumiesięcznego festiwalu pojawią się 
kobiety, które i ja opisałam w „Nowohuckiej telenoweli”, obecność 
tych bohaterek jest dla mnie zaskoczeniem, więc jeżeli wspomi-
nam swoją książkę, to nie dla lansu. Cieszę się, że te wszystkie 
kobiety zwyczajne, marzycielki, stwarzające tysiące nowohuckich 
mikroświatów, pojawią się na teatralnej scenie. I mam nadzieję, że 
będzie to spektakl po nowohucku nieprzewidywalny.

Tegoroczne urodziny Nowej Huty (i poprzednie również) nie 
miały szczęścia do organizatorów z wizją; to zlepek wydarzeń cy-
klicznych, imprez przygotowanych przez lokalne instytucje kultury 
(ogromny szacunek za dobrą robotę przez cały rok). Trudno zrobić 
coś wielkiego, co Huta zapamięta na wiele lat, skoro tegoroczny 
budżet urodzinowy jest tak mały (o ile się nie mylę – 3 mln zł). Ale 
mamy Bulwar(t), który już jest wydarzeniem ponadlokalnym.

Pamiętacie propagandowy hit „O Nowej to Hucie piosenka”? War-
to napisać go od początku, z nowymi słowami, kontekstami i symbo-
lami. Kto przychodzi na Bulwar(t) co roku, właśnie to robi. l

Jak Bulwar(t) 
tworzy Nową Hutę

Moim zdaniem globalne ocieplenie 
da nam paradoksalnie więcej 

korzyści niż strat, przede wszystkim 
związanych z przesunięciem na 

północ strefy aktywnego życia
ŁUKASZ WANTUCH

radny miejski (na Facebooku)

W rezolucji do rządu i parla-
mentu krakowscy radni (oczy-
wiście nie ci z PiS-u) domagają 
się wprowadzenia klimatycz-
nego stanu wyjątkowego. 
Z inicjatywą wyszedł lider klu-
bu Kraków dla Mieszkańców 
Łukasz Gibała. Argumentował, 
że towarzyszące nam w ostat-
nich dniach upały, nawałnice 
czy brak wody w Skierniewi-
cach to właśnie objawy zmian 
klimatycznych. To pierwsza ta-
ka inicjatywa władz lokalnych 
w Polsce.

Kraków i Małopolska zorga-
nizują igrzyska europejskie 
w 2023 r. – taka informacja 
(spodziewana) dotarła z Miń-
ska. Cieszą się władze woje-
wództwa, które o to zabiega-
ły, cieszy się wspierający te 
starania premier Morawiec-
ki. Tylko Kraków, wciągnięty 
w całą tę hecę trochę na siłę, 
martwi się, czy rząd wywią-
że się z mglistych na razie 
zapewnień o sfinansowaniu 
przygotowań. Bo dzisiejsze 
obietnice zderzyć się mogą za 
dwa-trzy lata z inną całkiem 
sytuacją budżetową…

Bronimy 
klimatu

Wrobieni 
w igrzyska

Jazz w Jaroszowicach koło Wadowic

Młyn z gwiazdami
Joss Stone, Macy Gray, Matt 
Dusk czy Laboratorium oraz 
młodzi artyści, którym talent 
wróży podobną sławę – to oni 
zrobią w niewielkich Jaroszo-
wicach niezły jazzowy młyn.

9. Młyn Jazz Festival to trzy dni 
muzyki na światowym poziomie. 
Na niewielkiej, za to zlokalizowanej 
u podnóża gór scenie spotkają się 
wirtuozi i wokaliści, doświadczeni 
artyści i niesamowicie zdolni junio-
rzy. Muzycy zza oceanu i z Polski.

W tym roku do Młyna Jacka 
przyjadą więc dwie znane na ca-
łym świecie artystki: Brytyjska wo-
kalistka i kompozytorka Joss Stone 
nazywana jest soulową królową. 
W ramach „Total World Tour” za-
śpiewa w Polsce tylko raz, właśnie 
w Jaroszowicach (5 lipca). Dzień 
później zaprezentuje się amery-
kańska wokalistka, prawdziwa 
„girl power” soulu i R&B – aktorka, 
autorka scenariuszy i producentka 

muzyczna Macy Gray, obdarzona 
charakterystycznym, mocnym 
głosem. Przedstawi premierowy 
materiał z zeszłorocznego albumu 
„Ruby”, ale też największe przebo-
je. Występ Macy Gray zaplanowa-
no na fi nał festiwalu.

Wydarzeniem będą z pew-
nością koncerty kanadyjskiego 
pieśniarza i kompozytora Matta 
Duska (niezwykle ciepły głos) i Pe-
tera Cincotti, wokalisty, pianisty 
i kompozytora. Muzyk jest od lat 
numerem jeden amerykańskiej 
sceny jazzowej. Polski jazz na 
tegorocznym „Młynie” reprezen-
tować będzie legendarny zespół 
Laboratorium, a także laureaci Ju-
nior Młyn Jazz Festivalu – Kosmo-
nauci, Marta Wajdzik i Anja Sei.

Młyn Jazz Festival – 4-6 lipca 
br. w Jaroszowicach koło Wado-
wic. Szczegóły, bilety (199-499 zł) 
i karnety (379-899 zł) na stronie 
mlynjazzfestival.eu. l
Marta Gruszecka

Sylwetka

Senator, wicemarszałek
Marek Pęk został właśnie wicemarszałkiem 
Senatu, wybranym na miejsce Adama Bielana, 
którego partia skierowała na odcinek Parla-
mentu Europejskiego. 

Mało kto już pamięta, jak 
Pęk junior – syn słynącego 

z niewyparzonego języka Bogda-
na Pęka – wypłynął na szerokie 
polityczne wody, choć było to 
ledwie cztery lata temu. Przed 
wyborami parlamentarnymi 
w 2015 r. w okręgu podkrakow-
skim PiS zamierzało wystawić 
do Senatu sprawującego wtedy 
senatorski mandat Pęka seniora. 
Wtedy jednak skandalizujący 
materiał o senatorze opubliko-
wał jeden z brukowców, druku-
jąc zdjęcia, na których leżał on 
na korytarzu hotelu sejmowego. 
Ofi cjalnie ogłoszono, że w dro-
dze do pokoju źle się poczuł 
i musiał chwilę odpocząć. Par-
tyjne kierownictwo wolało już 
jednak nie wystawiać Bogdana 
Pęka do walki o Senat i zastą-
piło ojca synem. Marek Pęk, 
wcześniej bezskutecznie pró-
bujący zrobić karierę w polityce 
(dwukrotnie bez powodzenia 
kandydował do sejmiku woje-
wódzkiego), tym razem stanął 
na wysokości zadania i mandat 
zdobył. Tempa nabrała też jego 
partyjna kariera, bo w 2017 r. 
został wybrany (jednogłośnie!) 
przez powiatowy zarząd na 
przewodniczącego krakowskich 
struktur partii.

Marek Pęk jest prawnikiem. 
W 2001 r. ukończył studia na 
Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, a w 2006 r. – studia 
podyplomowe w zakresie prawa 
Unii Europejskiej na tej samej 
uczelni. W latach 2002-04 był 
asystentem radców prawnych 
zarządów spółek: Vega w Krako-
wie (2002 r.), Biprokom Kraków 
(2002-03) i Biura Rozwoju 
Krakowa (2003-04). Od 2004 do 
2009 r. pełnił funkcję asystenta 
prawnego posłów do Parlamen-
tu Europejskiego. W okresie 
2010-14 prowadził fi rmę Doradz-
two Prawne Marek Pęk, a od 
2009 do 2015 r. współpracował 
z kancelarią notarialną prowa-
dzoną przez jego żonę w Krako-
wie. Jest członkiem Rady Poli-
tycznej Prawa i Sprawiedliwości. 
Urodził się 8 sierpnia 1975 r. 
w Rzeszowie. Ma żonę i troje 
dzieci.l
Bartłomiej Kuraś

FOT. JAKUB PORZYCKI / AGENCJA GAZETA
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Obrona Beskidu Niskiego

Apel do Kaczyńskiego
Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze rozpoczęła 
akcję przeciwko rozbu-
dowie trasy, która prze-
cina jeden z najdzikszych 
zakątków Beskidu Ni-
skiego – Dolinę Ciechani. 
Ekologów wsparli Andrzej 
Stasiuk i Monika Sznajder-
man.

Aleksander Gurgul

Pod petycją w obronie Magurskie-
go Parku Narodowego działacze ze-
brali już prawie 5 tys. podpisów. To 
element akcji #nietędydroga, która 
jest reakcją ekologów i aktywistów 
na decyzję starostwa w Jaśle. Planu-
je ono remont odcinka trasy przeci-
nającej Beskid Niski z Krempnej do 
Ożennej przez Żydowskie. Trasa 
ta przecina nie tylko teren Magur-
skiego Parku Narodowego, ale też 
obszary: Natura 2000 „Ostoja Ma-
gurska” i „Beskid Niski”.

Starostwo chce przebudować 
drogę, bo znajduje się w opłaka-
nym stanie, poza tym pozwala za-
oszczędzić kilometrów w stosun-
ku do trasy wojewódzkiej przez 
Wyszowatki i Grab.

Co remont oznacza zdaniem 
ekologów? – Wylewka asfaltu, wy-
sypanie tłuczniem, odkrzaczanie 
poboczy i wycinka około 50 drzew 

– wylicza Radosław Michalski 
z Fundacji Dziedzictwo Przyrodni-
cze. – Po remoncie samochody za-
czną jeździć tamtędy z dużą pręd-
kością, co zagrozi chronionym 
gatunkom zwierząt i pogorszy 
warunki do uprawiania turystyki 
pieszej i rowerowej.

Ekolodzy chcą doprowadzić do 
tego, by szlak między Żydowskim 
a Ożenną udostępniony był wy-
łącznie pieszym i rowerzystom. 
Wskazują też, że pomysł na wyas-
faltowanie trasy jest najmniej eko-
nomicznie uzasadnionym remon-
tem drogi w całym powiecie. 

W obronie serca Beskidu Ni-
skiego stanęli Andrzej Stasiuk 
i Monika Sznajderman, pisarze 
od kilkudziesięciu lat związani 
z tym regionem.

„Nie rozumiem, dlaczego 
komuś zależy na nieustannym 
niszczeniu tego kraju. Dlaczego 
jak potężnym wysiłkiem buduje 
się parki narodowe i tworzy ich 
strukturę, to potem ktoś roz…la 
to po prostu? Prowadząc asfal-
tówę środkiem szlaków zwierząt, 
najdzikszych, najwspanialszych 
i najpiękniejszych – pyta Stasiuk 
w nagraniu, które w internecie za-
mieściła fundacja. – Chcę, żeby te 
słowa usłyszał Jarosław Kaczyń-
ski, bo nic mnie z nim nie łączy. 
Ale on zdaje się ocalił ostatnio 130 
dzikich krów, to niech teraz oca-
li jeszcze parę par rysia i watah 
wilków. Panie Jarosławie, proszę 
o współpracę w tym względzie”.

Monika Sznajderman: „Pomysł, 
żeby za gigantyczne pieniądze wy-
asfaltować tę drogę, oczyścić po-
bocza i wyciąć kilkadziesiąt drzew 
tylko po to, by powstała droga 
równoległa prowadząca w to samo 
miejsce i ledwie o 3 km krótsza, 
która zmieni charakter Doliny Cie-
chani, uważam za pomysł skanda-
liczny, marnotrawny i budzący mój 
całkowicie racjonalny sprzeciw”. l
• Apel można podpisać na stro-
nie www.akcja.przyrodnicze.org. 

– Panie Jarosławie, 
proszę o współpracę w 

tym względzie

ANDRZEJ STASIUK
pisarz

Z prokuratury

Nawoływali 
do nienawiści?
Prokuratura bada, czy grupa 
uczniów z Tarnowa, którzy po-
zowali do zdjęć z repliką broni 
zamachowca z Nowej Zelandii, 
nawoływała do nienawiści na 
tle różnic wyznaniowych. 

Do zdjęcia zrobionego pod-
czas dni otwartych w Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycz-
nych w Tarnowie pozowali 
w szóstkę. Jedna z uczennic do 
ręki wzięła replikę broni, na 
której wcześniej wypisano an-
tyislamskie hasła. Identyczne 
napisy znalazły się na karabinie 
terrorysty, który w marcu w no-
wozelandzkim Christchurch za-
strzelił 51 muzułmanów w me-
czecie. Uczniowskie zdjęcie zna-
lazło się na oficjalnej stronie 
szkoły. Usunięto je dopiero, gdy 
sprawę opisały media.

Prokuratura Rejonowa 
w Tarnowie wszczęła śledz-
two z urzędu – sprawdza, czy 
młodzież swoim działaniem 
nie nawoływała publicznie do 
nienawiści na tle różnic wyzna-
niowych (art. 256 Kodeksu kar-
nego). Grozi za to kara grzywny, 
ograniczenia wolności, a nawet 
dwuletniego więzienia.

Wcześniej tarnowska szko-
ła wydała oświadczenie, że 
uczniowie działali bezmyślnie 
i nie chcieli propagować agresji 
i nienawiści.lang

• W Beskidzie Niskim zachowało się wiele uroczych miejsc 

FOT. PAWEŁ KULCZYCKI

5 LIPCA Z „WYBORCZĄ” 

Wakacyjne weekendy
z kulturą średniowiecza

BORCZĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄ” 

Średniowiecze
da się lubić

DODATEK SPECJALNY

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33926923

INFORMACJA
DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Szanowni  Państwo, 
informujemy, że w piątek

28.06.2019
Biuro Ogłoszeń Gazety
Wyborczej w Krakowie 

będzie nieczynne

Za utrudnienia 
przepraszamy

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33926913

Syndyk Masy Upadłości Waldemara Bartnika 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

gospodarczej 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy 
na sprzedaż nakładów poniesionych przez upadłego
na budowę garażu o powierzchni zabudowy 45,92 m2,
z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym
o powierzchni 08,11 m2, znajdujących się 
na nieruchomości zabudowanej położonej
w Chrzanowie, przy ul. Kościuszki 12, stanowiącej
własność osób trzecich opisanych szczegółowo
w Operacie szacunkowym z dnia 24.04.2017r. 

Cena wywoławcza wynosi 3626 zł.
Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2019r. do godz.
12.00 na adres Kancelarii Syndyka ul. Katowicka 8/4,
41-600 Świętochłowice. Warunkiem udziału
w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 600 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 609410771. 

REKLAMA 33927693

REKLAMA 33919445

Skawina, dnia 24.06.2019 r. 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie 
informuje, że wykazy dot. sprzedaży nieruchomości, poł. w Skawinie, 

obj. KW KR3I/00006631/6 ozn.:

1. działką nr 3430/60 o pow. 0,0366 ha, 
2. działką nr 3430/64 o pow. 0,0191 ha 

zostały wywieszone w terminie od 24.06.2019 r. do 14.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 oraz zamieszczone w Internecie (na stronie
internetowej – www.gminaskawina.pl w zakładce ogłoszenia urzędowe) i w BIP-ie.
Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.
Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5, tel. (12) 277-01-55.

REKLAMA 33927350
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Historia

Żydzi w Krakowie między 
Gdzie można dziś odnaleźć przedwojenny 
żydowski Kraków? – Nigdzie. Kazimierz to Cepelia. 
Autentycznego świata Żydów już nie znajdziemy. 
Także dawny Kraków, poza częścią w obrębie Plant, 
już nie istnieje – mówi historyk, prof. Czesław Brzoza

ROZMOWA Z 
PROF. CZESŁAWEM BRZOZĄ, 
KRAKOWSKIM HISTORYKIEM

ANDRZEJ BRZEZIECKI: Skąd pomysł na 
kalendarium Żydów krakowskich epoki 
międzywojnia? 
PROF. CZESŁAW BRZOZA: Wiele lat te-
mu potrzebne mi były informacje o wizy-
cie Josepha Goebbelsa w Krakowie. Nie 
było ich w książkach i sięgnąłem do prasy. 
Znalazłem to, czego szukałem, ale trudno 
było się rozstać z żywymi obrazami tamtej 
epoki. Zacząłem systematyczną kwerendę 
i dawny Kraków ożył. Wiele kwestii zasy-
gnalizowanych w gazetach wymagało wy-
jaśnień i uzupełnień, trzeba było więc się-
gnąć do archiwów. Tak powstała książka 
„Kraków między wojnami. Kalendarium 
28 X 1918 – 6 IX 1939”, która ukazała się 20 
lat temu. Ale podczas zbierania tych ma-
teriałów znajdowałem także informacje 
o żydowskich mieszkańcach Krakowa, 
czyli o 1/4 jego ludności, których życie poli-
tyczne, społeczne i kulturalne było równie 
ciekawe. I znowu zacząłem od prasy, tym 
razem wydawanej przez różne odłamy tej 
społeczności, a następnie znów zabrałem 
się za archiwalia. 

Tyle że kalendarium Żydów liczy ponad 
800 stron, zawiera trzy tysiące nazwisk 
i jest obszerniejsze od kalendarium całe-
go Krakowa. „Prawdziwi Polacy” mogą to 
mieć Panu za złe. 

– To nie efekt spisku żydowskiego, tylko 
innej metody pracy… W kalendarium Kra-
kowa wydarzenia cykliczne jedynie sygna-
lizowałem, tym bardziej że polskie życie 
kulturalne, polityczne i gospodarcze ma już 
bogatą literaturę; a „u Żydów” informacje są 
bardziej szczegółowe chociażby ze względu 
na brak takich opracowań. Po drugie, tam-
to kalendarium robiłem, używając ołów-
ka i fiszek, a teraz korzystałem z laptopa 
i nie musiałem każdej notatki przepisywać. 
Usprawniło to pracę, ale też m.in. sprawiło, 
że łatwiej było gromadzić materiał i książka 
urosła. Może to właśnie przez komputery 
książki są teraz takie grube? 

W powszechnym przekonaniu Żydzi 
przed wojną mieszkali na Kazimierzu – 
tymczasem z książki dowiadujemy się, 
że byli też obecni w innych dzielnicach. 

– Tradycyjnie wielu mieszkało nie tyl-
ko na Kazimierzu, ale także na Stradomiu 
i oczywiście w Podgórzu, ale na początku 
XX wieku zaczęła się ich nasilona ekspansja 
poza te dzielnice. W pewnym okresie Żydzi 
do tego stopnia zdominowali ul. Grodzką, 
że złośliwi nazywali ją „Żydowską”. Przy 
Grodzkiej mieściła się m.in. siedziba Kra-
kowskiego Stowarzyszenia Kupców, czyli 
żydowskiego odpowiednika Kongregacji 
Kupieckiej. Tuż przed wojną syjoniści po-
stanowili pokazać, że liczą się także poza 
Kazimierzem i w wyborach do rady miej-
skiej wystawili kandydatów również w in-

nych dzielnicach, a w Śródmieściu zdobyli 
nawet mandat.

Bo tam właśnie mieszkali zamożni 
i wpływowi Żydzi? 

– Elita finansowa i intelektualna osie-
dlała się najchętniej poza dzielnicami tra-
dycyjnie żydowskimi, w nowoczesnych bu-
dynkach przy Alejach Trzech Wieszczów, 
w rejonie parku Krakowskiego, ulic Karme-
lickiej i Lea. Nota bene po roku 1939 Niemcy 
zorganizowali tam swoją dzielnicę.

Czy dla przybysza z zewnątrz dostrzegal-
na była różnica między społecznościami 
polską i żydowską? 

– Dla większości Polaków Żydzi byli gru-
pą jednorodną. Tymczasem była to społecz-
ność zróżnicowana pod względem politycz-
nym, społecznym, kulturalnym i zawodo-
wym. Dodatkowo wśród Żydów ujawniały 
się bardzo silne różnice w ich stosunku 
do religii. Poza liczną grupą ortodoksyjną, 
przestrzegającą w życiu codziennym kilku-
set nakazów i zakazów, wielu było również 
tzw. Żydów postępowych (mieli oni nawet 
własną synagogę) oraz indyferentnych reli-
gijnie, którzy do synagogi zaglądali rzadko. 

Ale ich dzieci chciały mieć choinkę na 
Boże Narodzenie… 

– Podobał im się ten obyczaj i czasami 
kupowali drzewko na „wajnukę”. Jak już 
wspomniałem, dominowali jednak ci religij-
ni. W Krakowie synagog i domów modlitwy, 
także prywatnych, było może nawet więcej 
niż kościołów, i to nie tylko na Kazimierzu 
– np. przy ulicy Szpitalnej (tam, gdzie dziś 
jest cerkiew prawosławna) lub od 1932 r. 
przy Grodzkiej 28. Gdy przychodziły święta 
Nowego Roku żydowskiego i Dnia Pokut-
nego, okazywało się, że synagog i tak jest 
za mało. Nabożeństwa urządzano nawet 
w Hotelu Royal i w kinie Warszawa (po 1932 
r. zwanym Atlantic) oraz w wielu tego ty-
pu miejscach. W końcu rabini zabrali głos, 
twierdząc, że jest to niestosowne.

Pisze Pan we wstępie do książki, że Pola-
cy i Żydzi „Mieszkali nie tyle razem, ile 
obok siebie”. Jeśli jednak Żydzi domino-
wali wśród lekarzy czy prawników, goje 
musieli się z nimi stykać. 

– Jeśli funkcjonowanie na wspólnych 
płaszczyznach zawodowych – w urzędach 
czy sklepach – uznamy za bycie „razem”, to 
obie społeczności żyły razem. Jeśli jednak 
wśród najstarszych krakowian przeprowa-
dzilibyśmy ankietę i spytali ich, ilu z nich 
miało przyjaciół Żydów albo ilu Żydów od-
wiedzało ich dom, to okazałoby się, że przy-
padki takie były rzadkie. Pewien krakowski 
wykształcony Żyd wspominał, że znał tylko 
dwoje gojów – polskiego dozorcę w jego ka-
mienicy i polską służącą, a on sam nigdy nie 
odwiedził polskiego domu.

Na czym polegała specyfi ka Krakowa na 
tle innych miast zamieszkanych także 
przez Żydów? 

– Nie dominowały tu skrajne nurty po-
lityczne: ani komunizm, ani endecja czy 
ONR. Kraków był więc stosunkowo spokoj-
ny, chociaż nastroje antyżydowskie, zwłasz-
cza w latach 30., dość często się ujawniały.

W jakim języku mówili krakowscy Żydzi? 
– To kwestia skomplikowana, gdyż nie 

ma żadnych materiałów, które pozwoli-
łyby to ustalić. Nie ulega wątpliwości, że 
zdecydowana większość posługiwała się 
jidysz, natomiast inteligencja przeważnie 
używała polskiego. Najważniejsze gazety 
żydowskie wychodziły po polsku, a próby 
założenia dziennika w jidysz nie powiodły 
się. Ponadto warto także przypomnieć, że 
w latach 20. zaczął się renesans języka he-
brajskiego.

Co Pana zaskoczyło przy pracy nad Ka-
lendarium? 

– Olbrzymia żywotność społeczności ży-
dowskiej oraz jej zdolności organizacyjne, 
i to na każdym polu. Gdy Polska odzyska-
ła niepodległość, w Krakowie było trochę 
chederów i jedna syjonistyczna szkółka 
powszechna. W 1939 r. było już kilka śred-
nich szkół: przynajmniej trzy gimnazja, 
liceum oraz szkoły muzyczna, handlowa 
i rzemieślnicza, która od 1 września miała 
stać się technikum mechanicznym. Część 
z nich mieściła się w nowo wybudowanych 
gmachach. 

Żydzi budowali też teatry i kina, choćby 
wspomniane kino Warszawa-Atlantic. 

– Teatralne życie żydowskie doczeka-
ło się już swojej monografi i. Można tylko 
przypomnieć, że liczyły się przede wszyst-
kim dwie sceny – stała przy ul. Bocheńskiej 
i letnia przy ul. Stradom. Natomiast nie jest 
tajemnicą, że w przemyśle kinematografi cz-
nym Żydzi dominowali nie tylko w Hollywo-
od, ale i w II RP. 

• Święto rabina Remu na Cmentarzu Remuh w Krakowie. Uczestnicy uroczystości podczas modlitw
(SYGN. 1-R-1040-21)

• Nekrolog Józefa Sare 
FOT. Z ARCHIWUM PROF. CZESŁAWA BRZOZY

Żydzi wpłynęli na Kraków 
w stopniu większym, niż 

wynikałoby to z ich liczebności. 
Przyczyniali się do rozwoju 

intelektualnego – wzbogacali 
kulturę i naukę, a wiele 

budynków, z których do dziś 
korzystamy, im właśnie 

zawdzięczamy. 
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Ogromne wrażenie robi ich aktywność 
sportowa. Każdy w Krakowie słyszał chy-
ba o klubie Makkabi. 

– Na okres międzywojenny przypada 
rozkwit żydowskiej działalności sportowej. 
Syjoniści ukuli nawet termin Muskeljuden-
tum – muskularne żydostwo. Już na począt-
ku XX w. rozpoczęło działalność Żydowskie 
Towarzystwo Gimnastyczne, którego oka-
zały gmach stoi nadal przy ulicy Skawiń-
skiej Bocznej (dziś Wietora). Klub Makkabi 
zaczął od drużyny piłkarskiej, a z czasem 
utworzono kilkanaście sekcji, łącznie z bok-
serską, samochodową i motocyklową. A był 
on tylko jednym z około 20 klubów! Prasa 
syjonistyczna coraz częściej miała podsta-
wy, aby zachwycać się sprawną fizycznie 
żydowską młodzieżą zdolną do czynu i wal-
ki. Dla części Żydów sport był naturalną czę-
ścią przeszkolenia wojskowego, niezbędne-
go przed wyjazdem do Palestyny. 

Twórca Izraela Dawid Ben Gurion, dwu-
krotnie był wtedy w Krakowie – po to 
właśnie, by przekonywać krakowskich 
Żydów do wyjazdu na Bliski Wschód? 

– Bardziej chciał podtrzymać związki 
między Żydami w różnych krajach. Prawdą 
jednak jest, że przez całe Dwudziestolecie 
trwały wyjazdy do Erec Izrael (Palestyny), 
co potwierdzają zachowane akta paszporto-
we. Z drugiej strony byli też tacy, którzy nad 
Wzgórza Golan przedkładali nasze Karpaty. 
Członkowie Bundu mówili wprost: jesteśmy 
stąd i nie będziemy emigrowali. 

Czym był Kraków na mapie światowego 
żydostwa – czy był np. ważnym ośrod-
kiem religijnym? 

– Raczej nie. Kraków nigdy nie odgrywał 
takiej roli, jak siedziby słynnych cadyków 
– Bobowa czy Góra Kalwaria. Miał za to 
mocną pozycję intelektualną. Niekwestio-
nowanym liderem polskich syjonistów był 

rabin Ozjasz Thon – wybitny kaznodzieja, 
publicysta, człowiek nauki i polityk. Był on 
nie tylko posłem na sejm RP, ale odgrywał 
także ważną rolę w Żydostwie międzyna-
rodowym i nieustannie zasiadał we wła-
dzach Światowej Organizacji Syjonistycz-
nej. Drugą ważną postacią był jego bliski 
współpracownik i spadkobierca dr Ignacy 
Schwarzbart, który w czasie II wojny świa-
towej wchodził w skład Rady Narodowej RP 
na emigracji.

To dość nieładnie świadczy o Krakowie, 
że nie ma tu ulicy Thona. 

– Rzeczywiście. Po jego śmierci w 1936 
r. żydowscy radni wystąpili z takim wnio-
skiem, ale nie został on przyjęty. 

Żydzi kontrolowali prawie wszystkie 
hurtownie w mieście i dominowali 
w handlu detalicznym. Mieli Kraków 
w kieszeni? 

– To prawda. Ze statystyk wynika, że 
ponad 50 proc. handlu znajdowało się 
w rękach żydowskich, ale nie odnotowano 
w nich jednak, że duża część to był handel 
obnośny – cały sklep mieścił się w pudeł-
ku na szyi. Były też jednak placówki wiel-
kie i okazałe. Na przykład Jakub Gross 
miał dwa ekskluzywne sklepy z porcelaną 
i kryształami – oba przy Rynku. Istniała 
więc naturalna rywalizacja ekonomiczna, 
na którą siłą rzeczy nakładał się czynnik 
narodowościowy i to było jedną z przyczyn 
antysemityzmu. W moim odczuciu Polacy 
przegrywali walkę ekonomiczną z Żydami. 

Jak ten antysemityzm przejawiał się na 
co dzień? 

– Pod koniec międzywojnia Polacy do-
magali się specjalnych ustaw – np. ograni-
czenia uboju rytualnego czy wprowadzenia 
getta straganowego. A byli przecież w lep-
szej sytuacji, m.in. dlatego, że ustawowa 
konieczność niedzielnego spoczynku po-
wodowała, iż żydowski tydzień pracy trwał 
o jeden dzień krócej.

Żydzi wpłynęli na Kraków w stopniu 
większym, niż wynikałoby to z ich liczebno-
ści. Przyczyniali się do rozwoju intelektual-
nego – wzbogacali kulturę i naukę, a wiele 
budynków, z których do dziś korzystamy, im 
właśnie zawdzięczamy. 

Pana książka jest dedykowana Rafaelowi 
Feliksowi Sharfowi. Kim był? 

– To jedyny Żyd z międzywojennego Kra-
kowa, którego znałem. Gdyby żył, miałby 
dziś 105 lat. Feliks ukończył gimnazjum 
hebrajskie i prawo na UJ, działał w organi-
zacjach syjonistycznych i kulturalnych, był 
redaktorem „Trybuny Narodowej”, central-

nego organu rewizjonistów. Tuż przed woj-
ną wyjechał na studia do Londynu, gdzie już 
pozostał. Tam też (dzięki Joachimowi Rus-
skowi, dyrektorowi Centrum Kultury Ży-
dowskiej) go spotkałem. Pozostało mi wiele 
ciepłych wspomnień z rozmów z nim. Mało 
kto potrafi ł z takim zrozumieniem defi nio-
wać relacje polsko-żydowskie. Był nie tylko 
Żydem, ale, jak mówił, miał paszport do 
polskiej kultury, a było nim to, że rozumiał 
„Wesele”, tekst, którego najlepsze nawet tłu-
maczenie nie trafi  do świadomości nikogo, 
kto nie czuje polskości. Gdy ukończyłem ka-
lendarium, pomyślałem, że powinno zostać 
dedykowane właśnie jemu. 

Żydzi Krakowa międzywojennego prze-
noszą nas w przeszłość. Zwłaszcza liczne 
cytaty z prasy sprawiają, że odżywają 
dawne emocje i spory. A w realu – gdzie 
możemy dziś odnaleźć przedwojenny ży-
dowski Kraków? 

– Nigdzie. Kazimierz to Cepelia. Auten-
tycznego świata Żydów już nie znajdziemy. 
Także dawny Kraków, poza częścią w obrę-
bie Plant, już nie istnieje. Miasto przecież 
nieustannie się zmienia. l
Rozmawiał Andrzej Brzeziecki

Prof. Czesław 
Brzoza jest histo-
rykiem. Wieloletni 
wykładowca i kierow-
nik Zakładu Historii 
Polski Najnowszej 
w Instytucie Historii 
UJ. Autor wielu prac 
naukowych i popular-
nonaukowych, m.in. 
dotyczących historii 

Krakowa. Jego najnowsza książka „Żydzi 
Krakowa międzywojennego. Kalendarium” 
ukazała się nakładem Towarzystwa Wydawni-
czego „Historia Iagellonica”. 

Handel detaliczny

50 
• proc. handlu znajdowało się 
w rękach żydowskich, ale nie odnotowano 
w nich jednak, że duża część 
to był handel obnośny 
– cały sklep mieścił się 
w pudełku na szyi.

wojnami

wy przy macewach. Maj 1931 NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE • Synagoga Stara na Kazimierzu przy ulicy Szerokiej w Krakowie.  Kwiecień 1936  NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE (SYGN. 1-U-2940)
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Piłka nożna

Piłkarki protestują przeciwko dyskry-
minacji. Chcą takich samych warunków 
gry w piłkę jak ich koledzy. – Jeśli najlepsze 
piłkarki w Polsce zarabiają mniej niż prze-
ciętni zawodnicy występujący w IV lidze, to 
jest to kompromitacja – przekonuje Karo-
lina Klabis, najlepsza piłkarka Małopolski 
w 2018 roku. 

Adrian Burtan

W e Francji trwa-
ją mistrzostwa 
świata kobiet 
w piłce nożnej. 
Tytułu bronią 

Amerykanki, które – w przeci-
wieństwie do kolegów z męskiej 
reprezentacji – od lat rozdają kar-
ty w światowym futbolu. Polek na 
mundialu zabrakło, a na histo-
ryczny udział w wielkiej imprezie 
przyjdzie im poczekać co najmniej 
do 2021 roku, kiedy odbędą się mi-
strzostwa Europy. 

Od lat w kontekście kadry 
kobiet mówi się o dużych moż-
liwościach, talentach czy coraz 
lepszej grze zawodniczek w za-
granicznych klubach. Katarzyna 
Kiedrzynek z PSG czy Ewa Pajor 
z Wolfsburga to światowy top, 
a liczba młodych piłkarek, chcą-
cych zrobić podobne kariery, jest 
coraz większa. Piłkę w Polsce 
kopie obecnie ponad 30 tys. pań 
(w 2010 roku zaledwie tysiąc) 
i rywalizują one na pięciu po-
ziomach rozgrywkowych. A ma 
być tylko lepiej, o czym zapewnia 
Zbigniew Boniek, prezes PZPN, 
który w ciągu pięciu lat chce do-
fi nansować kobiecy futbol kwotą 
30 mln zł. 

Część z tych pieniędzy trafi 
pewnie do klubów w Krakowie 
i Małopolsce. A jest ich sporo, 
bo Kraków jako jedyne miasto 
w Polsce może pochwalić się ko-
biecymi drużynami na wszyst-
kich szczeblach ligowych. Środ-
ki na pewno się przydadzą, bo 
zawodniczki narzekają na nie-
dofinansowanie, słabą opiekę 
medyczną, brak warunków czy 
profesjonalnych szkoleń. Teraz 
ma się to zmienić. – Pieniądze są 
potrzebne. Bo gdzie piłka kobieca 
w Polsce ma się rozwijać jak nie 
w bogatej w żeńskie kluby Ma-
łopolsce? – pyta Katarzyna Gu-
bernat, przewodnicząca komisji 
piłkarstwa kobiecego przy Mało-
polskim Związku Piłki Nożnej. 

W Krakowie panie lubią grać 
w piłkę. W Ekstralidze występuje 
AZS UJ Kraków (pewnie wygrał 
grupę spadkową), który sukcesy 
w tym sezonie święcił też w hali, 
zostając po raz czwarty futsalo-
wym mistrzem Polski. 

Po boiskach biegają też zawod-
niczki z innych krakowskich klu-

bów: Wandy (I liga), Bronowianki 
(II liga), Prądniczanki i Progresu 
(III liga). Prądniczanka ma na-
wet rezerwy, które występują 
szczebel ligowy niżej. W Krako-
wie więc kryzysu, przynajmniej 
jeśli chodzi o liczbę drużyn, nie 
widać, ale problemów jest co nie-
miara. Czarną listę otwiera sys-
tem szkoleniowy, którego… prak-
tycznie nie ma. – Kobieca piłka 
nożna w Polsce traktowana jest 
tak, jakby dopiero się urodziła 
– zauważa Gubernat. – Nie widzę 
dbałości o rozwój w tej kwestii. 
Na pewnym etapie nikt nie przej-
muje się szkoleniem, właściwie 
każdy trener ma swoją wizję, nie 
ma wypracowanej wspólnej kon-
cepcji. Na szczęście w tej sprawie 
trochę się zmienia na lepsze. 
Województwa dostają sygnały, 
w jakim kierunku powinny pójść 
szkolenia, na co zwracać uwagę. 
To dobrze, bo dziewczyny garną 
się do tego sportu. 

Piłkarek nie brakuje, ale sys-
temowi zarządzania futbolem 
w Polsce daleko jest do perfekcji. 
Do niedawna jeszcze reprezen-
tantki Polski skarżyły się m.in. na 
niski standard hoteli, brak psy-
chologa i dietetyka w kadrze oraz 
na latanie na mecze klasą ekono-
miczną (w przeciwieństwie do 
piłkarzy, którzy podróżują klasą 
biznes). W małopolskich druży-
nach też nie jest kolorowo, kluby 
często nie mają pieniędzy, by wy-
syłać zespoły na mecze na terenie 
Małopolski, nie mówiąc już o dal-
szych wyjazdach. O niedofi nanso-
waniu świadczy też fakt, że wielu 
pracowników klubów – w tym 
trenerzy, zwłaszcza w niższych 
ligach – pracuje za darmo. Gu-
bernat: – To entuzjaści, którzy 
werbują do klubów naprawdę 
sporo dziewczynek. Ten sport jest 
bardzo niedofi nansowany, nie ma 
też sponsorów, często zostają nimi 
rodzice i trenerzy. Ale nieco zmie-
nia się stosunek PZPN do kobiecej 
piłki, coraz częściej dochodzi do 
spotkań, na których ustalany jest 
plan poprawy obecnego stanu. Ale 
nadal jest sporo do zrobienia. 

DYSKRYMINACJA?
Problemem jest też brak rów-
nouprawnienia. A przynajmniej 
tak piłkarki postrzegają różnice, 
jakie dzielą ich i piłkarzy. Cho-

• Karolina Klabis najlepszą piłkarką 2018 r. w Małopolsce FOT. JAKUB WŁODEK / AGENCJA GAZETA

Karolina Klabis

•  Urodzona w 1991 roku, przygodę 
z piłką rozpoczynała od grania na 
boisku z chłopcami. Jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych piłkarek 
nie tylko w Małopolsce, ale też 
w kraju. Gra zarówno na trawie, 
jak i w hali. Karierę rozpoczynała 
w ISD AJD Gol Częstochowa. Od 
czterech sezonów zawodniczka 
AZS UJ Kraków, reprezentantka 
Polski i mistrzyni Polski w futsalu, 
wielokrotnie nagradzana tytułem 
najlepszej bramkarki w Akademic-
kich Mistrzostwach Polski. Naj-
lepsza Piłkarka Małopolski w 2016 
i 2018 roku. Razem z AZS występu-
je w Ekstralidze, najwyższej klasie 
rozgrywkowej futbolu kobiecego 
w Polsce. W zeszłym sezonie 
wygrała z krakowską drużyną gru-
pę spadkową.

Kobiety kopią coraz śmielej

• Mecz I ligi: GKS Katowice – Wanda Kraków 

FOT. JAN KOWALSKI / AGENCJA GAZETA
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dzi przede wszystkim o zarobki, 
które w kobiecej piłce są niepo-
równywalnie niższe niż w mę-
skiej. Przyczyn tego stanu rzeczy 
można upatrywać w zdecydowa-
nie większym zainteresowaniu 
męskimi rozgrywkami, choć nie-
które federacje mówią „stop” za-
robkowej dyskryminacji. Pierw-
szym krajem, który wprowadził 
równość w wynagrodzeniach pił-
karzy i piłkarek, była dwa lata te-
mu Norwegia. Za jej przykładem 
chce pójść Islandia, na której po-
dobne prawo zacznie obowiązy-
wać do 2022 roku. Ale to wyjątki. 
– To odpowiednie słowo na okre-
ślenie stanu rzeczy – podkreśla 
Karolina Klabis, bramkarka AZS 
UJ Kraków, najlepsza piłkarka 
Małopolski 2018 roku. – Wkła-
damy taką samą pracę jak męż-
czyźni w to, żebyśmy były w tym 
miejscu, w którym jesteśmy. Ale 
wynagradzane jesteśmy w zupeł-
nie inny sposób. Jeśli najlepsze 
piłkarki w Polsce zarabiają mniej 
niż przeciętni zawodnicy wystę-
pujący w IV lidze, to jest to kom-
promitacja.

Gubernat: – Dyskryminacja to 
za mocne stwierdzenie. Nie ma co 
porównywać męskiego i kobiece-
go futbolu, jeśli chodzi o popular-
ność i prestiż. W środowisku sły-
szę głosy, że żeńska piłka to inna 
dyscyplina sportu. I potwierdzam 
to. 

Klabis, podobnie jak więk-
szość piłkarek, najpierw kopała 
piłkę na podwórku z chłopakami. 
Bramkarka AZS UJ widzi progres 
żeńskiego futbolu i duże możli-
wości młodych zawodniczek, ale 
widzi też konieczność szybkich 
zmian. – To dobrze, że stopniowo 
wprowadzane są jakieś reformy, 
a prezes Boniek chce dofi nanso-
wać żeńską piłkę. Ale trzeba sporo 
nadrobić, bo to wolno idzie. Dużo 
zależy też od klubów, czy będą po-
trafi ły w odpowiedni sposób wy-
korzystać pieniądze – przekonuje 
Klabis. 

„TAK” KOBIETOM 
W WIŚLE I CRACOVII
Zastrzyk pieniędzy z PZPN 
ma zachęcić największe kluby 
w Polsce do tworzenia we wła-
snych strukturach sekcji kobie-
cych. Ma to podnieść nie tylko 
jakość żeńskich zespołów, ale 
też prestiż kobiecego futbo-
lu. Temat utworzenia drużyny 
pań przewija się też w krakow-
skich zespołach z Ekstraklasy: 
Wiśle i Cracovii. Szczególnie 
ta pierwsza mocno stawia na 
rozwijanie struktur, niedawno 
powstała sekcja blind footballu 
(piłki nożnej dla niewidomych), 
a w planach jest jeszcze drużyna 
amp futbolu i kobieca. – Chcemy 
tworzyć sekcję żeńską. Wyma-
ga jednak opracowania planu 
organizacyjno-finansowego. 
Musimy przede wszystkim za-
dbać o stworzenie piłkarkom 
odpowiednich warunków do 

treningów i do gry, co wpływa 
na powodzenie projektu – mówi 
Karolina Biedrzycka, rzecznicz-
ka Wisły. 

W Cracovii sekcja kobieca już 
istnieje. Szkoleniem żeńskiej czę-
ści drużyny zajmie się jednak nie 
MKS Cracovia, któremu podlega-
ją pierwsze drużyny męskie piłki 
nożnej i hokeja na lodzie, a sto-
warzyszenie Akademia Mistrzów 
Cracovii, które jest odrębnym pod-
miotem współpracującym z MKS-
-em. MKS chce jednak wspierać 
rozwój kobiecych zespołów. Ze-
spół seniorek w najbliższym sezo-
nie zagra w IV lidze. 

Obok Lechii Gdańsk to jedy-
ny klub z męskiej Ekstraklasy, 
w którym nastąpił taki przełom. 
Trwa też nabór do dwóch katego-
rii juniorskich. – Piłka nożna ko-
biet jest coraz ważniejsza w Pol-
sce. Dlatego chcemy uaktywnić 
dziewczyny i werbować je do 
Cracovii – zapowiada wiceprezes 
Ewa Piwowarska.

DOBRY KIERUNEK
Pieniądze, szkolenia i nowe za-
ciągi zdolnych piłkarek – to ma 
spowodować, że za kilka lat pol-

skie zawodniczki regularnie bę-
dą grać na wielkich imprezach. 
Na razie podpatrują koleżanki na 
mistrzostwach świata we Francji 
i marzy im się występ na świa-
towych boiskach. – Nie wiem, 
kto zostanie mistrzem świata 
w tym roku, być może znowu 
USA – uśmiecha się Klabis. – Po-
ziom tegorocznego mundialu jest 
wyższy niż ubiegłych edycji. Ale 
u nas też widać postęp, coraz 
więcej piłkarek gra w najważ-
niejszych klubach w Europie. To 
idzie w dobrym kierunku, ale po-
trzeba czasu. Kobieca piłka noż-
na jest nieprzewidywalna. l

Kobieca 
piłka nożna 

jest 
nieprzewidywalna. 
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Izba wytrzeźwień

Od zbierania do zapobiegania
Profesor Fryderyk Hechell, wybitny uczony 
i zwolennik trzeźwości, autor dzieła „O pijaństwie 
i jego szkodliwych skutkach i o środkach 
zaradczych onemuż”, postulował w roku 1844: 
„pijacy na ulicach leżący znalezieni, lub niespokojnie 
zachowujący się byli zbierani i cieleśnie lub pieniężną 
karą podług stanu i przewinienia karani”

Michał Kozioł

Tradycja „zbierania” z ulic i placów 
osób zamroczonych alkoholem 
jest w Krakowie długa. Niewątpli-
wie był to przejaw humanitary-
zmu władz miejskich. Pijany, nie-

przytomny obywatel narażony jest przecież 
na bardzo wiele niebezpieczeństw, spośród 
których kradzież sakiewki, pugilaresu, port-
fela lub współczesnej karty kredytowej była 
i jest chyba najmniejszym zagrożeniem. Kie-
dyś, kiedy w Krakowie obowiązywało jesz-
cze prawo magdeburskie, miejscem przy-
musowego schronienia dla pijaków były tak 
zwane kabaty, czyli lochy pod krakowskim 
ratuszem. Ten, komu przyszło się tam obu-
dzić, miał rano świadomość, że czeka go nie 
tylko uciążliwy kac, lecz także ma duże szan-
se na trafi enie do „kuny”, czyli będzie musiał 
przestać jakiś czas w miejscu publicznym 
z żelazną obrożą na szyi.

W 1866 roku Kraków uzyskał, po długiej 
przerwie, samorząd oraz pochodzącą z wy-
borów, a nie mianowania, radę miejską. Jed-
nym z zadań, jakie wówczas stanęły przed 
radnymi, była walka z rozpowszechnionym 
wśród mieszkańców miasta pijaństwem. 
Próbowano z nim walczyć, ograniczając 
liczbę szynków, czyli podrzędnych lokali, 
w których podawano alkohol. Owe działania 
rady miejskiej dziennik „Czas”, nieocenione 
źródło informacji o dziewiętnastowiecz-
nym Krakowie, komentował uwagami, jak 
choćby ta z 21 marca 1869 roku: „W czwar-
tek (…) walne posiedzenie Rady Miejskiej, na 
którym najważniejszą kwestią, pod obrady 
wziętą, było nowe urządzenie szynków. Kwe-
stia ta obchodzi gorąco każdego mieszkańca 
życzącego dobrze miastu. Oby Rada, cho-
ciażby z niejakim uszczerbkiem dochodów 
ograniczyła liczbę tych przybytków pijań-
stwa, w których gnieździ się najczęściej nie-
moralność, zepsucie, niekiedy i zbrodnia!”.

Warto podkreślić, że najprostsze rozwią-
zanie, czyli ograniczenie liczby lokali z wy-
szynkiem, nie przez wszystkich krakowskich 
radnych miejskich było akceptowane bez 
zastrzeżeń. Argumentem przeciwko takiej 
decyzji były nie tylko przywoływany przez 
„Czas” znaczny uszczerbek dochodów miej-
skich, ale także obawa przed pozbawieniem 
źródła utrzymania dotychczasowych wła-
ścicieli szynków. Trzeba pamiętać, że w nie-
uprzemysłowionym zaborze austriackim 
produkcja i sprzedaż alkoholu, a zwłaszcza 
wódki, były dla wielu bardzo istotnym źró-
dłem dochodów. Dlatego też feudalne prawo 
propinacji utrzymało się tutaj naprawdę nie-
zwykle długo. 

***
Pomimo podejmowanych przez miejskie 
władze prób ograniczenia pijaństwa, kra-
kowianie nadal pili i – niestety – upijali się. 
Ambroży Grabowski, nieoceniony kroni-
karz dziewiętnastowiecznego Krakowa, 

wspomina, że „nieraz kłócących i bijących 
się… policja rozpędzała, a bohaterów kłótni 
i junaków bitki do kozy zabierać musiała”. 
Owa „koza” – słowo dziś już zupełnie za-
pomniane – to oczywiście godny następca 
średniowiecznych ratuszowych „kabatów”, 
czyli areszt „Pod Telegrafem” na rogu Kano-
niczej i Podzamcza.

Dopiero kilkanaście lat po zakończeniu 
II wojny światowej policyjne (w tym przy-
padku milicyjne) areszty przestały być jedy-
nym schronieniem dla krakowian, którym 
zdarzyło się wejść w zbyt bliski kontakt 
z alkoholem. Prezydium Rady Narodowej 
Miasta Krakowa dnia 17 czerwca 1959 roku 
podjęło uchwałę o powołaniu izby wytrzeź-
wień. Izba miała być „miejscem czasowego 
przebywania osób nietrzeźwych, które swo-
im zachowaniem zakłócają spokój i porzą-
dek publiczny w mieście lub dają powód 
do zgorszenia w miejscach publicznych”. 
Zadania, jakie wyznaczono izbie, to: „izo-
lowanie osób nietrzeźwych do czasu ich 
wytrzeźwienia, udzielanie (…) potrzebnych 
świadczeń sanitarno-higienicznych, udzie-
lanie pierwszej pomocy w nagłych wypad-
kach, uświadamianie (…) o szkodliwości 
nadużywania napojów alkoholowych, wy-
konywanie innych czynności związanych 
z akcją zwalczania alkoholizmu”. Już 27 
lipca otwarto krakowską izbę wytrzeźwień. 
Mieściła się ona przy ulicy Łobzowskiej 38. 
Jak relacjonował „Dziennik Polski”: „każdy 
pokój wyposażony jest w trzy tapczany z od-
powiednimi pasami, celem zabezpieczenia 
»użytkownika« przed wypadnięciem na 
podłogę. Są szatnie, łazienki, prysznice, izo-
latka dla awanturujących się alkoholików, 
pomieszczenia administracyjne – jednym 
słowem komfortowe wyposażenie”. Nową 
miejską instytucję otworzył Jan Antonisz-
czak, ówczesny sekretarz Prezydium MRN, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił 
ogromne znaczenie tej placówki, ale jedno-
cześnie życzył jej personelowi, aby miał jak 
najmniej „klientów”.

***
Już w dniu otwarcia pojawili się w izbie 
pierwsi „goście”. „Dziennik Polski” – który ze 
szczególną sympatią odniósł się do pomysłu 
powołania izby – zapowiedział, że będzie na 
swoich łamach podawać nazwiska jej by-
walców. Wbrew zapowiedziom nie czynił 
jednak tego systematycznie, ograniczając się 
do rejestrowania co ciekawszych wydarzeń, 
jak na przykład przypadek pani Krystyny 
G., która zatrzymana w restauracji Polonia 
i doprowadzona na ulicę Łobzowską zrobiła 
tam aż dwie głośne awantury, jedną niejako 
na powitanie, drugą zaś na pożegnanie. Ta 
druga dotyczyła odmowy spełnienia żądania 
pani G., która domagała się zwrotu rzekomo 
niedopitej butelki.

Krakowianie szybko przyzwyczaili się do 
funkcjonowania „Hotelu pod Muchą”. Na 
równych zasadach funkcjonowała też nazwa 
„U Matysiaków”. 

Od tamtych czasów zmienił się bardzo 
Kraków i zmieniły się też obyczaje krako-
wian. Izba z roku 1959 byłaby dziś skanse-
nem. Nowe czasy przyniosły nowe wyzwa-
nia. Odpowiedzią na nie była uchwała Rady 
Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010, 
przekształcająca izbę w jednostkę budże-
tową Miejskie Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień w Krakowie. W statucie Centrum 
znajduje się dziś zapis mówiący o „realizacji 
zadań izby wytrzeźwień w ramach działu 
opieki nad osobami nietrzeźwymi na pod-
stawie ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 
aktów wykonawczych”. Jest to jednak tylko 
jedno z kilkunastu zadań, jakie stoją przed 
tą placówką. Czyż w roku 1959 mógł ktoś 
przewidzieć, że kiedyś potrzebne będzie: 
„świadczenie pomocy dla osób uzależnio-
nych od substancji psychoaktywnych oraz 
od uzależnień behawioralnych i zagrożo-
nych uzależnieniem; udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy uzależnień 
od substancji psychoaktywnych oraz be-
hawioralnych, pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie; prowadzenie profi lak-
tycznej działalności edukacyjnej oraz szkole-
niowej w zakresie uzależnień od substancji 
psychoaktywnych oraz uzależnień behawio-
ralnych”?

Zasadnicza różnicą między dawną izbą 
a współczesnym Centrum to – jeżeli moż-
na tak powiedzieć – stopień dobrowolności 
uczestnictwa. Do izby przywożono pod przy-
musem. Dziś wielu ludzi zjawia się na ulicy 
Rozrywka z własnej woli. Dlaczego? Między 
innymi dlatego, że w zimnych miesiącach 

funkcjonuje tam ogrzewalnia. Nazwa wręcz 
dziewiętnastowieczna, kojarząca się z cza-
sami Adama Chmielowskiego, a jednak oka-
zuje się, że jest to instytucja potrzebna także 
i w XXI wieku. Funkcjonująca od 2009 roku 
ogrzewalnia przeznaczona jest „dla osób 
potrzebujących, bezdomnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”. Funkcjonuje od 
pierwszych mrozów aż do końca kwietnia 
i daje nie tylko ciepło, ale także możliwość 
kąpieli, zmiany bielizny, a także gorącą her-
batę i ciepły posiłek, a nawet doraźną opiekę 
medyczną. Oczywiście pobyt w ogrzewalni 
jest nieodpłatny. Trzeba jednak spełnić pew-
ne warunki. Z ogrzewalni mogą korzystać 
tylko osoby o ustalonej tożsamości, nieagre-
sywne, a więc niestwarzające zagrożenia dla 
innych i dla siebie.

Do ogrzewalni przychodzi się z własnej 
woli. Do komórki organizacyjnej, nazywa-
nej „Działem Opieki nad Osobami Nietrzeź-
wymi”, trafi a się wyłącznie w towarzystwie 
funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej, 
a także gminnej, gdyż Centrum podpisało 
z grupą podkrakowskich gmin porozumie-
nie w sprawie świadczenia tego typu usług. 
Podobnie jak przed sześćdziesięciu laty, 
przyczyny doprowadzenia są jasno sformu-
łowane. Do Działu Opieki trafiają osoby, 
które „są w stanie nietrzeźwości, a swoim 
zachowaniem dają powód do zgorszenia 
w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, 
znajdują się w okolicznościach zagrażają-
cych ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
życiu lub zdrowiu innych”. Oczywiście pod-
stawą przyjęcia jest wynik badania na zawar-
tość alkoholu w organizmie. Pobyt w Dziale 
Opieki trwa do wytrzeźwienia, jednak nie 

Krakowianie szybko 
przyzwyczaili się do 

funkcjonowania „Hotelu 
pod Muchą”. Na równych 

zasadach funkcjonowała też 
nazwa „U Matysiaków”. 

• Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA

FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA



9TygodnikKrakówGazeta Wyborcza
Piątek, 28 czerwca 2019

1 KR 33922349

Świat ponoć oszalał na punkcie 
brytyjskiego serialu pt. „Sex 
Education”. Bije on rekordy po-
pularności, a jego bohaterowie 
urastają do rangi ikon współcze-
snej młodzieżowej popkultury. 
Na łamach „Wysokich Obcasów” 
(nr 25) ukazał się właśnie wy-
wiad z jedną z gwiazd serialu 
– Emmą Mackey, która opo-
wiada między innymi o tym, że 
w dzieciństwie, na lekcji biologii, 
nigdy nie usłyszała słów „penis” 
ani „wagina”: „jakby były czymś 
obraźliwym”... Tymczasem 
w Polsce frekwencyjne sukcesy 
święci cykl wystąpień prezesa, 
który – jako znany specjalista 
od seksu – jak mantrę powtarza: 
„Nie chcemy, żeby nasze dzieci 
były seksualizowane niemal od 
kołyski”. Przy okazji dodaje, że 
PiS jest za normalną rodziną, 
czego on sam jest wymownym 
dowodem i przykładem. 

Brzmi przekonywająco... Do 
słuchaczy dociera zbitka słów: 
niemowlę-kołyska-seks. Czyli pa-
tologia w najczystszym wydaniu, 
na którą on, prezes, nie wyraża 
zgody; broni wartości i stoi na 
straży. Nie mam bladego poję-
cia, jak się seksualizował prezes 
– i nie sądzę, by zechciał się tym 
podzielić ze swoimi wyznaw-
cami. Ja natomiast zaryzykuję 
i opowiem, jak to było w moim 
przypadku. I mam pewność, 
że w tym doświadczeniu nie je-
stem jedyny.

Samo słowo seks zagościło 
w moim umyśle bardzo późno 
– wstyd się przyznać, ale dopie-
ro w liceum, a i to bez „penisa” 
i „waginy”. Co było wcześniej? 
W pierwszych klasach szkoły 
podstawowej w zasadzie nie ro-
zumieliśmy tej fundamentalnej 
opozycji: dziewczynka-chłopak. 
ONE, co prawda, były schludniej 
ubrane niż MY, grzeczniejsze, 
ładniej uczesane i często nosi-
ły warkoczyki. Miały bardziej 
poukładane w piórniku, no 

i ogólnie były jakieś takie dziwne. 
W dodatku chodziły – nie wie-
dzieć czemu – do osobnych ubi-
kacji. No i panie wychowawczy-
nie lubiły je bardziej niż chłop-
ców... Ale wtedy nie zaprzątało 
nas to specjalnie. W piłę z nami 
nie haratały, nie wrzeszczały na 
przerwach jak stado poparzo-
nych pawianów ani nie okładały 
się workami z kapciami. Żyły so-
bie w swoim świecie, który abso-
lutnie nas nie interesował. Cho-
ciaż... jeśli idzie o ściąganie na 
kartkówkach lub klasówkach, to 
nasz oportunizm we względzie 
zaskarbiania sobie sympatii ko-
leżanek nie znał granic. Bo prze-
cież nie będę korzystał z „wiedzy” 
mojego przyjaciela Józka Babuli, 
który wie mniej ode mnie! Wola-
łem ściągać od Eli O.: miałem peł-
ne zaufanie do niej jako uczen-
nicy obligatoryjnie skazanej na 
piątki, które gościły w dzienni-
ku. Ale żeby to miało cokolwiek 
wspólnego z seksem? Nic! 

No i nastąpił przełom pierw-
szy... W klasie piątej? albo szó-
stej? Na lekcji polskiego Józek 
Babula podniósł dwa palce do 
góry, po czym zapytał panią, czy 
może wyjść, bo chce mu się siu-
siu. Normalna procedura. – Tak, 
Józiu, możesz, ale wracaj natych-
miast. – Józek wyszedł z klasy. 
Wrócił blady jak ściana, usiadł 
koło mnie w ławce i do końca lek-
cji był już nieobecny. Na przerwie 
pytam Babulę: – Co jest? – Ponu-
ro odrzekł: – Byłem w ubikacji 
dziewczynek, bo nasza jest za-
mknięta, bo coś się zatkało. – No 
i co z tego?... – Babula spojrzał 
na mnie wzrokiem człowieka 
w szoku i odrzekł: – One tego nie 
mają! – Czego nie mają? – zapy-
tałem niepewnie. – No tego nie 
mają! – Ale co nie mają? – byłem 
dociekliwy. – No tego, co mogą si-
kać – wyszeptał Babula, po czym 
przeszedł do szczegółów. Zgłu-
piałem! W powietrzu zawisło py-
tanie: – No to jak sikają? – Babula 
jęknął, że nie wie. 

Postanowiliśmy rozwikłać za-
gadkę. Jak raz w moim domu od 
lat gościła na półce encyklopedia 
Gutenberga, z obrazkami. Wyru-
szyliśmy razem w nieznane. Dłu-
go trwało, zanim dotarliśmy do 
odpowiednich haseł i rycin, ale 
w końcu Babula ryknął triumfal-
nie: – A nie mówiłem, ONE tego 
nie mają! – Przyznałem Babuli 
rację, a jednocześnie poczułem 
ulgę i błogość: jak dobrze, że 
NAM tego nie urwało! Nadal jed-

nak dręczyła mnie niepewność. 
Jak to, ale o co chodzi? ONE są 
jakieś... że co? Bo nie wiem. To 
był ten pierwszy moment, kiedy 
spojrzałem na NIE w nowy, nie-
zrozumiały wówczas dla mnie 
sposób. I tak jakby... bardziej 
czule czy coś. Zwłaszcza na jedną 
z NICH, tę najpierwszą. I pamię-
tam, że to było bardzo przyjem-
ne. 

Ta historia nauczyła mnie 
czegoś w rodzaju kultury. Zna-
czy, zauważyłem, że przy dziew-
czynkach mam wewnętrzny 
przymus, by zachowywać się 
odpowiednio: nie „wyrażać się”, 
częściej używać słów „proszę”, 
„dziękuję”, dbać o to, żeby moja 
morda nie wyglądała nadmiernie 
trądzikowato, no i żeby na dupie 
mieć modne dżinsy marki Szarik, 
a na przerwach poruszać się tak 
jakby od niechcenia. Poczułem 
w sobie koguta... No ale gdzie tu 
seks? 

Po raz pierwszy miałem ko-
bietę w ramionach na studniów-
ce. – Czy mogę prosić? – zapyta-
łem przerażony, w nadziei, że 
odmówi. Nic z tego, nie odmó-
wiła. I tutaj zaczął się kosmos. 
Moja lewa ręka, jej prawa ręka 
trzyma mój kciuk. Moja prawa 
ręka, jej lewa ręka trochę ina-
czej i... żeby tylko się nie spocić! 
Jej ciało blisko. Jej zapach? Po 
kilkudziesięciu latach muszę 
przyznać, że tamten zapach to 
jedno z najpiękniejszych doznań 
w moim życiu... Dotyk skóry jej 
nagich ramion. Włosy, które tań-
czą dookoła mojej twarzy. Muzy-
ka z tych „wolnych kawałków”... 
Myślę sobie: ciut bliżej! I czuję, że 
nie ma oporu... No to co mi szko-
dzi? Odległość pomiędzy czub-
kiem mojego nosa a płatkiem jej 
ucha powolutku się zmniejsza. 
Dystans już bardzo niewielki. 
Dotyk!!! Houston! Orzeł wylądo-
wał. To mały krok ludzkości, ale 
wielki krok Nowakowskiego. 

Od tego momentu wszystko 
już było inaczej. Wszystko. Łącz-
nie z tym, że lądowanie Arm-
stronga na Księżycu pozostało 
dla mnie na zawsze doznaniem 
erotycznym. Wylądować w ra-
mionach kobiety... No co tu ga-
dać i dodawać. Może jedynie: że 
seksualne wychowanie to droga 
do miłości. I nie dbam, że trąci to 
tanim patosem. Swoje wiem!l

Andrzej Nowakowski
szef Wydawnictwa Universitas, 
publicysta
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Poza kadrem

Moja seksualizacja

dłużej niż dwadzieścia cztery godziny. Rzecz 
jasna nad zdrowiem, a także i życiem „osób 
doprowadzonych” czuwa dyżurny lekarz.

***
Ogrzewalnia i Dział Opieki to „leczenie ob-
jawowe”, działalność niezbędna, ale dziś 
już nie najważniejsza, gdyż na pierwsze 
miejsce wśród zadań Centrum wysunęła 
się profilaktyka. Od roku 1959, w którym 
powołano izbę wytrzeźwień, zmieniły się 
realia, a więc musiały zmienić się także me-
tody działania instytucji walczącej z pijań-
stwem. Dowodem na to, jak wielkie zmiany 
nastąpiły, jest fakt, że dziś MCPU zaprasza: 
uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów na 
szkolenia profi laktyczne. Mają one na celu 
„opóźnienie inicjacji alkoholowej oraz ogra-
niczenie używania substancji psychoak-
tywnych przez dzieci, młodzież, uczniów 
krakowskich szkół”. Naturalną konsekwen-
cją prowadzenia tego typu działalności jest 
konieczność współpracy z krakowskimi pla-
cówkami naukowymi. Owo współdziałanie 
znalazło między innymi potwierdzenie 
w porozumieniu, jakie przed kilku laty za-
warło Centrum z Kliniką Psychiatrii Dzieci 
i Młodzieży CMUJ oraz z Uniwersytetem 
Pedagogicznym. W jego wyniku MCPU 
uzyskało status Placówki Ćwiczeń Uniwer-
sytetu, a obszar współpracy to: „ćwiczenia 
praktyczne, praktyki zawodowe, badania 
naukowo-dydaktyczne, wymiana doświad-
czeń, doskonalenie kadry oraz współpraca 
przy realizacji projektów fi nansowanych ze 
źródeł zewnętrznych”.

Ważnym elementem Centrum jest Punkt 
Konsultacyjny. Jego zadanie to: „prowadze-
nie działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie profi laktyki i rozwiązywania pro-
blemów uzależnień i przemocy w rodzinie”. 
Co jednak w praktyce kryje się pod tym ha-
słem? Przede wszystkim trzeba podkreślić, 
że każdy krakowianin może szukać tam 
rady i pomocy, skala ofert w tym zakresie 
jest bardzo szeroka. Konsultacje prawnika, 
psychologa, specjalisty terapii uzależnień 
z pewnością pomagają osobom uzależnio-
nym, a także ich najbliższym.

Pod opieką Centrum działają grupy 
samopomocowe: Anonimowych Alkoho-
lików, która co tydzień spotyka się w bu-
dynku przy ulicy Rozrywka, AL ANON dla 
osób współuzależnionych oraz AN dla 
anonimowych narkomanów. Idea ruchu 
AA, narodzona przed II wojną światowa 
na terenie Stanów Zjednoczonych, spraw-
dza się także i w polskich realiach. Udział 
w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłat-
ny, a sama wspólnota AA utrzymuje się 
z dobrowolnych składek. Jest to najlepsze 
potwierdzenie faktu, że Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień bardzo daleko 
odeszło od metod działania postulowa-
nych przez profesora Hechlla. l
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Galeria Kazimierz

Plenerowy teatr na leżakach 
Zaczęło się spektaku-
larnie – od podniebnych 
akrobacji w wykonaniu 
zespołu The Dream En-
gine. Tydzień później na 
Kazimierz Summer Festi-
val przyjechał Teatr Pijana 
Sypialnia. I jeszcze wróci. 

Marta Gruszecka 

Lato w mieście da się przeżyć. Zwłasz-
cza kiedy galeria handlowa w sercu 
najsłynniejszej dzielnicy Krakowa 
zamienia się w kompleksową prze-
strzeń artystyczną. A taką od dwóch 

tygodni jest Galeria Kazimierz, w której wy-
startował Kazimierz Summer Festival. – Na-
sza obecność w pobliżu artystycznej dzielnicy 
Krakowa zobowiązuje do podejmowania no-
watorskich działań. Kazimierz Summer Fe-
stival to cykl wydarzeń kulturalnych o zróżni-
cowanym charakterze, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie. Cieszymy się, że tak uznani, 
światowi artyści odwiedzili i jeszcze odwie-

dzą nasz letni festiwal w Galerii Kazimierz, 
na który serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Krakowa oraz turystów – mó-
wi Anna Kusior-Jabłońska, menedżerka ds. 
marketingu Galerii Kazimierz. 

Pierwszymi gośćmi Kazimierz Summer 
Festivalu byli akrobaci z zespołu The Dream 
Engine. Artyści zaprezentowali m.in. zapie-
rającą dech fi gurę arco – podczas jej wykony-
wania akrobatka wspięła się na wysoki na 12 
metrów łuk wypełniony powietrzem i wyko-
nała układ taneczny. Pogoda sprzyjała – The 
Dream Engine pokazał swój popisowy show 
przy zachodzie słońca, co tylko spotęgowało 
wrażenia estetyczne. Co ciekawe, brytyjska 
grupa wystąpiła w Polsce po raz pierwszy, 
dotychczas akrobatów oglądały tysiące wi-
dzów z m.in. Korei Południowej czy Niemiec. 
15 czerwca do grona fanów grupy dołączyła 
publiczność krakowska. „Niesamowite!”, 
„Nie wiedziałam, że tak się da”, „Spektakular-
ne, podniebne widowisko” – to tylko niektóre 
komentarze po spektaklu The Dream Engine. 

 Podróż po przedwojennej 
Warszawie 
W ubiegłym tygodniu przed głównym wej-
ściem do Galerii Kazimierz stanęła scena te-
atralna. Na jej deskach, w ramach cyklu „Teatr 
na leżakach”, wystąpił Teatr Pijana Sypialnia. 
Aktorzy przyjechali do Krakowa ze spekta-
klem „Wodewil warszawski” w reżyserii Sta-
nisława Dembskiego. Dzięki nim krakowska 
publiczność mogła symbolicznie cofnąć się 

w czasie – scenariusz jednego z najpopular-
niejszych tytułów Teatru Pijana Sypialnia opie-
rał się na komedii Feliksa Szobera „Podróż po 
Warszawie” z 1876 roku. Przewodnikami po 
przedwojennej stolicy była rodzina Fafułów. 
Barnaba wraz z żoną Kunegundą przybyli do 
stolicy, by wydać córki za mąż. Druga część 
widowiska odbyła się w formie kabaretu, który 
w krzywym zwierciadle przedstawił współcze-
sny, wielkomiejski styl życia i celebrytów. 

„Wyjowisko” w karczmie 
Bonifacego 
Teatr Pijana Sypialnia powróci na Kazimierz 
Summer Festival 20 lipca. Tym razem akto-
rzy zaproszą widzów na spektakl „Wyjowi-
sko”. – Akcja dzieje się w karczmie zarzą-
dzanej przez Gospodynię Aurelię i jej męża 
Bonifacego, którego wielką słabością są 
pierogi z kartofl ami. Do gospody przybywa 

grupa przebiegłych komediantów, a jeden 
z nich zakochuje się w młodej karczmarce. 
Dziewczyna przyrzeka mu swoją miłość 
w zamian za…głowę wilka. Obżarstwo Bo-
nifacego skutkuje „kurczami żołądka” i wy-
magana jest interwencja lekarza. Niestety, 
w okolicy dostępny jest jedynie weterynarz, 
niejaki Doktór Morski, który podkochuje się 
w córce gospodarzy, Zofii. Niefortunnym 
zbiegiem okoliczności zleca on wykonanie 
na chorym tajemniczej, acz niewłaściwej 
kuracji… – zdradza Stanisław Dembski, re-
żyser. Dodaje, że sielską atmosferę krainy, 
gdzie żywot upływa na ucztowaniu i grach 
miłosnych, podkreślają biesiadne pieśni Sta-
nisława Moniuszki i Fryderyka Chopina, nie 
brakuje też tańców narodowych. 

Na trzeci, ostatni spektakl w ramach „Te-
atru na leżakach” Teatr Pijana Sypialnia za-
prasza 18 sierpnia. 

Plany Kazimierz Summer Festivalu na 
kolejne dni lata? Już jutro „Z-grana sobota” 
z udziałem rodzimych didżejów reprezentu-
jących różne gatunki muzyczne. Ponadto na 
przełomie lipca i sierpnia spotkania z kultu-
rą i kulinariami, ekopikniki oraz warszta-
ty dla całej rodziny. I tak aż do 24 sierpnia 
i wielkiego finału, czyli pożegnania lata 
z Kamilem Bednarkiem. 
 Kolejne „Teatry na leżakach” 20 lipca i 18 
sierpnia. Kazimierz Summer Festival po-
trwa do 24 sierpnia. Szczegółowy program 
na stronie galeriakazimierz.pl. Wstęp wolny 
na wszystkie wydarzenia. l

• Kazimierz Summer Festival 

FOT. ADRIANNA BOCHENEK / AGENCJA GAZETA
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Mieszkać po ludzku

Jak kładki zmieniają miasto
Z wielu pomysłów na 
budowę kładek pie-
szo-rowerowych, jakie 
pojawiły się w Krako-
wie w ostatnich latach, 
zrealizowany został 
tylko jeden. Czy teraz to 
się zmieni?

Aleksander Gurgul

O tym, że kładki pieszo-rowero-
we zmieniają oblicze miasta, 
krakowianie przekonali się po 
otwarciu kładki o. Laetusa Ber-
natka. 

Trafiona – (nie)zatopiona
Wybudowana w latach 2010-11, stała się jed-
nym z symboli miasta i motywem kadrów 
promocyjnych. Oprócz walorów estetycz-
nych (choć złośliwi nazywają ją czasem 
„rurą ciepłowniczą”) była jedną z ważniej-
szych inwestycji miastotwórczych ostatnich 
dekad. Niewiele jednak brakowało, a kładka 
by... odpłynęła. Podczas wielkiej powodzi 
wezbrana Wisła zagroziła porwaniem nie-
zamocowanej jeszcze na stałe konstrukcji. 
Na szczęście sytuację opanowano i kładka 
spięła dwa brzegi.

To, co potem wydarzyło się zarówno po 
stronie kazimierskiej, jak i podgórskiej, za-
pewne na długo pozostanie w opowieściach 
urbanistów jako sztandarowy przykład 
inwestycji, która pozytywnie oddziałuje 
na otoczenie. Zaraz po otwarciu kładki na 
przyległych ulicach, dotąd rzadko uczęsz-
czanych, pojawiło się mnóstwo przechod-
niów, za nimi zaczęły tam powstawać jedna 
po drugiej knajpki i sklepy, a na wodzie za-
cumowały restauracyjne barki. 
Na samej kładce zaś zakocha-
ni, wzorem wielu europejskich 
miast, zaczęli wieszać kłódki 
– symbole „nierozerwalnych” związków. 
Dziś wielu krakowian nie wyobraża sobie 
weekendowego spaceru na przykład z pl. 
Nowego na drugą stronę Wisły do parku 
Bednarskiego czy na kopiec Krakusa.

Pod specjalnym nadzorem 
konserwatora
Nic dziwnego, że pojawiły się kolejne pomy-
sły na budowę kładek w Krakowie, ale – nie-
stety – jak dotąd żaden z nich nie wypalił. Je-
dyną, która ma realną szansę realizacji, jest 
dziś przeprawa z Dębnik na Zwierzyniec. 

Zarząd Inwestycji Miejskich rozstrzygnął 
niedawno licytację na jej zaprojektowanie. 
Zaproponowana przez fi rmę Remapol cena 
(288 tys. zł) okazała się jednak wyższa o pra-
wie 120 tys. zł od tego, co zakładał budżet. 
Urzędnicy muszą teraz zdecydować, czy do-
rzucą pieniędzy dla projektanta.

Jeśli tak się stanie i umowa zostanie pod-
pisana, Remapol będzie miał czas na przed-
stawienie koncepcji do 29 listopada br. Bę-
dzie też musiał zdobyć uzgodnienie konser-
watorskie. Architekci zmierzą się z nie lada 
wyzwaniem, bo to jedno z najważniejszych 
miejsc na bulwarach, przez co kładka musi 
być płaska, bez elementów mocno ingerują-
cych w krajobraz.

Prof. Monika Bogdanowska, małopolska 
konserwator zabytków, oświadczyła nie-
dawno, że miasto nie konsultowało z nią 
pomysłu budowy tej kładki. Podkreśliła też, 
że ochronie powinien podlegać widok z bul-
warów na panoramę Salwatora.

Niewiele brakowało, a drugą krakowską 
kładką byłaby przeprawa łącząca Kazimierz 
z Ludwinowem. Jej bardzo wyrazistą, sinu-
soidalną wizję przedstawili już przed laty 
projektanci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak. 
Inwestycję oprotestowała jednak grupka 
mieszkańców Kazimierza, którzy uważają, 

że zniszczy ona klimat ujścia 
Wilgi. Negatywna okazała się 
też opinia Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa, która przy-

szła z Warszawy w ubiegłym roku. W tej 
chwili postępowanie w sprawie pozwolenia 
na budowę jest zawieszone. W ZIM-ie cze-
kają na ostateczną decyzję konserwator za-
bytków. Jeśli będzie negatywna, ZIM będzie 
mógł się jeszcze od tego odwołać do mini-
sterstwa.

Paweł Hałat, prezes stowarzyszenia Prze-
strzeń-Ludzie-Miasto: – Obie kładki: Zwierzy-
niec-Dębniki i Kazimierz-Ludwinów są po-
trzebne. Ludwinowska przede wszystkim do 
poprawy infrastruktury rowerowej. Chodzi 
o to, by spiąć ciągi rowerowe łączące Podgó-

rze z Kazimierzem i Starym Miastem. Kładka 
łącząca Dębniki z Salwatorem jest trudniej-
sza technicznie i konserwatorsko, ale praw-
dopodobnie wygeneruje duży ruch pieszy. 
Mieszkańcy Dębnik będą mogli skorzystać 
z tramwajów na ul. Kościuszki, ułatwi ona 
także korzystanie z infrastruktury i terenów 
zielonych po obu stronach rzeki. Dodajmy 
jeszcze, że odcinek bulwarów między mosta-
mi Dębnickim i Zwierzynieckim to najdłuż-
szy trakt bez przeprawy przez Wisłę. Wyzwa-
niem dla projektanta będzie na pewno dosto-
sowanie zjazdów z przyszłej kładki po stronie 
Salwatora, gdzie mury przeciwpowodziowe 
sięgają pierwszego piętra kamienic.

Pieśń przyszłości
Wizję jeszcze innej kładki pieszo-rowerowej 
pokazali swego czasu pracownicy Politech-
niki Krakowskiej i armatorzy barek. Miała 
łączyć brzegi Wisły na wysokości dzisiejsze-
go parku miejskiego Stacja Wisła na Zabło-
ciu z „Ogrodem Nadziei” z rzeźbami Hedvy 
Ser – artystki UNESCO na rzecz Pokoju, po 
stronie Grzegórzek. Pomysł ten pozostał tyl-
ko na papierze. 

– Kładka między coraz szybciej urba-
nizującym się Zabłociem i Grzegórzkami 

będzie potrzebna. Konieczna byłaby jednak 
przebudowa końcowego odcinka al. Da-
szyńskiego, który dziś ma charakter trasy 
przelotowej – komentuje Hałat. I zauważa: 
– Szkoda, że przy okazji budowy nowych 
mostów kolejowych nie zadbano, by przy-
mocować do nich kładki. Mielibyśmy dodat-
kową przeprawę, przy okazji umożliwiającą 
przejście w stronę Kazimierza ze stacji PKP 
Zabłocie, która będzie jedną z trzech naj-
ważniejszych stacji obsługujących Szybką 
Kolej Aglomeracyjną.

Pomysł na kładkę pojawił się przy oka-
zji dyskusji nad powstaniem muzycznego 
kwartału na Grzegórzkach. Ta część miasta 
to dziś głównie plac budowy apartamentów, 
ale też miejsce, w którym działa wystawia-
jący musicale teatr Variete. W przyszłości 
powstaną małopolskie Centrum Muzyki 
z wywalczonym przez mieszkańców Par-
kiem Skrzatów oraz nowy kampus Akade-
mii Muzycznej. Koncepcje tych instytucji 
wybrane zostały w głośnych międzynaro-
dowych konkursach architektonicznych. 
Zarówno władze uczelni, jak i województwa 
na razie nie są jednak w stanie powiedzieć, 
kiedy ruszą inwestycje.

– Samo spinanie wschodniej części Grze-
górzek z Zabłociem nie ma dziś większego 
sensu. Ale jeśli powstanie Centrum Muzyki 
i kampus Akademii Muzycznej, to w długo-
falowej perspektywie kładka w tym miejscu 
też będzie potrzebna – uważa Hałat.

Idźmy w tę stronę!
Lider stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-
-Miasto podkreśla, że najważniejszą ko-
rzyścią z budowy kładek jest zwiększanie 
spójności ciągów pieszych i rowerowych po 
obu stronach rzeki, a istniejące dziś w Kra-
kowie mosty nie zawsze znajdują się w miej-
scach optymalnych z tego punktu widzenia. 
Dzięki kładkom zaś mieszkańców łatwiej 
zachęcić do podróżowania piechotą lub na 
dwóch kółkach.

– Najlepiej pokazała to kładka Bernatka. 
Mimo że odległość od mostu Piłsudskiego 
nie jest bardzo duża, to jej doskonałe poło-
żenie względem ciągów pieszych Kazimie-
rza i Podgórza spowodowało, że liczba pie-
szych i rowerzystów z niej korzystających 
znacznie przewyższyła ruch na moście 
Piłsudskiego. Ponadto kładki ułatwiają 
korzystanie z transportu publicznego. Im 
więcej takich przepraw, przy założeniu, 
że zbytnio nie ingerują w przyrodę i nie 
zakłócają szlaków migracji zwierząt, tym 
lepiej. Kładki są potrzebne nie tylko tam, 
gdzie rosną osiedla, ale przede wszystkim 
w miejscach, gdzie ludzie mogą dojść do 
instytucji publicznych, np. szkoły albo 
urzędu – mówi Hałat, który chciałby, żeby 
w Krakowie powstawały kładki z większą 
fi nezją niż ta przerzucona nad al. Powstań-
ców Śląskich i prowadząca do kopca Kra-
kusa. l

Kładki są potrzebne nie 
tylko tam, gdzie rosną 

osiedla, ale w miejscach, 
gdzie ludzie mogą dojść 

do instytucji publicznych, 
szkoły czy urzędu

PAWEŁ HAŁAT
stowarzyszenie 

Przestrzeń-Ludzie-Miasto

• Kładka Bernatka – nowa ikona miasta FOT. JAKUB WŁODEK / AGENCJA GAZETA

KARTA   KRAKOWSKA   MA   JUŻ   ROK!

więcej na
www.kk.krakow.pl

PRZEDŁUŻ 
WAŻNOŚĆ 
SWOJEJ KARTY

REKLAMA 33922747

33922758
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Z ogromnym żalem żegnamy 
 

 
 

Wojciecha Głaziewicza  
 

Prezesa Zarządu PZM OZDG sp. z o.o. w Katowicach  
Wiceprezesa Zarządu Okręgowego PZM 

w Katowicach 
 
 

Rodzinie 
 

składamy 
wyrazy głębokiego współczucia 

 
Zarządy Spółek grupy Polskiego Związku Motorowego 

 
 

”Gdyby nie było śmierci,
życie nie wydawałoby się nam tak piękne”

Mikołaj Gogol

NEKROLOGI KRAKÓW

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927654

33919653

33919649

3391965633919648
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Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

Przyjmę do pracy SPRZEDAWCĘ do 

sklepu spożywczego Przemyków 

Tel. 601 76 31 19, 41 351 54 07 

 

Rada Izby Notarialnej w Krakowie 

poszukuje pracownika na stanowisko 

 

PRACOWNIKA 

ADMINISTRACYJNO 

-BIUROWEGO 
 

w wymiarze czasu pracy 1 etatu. 

 

Oferty należy składać  

do dnia 10 lipca 2019 roku. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące 

rekrutacji dostępne są 

na stronie internetowej: www.kin.pl  

w zakładce Aktualności. 

BRACIA-SADURSCY.PL Kurdwanów, 

Bojki, 1-pok, 30m2, 249.000zł, 2009r,  

503-780-786  

BRACIA-SADURSCY.PL Nowa Huta,  

os. Spółdzielcze, 2-pok, 51m2, 395.000zł, 

do wejścia, 515-234-864 

BRACIA-SADURSCY.PL Czyżyny,  

os. II Pułku Lotniczego, 3 -pok, 66 m  

za 409.000 zł, 507 668 087 

W Nowym Sączu 52,5mĂ+garaż 608222473 

Dom jednor. n/j. Rożnowskim 784 807 041 

SERWIS SPRZĄTAJĄCY, OŚWIĘCIM, 

BIURA, 604-630-556 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

Antyki- sprzęt foto, fotografie, dokumenty, 

listy, pocztówki kupię. 500-55-55-24. 

 
 

„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych ...”  

 
 

W dniu 24 czerwca 2019 roku zmarl  
w wieku 88 lat 

 

 
 

Krzysztof Komornicki  
kierowca rajdowy  

 
 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie  
w poniedziałek 1 lipca 2019 roku o godzinie 12.00  

w kościele św. Katarzyny na Służewie, Warszawa, ul. Fosa 17,  
po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego  

na Cmentarz Służewski Stary przy ul. Fosa. 
 
 

O czym zawiadamiają  
pogrążeni w głębokim smutku  

 
żona i dzieci z rodzinami  

 
 

Organizatorem uroczystości pogrzebowej 
jest Dom Pogrzebowy "Służew" 

 
 

 
 
 

Żegnamy naszego Przyjaciela  
 
 

Krzysztofa Komornickiego  
 
 

mistrza kierownicy,  
czasów kiedy rajdy samochodowe cieszyły się niezwykłą popularnością. 

 
 

Krzysztof, 
uosabiający typ sportowego wojownika,  

walczący na szutrze i po asfalcie, w deszczu i po śniegu, 
uległ nieuchronnemu.  

Wiedzieliśmy, że na swoim ostatnim życiowym odcinku specjalnym  
ma kłopoty i nie wiadomo czy się nie wycofa. Tak się stało.  

 
 
 

Krzysztof już nie jedzie ...  
 
 
 

Żegnamy Cię Krzysiu ! 
 
 
 

Twoi Przyjaciele zgromadzeni na ostatnim Punkcie Kontroli Czasu.  
 
 

Longin Bielak, Aleksander Burman, Tomasz Ciecierzyński, Jan Czyżyk, 

Krystyna Gott, Włodzimierz Groblewski, Andrzej Jaroszewicz,  

Lech Jaworowicz, Błażej Krupa, Robert Mucha, Dominik Mydlarski,  

Piotr Mystkowski, Ryszard Nowicki, Waldemar Porada, Jacek Różański,  

Włodzimierz Soporek, Maciej Stawowiak, Krzysztof Strykier,  

Tomasz Sucharda, Marek Wachowski, Lech Walaszek,  

Zygmunt Wiśniowski, Janusz Wojtyna, Sobiesław Zasada  

 
 

 
 
 
 

WSPOMNIENIA.WYBORCZA.PL

Nasi bliscy są z nami, 
dopóki 

o nich pamiętamy

wspomnienia.wyborcza.pl
umieść wspomnienia 

o Twoim bliskim, dodaj zdjęcie 
– niech pamięć trwa.

WSPOMNIENIA.WYBORCZA.PL

www.nekrologi.wyborcza.pl/33926973

www.nekrologi.wyborcza.pl/33927478

INFORMACJA 
O OGŁOSZENIACH

I CENACH

BP– Wydawca nie odpowiada za zawartą wogłoszeniu deklarację.

telefon:

tel. 12 629 55 55

e-mail:
reklama@krakow.agora.pl

internet::
wyborcza.pl/reklamaGW

33927608.n
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PPG.6840.12.2019
Liszki, dnia 27 czerwca 2019 roku

Wyciąg z ogłoszenia 

Wójt Gminy Liszki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie,
gmina Liszki, składającej się z działek ewidencyjnych

nr: 1741, 1742, 1521/6, 1603/5 i 1740/2
o łącznej pow. 0,2179ha, objętej Księgą 

Wieczystą nr KR1K/00025815/7

Wójt Gminy Liszki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
z późn. zmian.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek
ewidencyjnych nr: 1741, 1742, 1521/6, 1603/5 i 1740/2
o łącznej pow. 0,2179ha, objętej Księgą Wieczystą nr
KR1K/00025815/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
– 301.000,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
(słownie: trzysta jeden tysięcy złotych 00/100 

Wadium dla wyżej wymienionej nieruchomości
wynosi – 60.000,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Kaszowie, gmina Liszki, składającej się
z działek ewidencyjnych nr: 1741, 1742, 1521/6,
1603/5 i 1740/2 o łącznej pow. 0,2179ha odbędzie
się w dniu 31 lipca 2019 roku o godzinie 13:00
w budynku GOPS – Liszki nr 1 (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 60.000,00 zł należy wpłacić do dnia
24 lipca 2019 roku na rachunek Urzędu Gminy Liszki nr: 
71 8591 0007 0210 0000 0068 0014 prowadzony
przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez
uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) w określonej wyżej
wysokości i terminie – w tytule należy podać, że „wadium
dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w Kaszowie”. 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy. Decyduje data wpływu na
konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Pełna treść niniejszego ogłoszenia zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liszki – Liszki nr 94
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszki i na stronie
internetowej www.liszki.pl w zakładce Aktualności/Sprzedaż
działek gminnych.

Informacji można uzyskać także osobiście w Urzędzie Gminy
Liszki, Liszki nr 94 pokój nr 3 (Geodezja) lub telefonicznie: 
12 257-65-57 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Liszki

33925390

3 i 4 lipca z „Wyborczą”
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POLSKI 2019
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Samodzielnie wybierz najlepszą 
trasę, zaplanuj podróż 
lub sprawdź wygodny objazd
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PPG.6840.13.2019
Liszki, dnia 27 czerwca 2019 roku

Wyciąg z ogłoszenia 

Wójt Gminy Liszki
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej
stanowiącej własność Gminy Liszki 

Wójt Gminy Liszki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
z późn. zmian.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 642 o pow.
0,1159ha położonej w Chrosnej, objętej księgą
wieczystą nr KR1K/00027139/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
– 137.000,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

(słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) 

Wadium dla wyżej wymienionej nieruchomości
wynosi – 27.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 642 o pow.
0,1159ha położonej w Chrosnej odbędzie się 
w dniu 01 sierpnia 2019 roku o godzinie 12:00
w budynku GOPS – Liszki nr 1 (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 27.000,00 zł należy wpłacić do dnia
26 lipca 2019 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Liszki nr 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014
prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział w Liszkach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez
uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) w określonej wyżej
wysokości i terminie – w tytule należy podać, że „wadium
dotyczy przetargu na działkę nr 642 położoną
w Chrosnej”.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazany rachunek bankowy. Decyduje data wpływu na
konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Pełna treść niniejszego ogłoszenia zostanie wywieszona na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Liszki – Liszki nr 94
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszki i na stronie
internetowej www.liszki.pl w zakładce Aktualności/Sprzedaż
działek gminnych.

Informacji można uzyskać także osobiście w Urzędzie Gminy
Liszki, Liszki nr 94 pokój nr 3 (Geodezja) lub telefonicznie: 
12 257-65-57 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Liszki

33927633.z

Sprawdź, co warto obejrzeć
kanały sportowe krzyżówka sudoku kanały informacyjne
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W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”

33912510

POMÓŻ

33924696.n

33343133

na afiszu
W ostatni piątek miesiąca w krakowskim wydaniu „Wyborczej”

pełne tygodniowe repertuary: kin, teatrów, muzeów       spis wystaw i imprez kulturalnych Krakowa       recenzje, zapowiedzi, wywiady, rekomendacje, konkursy

tel. 12 62 95 555
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TO JEST GRANE

Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko, 
Marta Gruszecka, 
Łukasz Kamiński, 
Rafał Zieliński 

Wieczorne podjadanie może 
i budzi wyrzuty sumienia, ale 
często trudno mu się oprzeć. 
Zwłaszcza gdy kryje się pod 
postacią pysznego wegańskiego 
langosza na warszawskim 
Nocnym Markecie, pierogów 
z jagodami z krakowskiego 
Przypiecka czy tajskiego 
street foodu w gdańskim 
Słonym Spichlerzu. Oto kilka 
miejsc w Polsce, gdzie można 
przekąsić coś nocną porą. 

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym 
dworcu Warszawa Główna Oso-
bowa przecinają się szlaki week-
endowych wędrówek tysięcy głod-
nych warszawiaków i przyjezd-
nych. Dla jednych jest to pierwszy 
przystanek wieczoru, dla innych 
ostatni, tuż przed snem. Między 
ustawionymi w dwóch rzędach 
knajpkami (m.in. Supperlardo, 
El Puertito, Mąka i Woda, Night 
Burger, Łowcy Syren, The Cool 
Cat, Langosze, Brasil On The Plate 
czy Dogidog) tłumnie gromadzą 

się fani ulicznego jedzenia, do-
brych piw i win. Niesieni fantazją 
imprezowicze mogą też sobie 
przystrzyc brodę lub zrobić tatu-
aż. Siłą Nocnego Marketu jest nie 
tylko samo jedzenie (za wegańskie 
langosze można oddać duszę 
diabłu), ale też i atmosfera – wy-
starczy zamknąć oczy, wsłuchać 
się w gwar, wwąchać w feerię 
zapachów, by poczuć się jak na 
wakacjach. 
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3. 
Czwartek-niedziela. Od godz. 17 
do godz. 1. 

KRAKÓW

• Zapiekanki z Okrąglaka. Kul-
towe, smaczne, różnorodne. 
W letnie weekendy czynne niemal 
do rana. Do wyboru opcja wege-
tariańska, wegańska i z mięsem, 
kilkanaście sosów i dodatków. 
Kolejka niemal zawsze długa, co 
tylko potwierdza, że zapiekanki 
z Okrąglaka to najlepszy pomysł 
na nocny głód. Ceny od kilku do 
kilkunastu złotych. 
→ Zapiekanki z Okrąglaka, 
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz. 
Od godz. 10 do godz. 3. 

• Przypiecek. Pyszne pierogi 
przez całą dobę. Od ruskich, 

przez wegetariańskie, z kapustą 
i grzybami, szpinakiem czy bro-
kułami, po owocowe – z jabłkami, 
śliwkami, truskawkami, jagodami 
albo ze słodkim serem. Pierogi 
to zdecydowanie najsłynniejsza 
potrawa Przypiecka. Do wyboru 
też zupy – chłodnik kresowy, 
barszcz czerwony, rosół, 
a dla wygodnych 
żurek w kubku na 
wynos. Ceny piero-
gów od 13 do 25 zł, 
zup już od 7 zł. 
→ Przypiecek, ul. 
Sławkowska 32. 
Czynne całą dobę. 

• Pizzatopia. Dowolne 
składniki, słynne rze-
mieślnicze ciasto z naturalnej 
mąki (miękkie jak chmurka! – czy-
tamy w komentarzach klientów), 
jedna cena i czas oczekiwania 
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego 
serdeczna obsługa, nawet późno 
w nocy, kiedy goście bywają różni. 
Pizzę można wziąć na wynos albo 
zjeść w przyjemnym i zielonym, 
bo na krakowskich Plantach, 
ogródku. Cena za jedną to 24 zł. 
W weekendy czynne do 2 w nocy. 
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od 
godz. 11 do godz. 1. 

GDAŃSK

• Słony Spichlerz. To pierwszy 
w Gdańsku food hall, który powstał 
z inspiracji takimi miejscami jak 
warszawskie Koszyki czy lizboń-
ski TimeOut Market. Na dwóch 

poziomach znajduje się dziewięć 
restauracji i Salty Bar. 

Fani kuchni azjatyckiej 
mogą spróbować 
tajskiego street fo-
odu w Bangkuk by 
Thai Thai i kuchni 
japońskiej w Ra-
men & Sushi by 

Mitsuro, miłośnicy 
włoskiej pizzy mogą 

wybrać się do Czerwo-
nego Pieca, a wegetarianie 

i weganie swoje kroki pokierują 
do Vegemadre. Ci, którzy nad 
morzem chcieliby spróbować ryb, 
mogą śmiało zamawiać w Delifi sh, 
a spragnieni kuchni polskiej w no-
wym wydaniu znajdą coś dla siebie 
w Gwar Bistro. Na miłośników bur-
gerów i prosecco czeka Sexy Bull, 
w Chwila Moment będzie coś dla 
fanów misek z różnych stron świa-
ta, a słodkim zakończeniem będzie 
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz 
w tygodniu i w niedzielę działa do 
23, a w weekend do 1 w nocy. 

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10. 
Niedziela-czwartek od godz. 8 do 
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8 
do godz. 1. 

WROCŁAW

W centrum miasta zjemy m.in. 
burgery w słynnym Pasibusie: 
lokale na Świdnickiej i św. Anto-
niego są czynne od niedzieli do 
czwartku do godz. 1, a w piątki 
i soboty dwie godziny dłużej. 
W Pasażu Pokoyhoff działają Do 
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje 
m.in. quesadillas, a drugi owoce 
morza. Działają w czwartki do 
2, a w piątki i soboty do 4. Do-
syć długo czynne są multitapy 
serwujące jedzenie. Do godz. 2, 
a w soboty i niedziele do 4 otwar-
ty jest Doctor’s Bar, codziennie 
do 2 działa Pinta (kuchnia działa 
krócej niż sam pub), a Pod Latar-
niami serwujący m.in. klasyczne 
obiady do godz. 2, w czwartki 
do 3, a w piątki i soboty do 4. 
Kuchnia czynna jest tu do za-
mknięcia lokalu. Fanów mają dwa 
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj 
to co w nazwie, a wybór sosów 
jest naprawdę spory). Jedno jest 
na ul. św. Antoniego, drugie na 
Oławskiej. Czynne są w czwartki 
do 1, w piątki i soboty do 3.  l
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Diplo, kolorowa 
eminencja popu
Łukasz Kamiński

Bez niego nie sposób wyobrazić 
sobie współczesnego popu. Jest 
obecny na wszystkich liniach 
frontu sceny muzycznej, na-
grywa, komponuje, produkuje 
– zarówno dla siebie, jak i całej 
armii innych gwiazd, od Justi-
na Biebera, Lil Wayne’a, Beyon-
cé, Britney Spears, po Arianę 
Grande. Jednym z bohaterów 
tegorocznej edycji Open’era 
będzie Diplo. 

Thomas Wesley Pentz Junior 
urodził się w Missisipi, dorastał na 
Florydzie, gdzie spędzał sporo cza-
su, przesiadując w sklepie swojego 
taty, handlującego przynętami 
wędkarskimi. Wtedy zafascynował 
się uroczymi manatami, drapież-
nymi aligatorami i pasjonującym 
światem dinozaurów. Przez chwilę 
rozważał nawet karierę paleon-
tologa. Jak zwykle życie zweryfi -
kowało marzenia. Po skończeniu 
szkoły w Filadelfi i imał się różnych 
zajęć, od pracownika socjalnego, 
po pracownika kinowego. Czasem 
też didżejował. Wspólnie z didże-
jem o przekornej ksywce Low 
Budget zaczęli grywać imprezy, 
podczas których mieszali ze sobą 
przeróżne gatunki muzyczne. Jako 
duet Holletronix nagrali mikstape 
„Never Scared”, na którym zbili 
ze sobą kompozycje Eurythmics, 
2 Live Crew, Beethovena. Był rok 
2003 r. Płyta okazała się kluczem 
do wielkiej kariery, „New York 
Times” uznał ją za jeden z najlep-
szych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku 
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przy-
chodziły nowe sukcesy, nowe 
możliwości współpracy, a Diplo 
poszerzał swój muzyczny świat, 
śmiało wychodził poza dancehall, 
reggae, elektronikę, prosto w świat 
popu. Jako Diplo nagrał tylko jed-
ną płytę, większą frajdę ewidentnie 
sprawia mu poznawanie innych 
artystów, współpraca z nimi 
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A. 
podbić świat, był jednym z pierw-

szych zachodnich didżejów, którzy 
rozpropagowali na szeroką skalę 
porywające brzmienia brazylij-
skich dzielnic biedy, czyli baile 
funk. Z Markiem Ronsonem zało-
żył projekt Silk City, ze Skrillexem 
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio 
LSD. Do tego trzeba dodać cały 
zastęp artystów, z którymi muzyk 
nieustannie współpracuje, poza 
wspomnianymi już: Bieberem, 
Beyoncé, Britney Spears, Arianą 
Grande, na długiej liście są też 
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis 
Scott i J Balvin (również gwiazdy 
tegorocznego Open’era), Snoop 
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę 
wielu artystów chce tchnąć w swo-
ją muzykę odrobinę geniuszu 
Diplo. Jednym z najważniejszych 
projektów artysty jest projekt 
Major Lazer, współtworzony przez 
kilku innych didżejów i muzyków, 
a brzmiący i koncertowo wyglą-
dający jak desant z kolorowego, 
rozbrykanego karnawału z Ame-
ryki Południowej. 

Choć wciąż młody, 
w zeszłym roku stuknęła 
mu czterdziestka, Diplo jest 
już na tyle doświadczony, 
dorosły, że zdaje sobie spra-
wę, że prawdziwa kariera 
artystyczna wykracza poza 
chwilowy szał, poza pięć 
minut. Stara się nagrywać 
popowe klasyki, które prze-
trwają próbę czasu, mody, 
zajawki. I często mu się to 
udaje. Nagrany wspólnie 
z wokalistką MO i didże-
jem Snakiem cztery lata temu hit 
„Lean On” na Spotify odsłuchany 
został już prawie miliard trzysta 
milionów razy, teledysk do piosen-
ki obejrzany został na YouTube 
ponad dwa i pół miliarda razy. 

Polityka, piłka nożna, 
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić 
przy takim natłoku zajęć, świat 
Thomasa Wesleya Pentza Juniora 
nie zamyka się wyłącznie w mu-
zyce. Jak wielu amerykańskich 
muzyków, tak i on angażuje się 
politycznie. Trzy lata temu wsparł 
uwielbianego przez artystów 

Berniego Sandersa – listy tych, 
którzy udzielili poparcia senato-
rowi, zazdroszczą inni politycy, 
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili 
Peppers, TV On The Radio, Neil 
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi 
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył 
Sandersowi swojej kompozycji 
„Revolution” do wykorzystania 

w telewizyjnej reklamówce. 
Podobnie jak w przypadku polity-
ki, tak również słabość do sportu 
Diplo dzieli z innymi amerykań-
skimi celebrytami. W samą tylko 
piłkę nożną (dyscyplinę popular-
ną, ale znajdującą się poza po-
dium ukochanych przez Amery-
kanów sportów, czyli koszykówki, 
footballu, baseballu czy hokeja) 
inwestowali m.in. popularni ko-
micy Will Ferrell czy Drew Carey. 
Diplo dołączył do nich, kupując 
udziały Arizona United Soccer 
Club. W oświadczeniu prasowym 
stwierdził „Postrzegam piłkę noż-
ną w taki sam sposób jak muzykę. 
To tkanka łącząca ze sobą różne 
kultury tego świata”.

Pentz Junior nie stroni też od 
angażowania się w poparcie dla 
ruchów, akcji społecznych. Od kil-
ku lat (jak sam przyznaje, przyszło 
mu to z wiekiem) wspiera ruch 
#meetoo. „Kobiety, z którymi pra-
cuję, są silniejsze ode mnie. Mają 
więcej rzeczy na głowie, są dosko-
nałym przykładem dla innych ko-
biet. Udowadniają, że można być 
wspaniałą osobą, dobrym człowie-
kiem, być o wiele piękniejszym, 
niż to, co pokazuje ich Instagram”, 
mówił w niedawnym wywiadzie 
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo
Diplo to, oczywiście, tylko je-
den z bohaterów tegorocznego 
Open’era. Jak zawsze do Gdyni 
przyjadą artyści reprezentujący 
odmienne muzyczne sceny, różne 
pokolenia. Fanów gitarowego gra-
nia przyciągną zapewne: Smashing 
Pumpkins, The Strokes, Perry Far-
rel, Interpol czy Greta Van Fleet. 
Fani nowoczesnego jazzu i soulu 
zajrzą na występy Kamasiego Wa-
shingtona, Jorji Smith. Błyszczeć 
będą diwy popu Kylie Minogue, 
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca 
wciągną na pewno wyjątkowi 2Ma-
nyDJ’s czy arcypopularni Sweedish 
House Mafi a. Szukający brzmień 
nieco bardziej alternatywnych 
wybiorą się na Idles, Death Grips, 
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie 
zabraknie też współczesnego rapu 
w wykonaniu takich gwiazd, jak 
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak 
zawsze w Gdyni pojawi się potężna 
reprezentacja polskich artystów, 
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani, 
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz, 
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi 
koncertami wystąpią Cool Kids 
of Death, którzy przypomną swój 
debiutancki album oraz raperzy 
związani z projektem Popkiller 
Młode Wilki All-Stars. l

G D Y N I A ,  O P E N ’ E R  F E S T I V A L

PATRONAT

→ Open’er Festival, 3-6 lipca, 
Gdynia. Karnety czterodniowe 
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

• Specjalista 
od roztańczania 
wielotysięcznych 
tłumów, czyli 
jeden z bohaterów 
tegorocznego 
Open’era, ame-
rykański didżej 
i producent Diplo 

FOT. SHANE LOPES/

ALTER ART
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

Od pokazów sztuki dawnej po 
prezentacje klasyków współ-
czesności, od ekspozycji o hip-
-hopie po wystawy o starości 
i chorobie. Podróżując w upal-
ne lato, warto odwiedzić wysta-
wy przygotowane w zazwyczaj 
klimatyzowanych pomieszcze-
niach.

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza 
polska wystawa roku i… taką się 
stała. Wielka retrospektywa Ma-
riny Abramović, jednej z najważ-
niejszych współczesnych artystek, 
bije rekordy frekwencyjne. Tłu-
mom na wernisażu towarzyszyły 
modlitwy przeciw uznanym za 
świętokradcze działaniom perfor-
merki, a potem protestowali staty-
ści zatrudnieni do odtworzenia jej 
działań. Po początkowym szumie 
emocje przycichły, a w CSW wciąż 
oglądać można 120 dzieł Abramo-
vić. Od tych najwcześniejszych, 
pochodzących jeszcze z lat 60., po 
współczesne. 
→ Toruń, CSW Znaki Czasu, 
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargo-
nowe określenie myśliwych, 
zaczerpnięte z książki Zenona 
Kruczyńskiego o tym samym 
tytule, posłużyło organizatorom 
wystawy z MSN do nazwania 
prezentacji 50 artystek z różnych 
stron świata. Artystek głównie 
młodych, ale nie tylko. To pierw-
sza tak obszerna międzynarodo-
wa wystawa malarstwa poświę-
cona twórczości kobiet. Zapre-
zentowano na niej 140 obrazów, 
w których krew metaforycznie 
zmienia się w opowieść o kobie-
cej tożsamości, pragnieniach, 
lękach i ograniczeniach. O rolach 
społecznych, ale także o fi zjologii 
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach 
i traumach. „Zgromadzone prace 
podejmują polemikę ze stereoty-
pami na temat uległości i domi-
nacji, przyjemności i przemocy” 
– przekonują organizatorzy. 
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz. 
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz 
„W przestrzeni Magdaleny Abaka-
nowicz” po premierze w Muzeum 
Sztuki Dekoracyjnej i Designu 
w Rydze zostanie zaprezentowa-
ny polskim widzom. W Centrum 
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie 
można ponad 20 obiektów au-
torstwa zmarłej dwa lata temu, 
jednej z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek. Jej 
przestrzennym tkaninom – aba-
kanom – towarzyszyć będą rzeźby 
i kompozycje fi guratywne po-
zwalające poznać innowacyjne 
podejście do przestrzeni i kształ-
towania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Pol-
skiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
Pod koniec lat 70. stał się gło-
sem ubogich Afroamerykanów, 

którzy sprzeciwiali się rasizmowi 
i wykluczeniu. Przeszczepienie 
go na polski grunt pozbawiło 
go politycznego zacięcia, choć 
stał się językiem zbuntowanej 
młodzieży. O polskim hip-hopie 
powstały już fi lmy, biografi e 
twórców, a teraz przygotowano 
wystawę – „Zajawkę”, o po-
czątkach zjawiska na Śląsku. 
Zgromadzone na niej ziny, 
dokumentację graffi ti i zdjęcia 
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo 
nastoletni widzowie (poniżej 16. 
roku życia) wpuszczeni zostaną 
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie, 
do 1 września 

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to 
w Krakowie studiował, kręcił 
najważniejsze fi lmy, reżyserował 
legendarne inscenizacje teatralne. 
Tu powstało ufundowane przez 
niego (za pieniądze z Nagrody 
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się 
u siebie.

W krakowskim Muzeum 
Narodowym oglądać można 
multimedialną wystawę poświę-

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego 
samego i jego twórczość przybli-
żają narracyjnie ułożone zdjęcia, 
scenariusze, rysunki, kostiumy, 
rekwizyty z planu i wiele innych 
przedmiotów przedstawiających 
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 8 września

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju 
wystawy, na której zgromadzono 
pół tysiąca prac Stanisława Wy-
spiańskiego, krakowskie muzeum 
przygotowuje kolejne ekspozycje 
jego twórczości. Pod hasłem „Wy-
spiański. Posłowie” prezentuje 
dotychczas niepokazywane sze-
rokiej publiczności dzieła twórcy 
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów 
pochodzących z prywatnych 
kolekcji wyeksponowane zostały 
tkaniny i ilustracje książkowe 
dekorowane ornamentami kwia-
towymi wyraźnie inspirowanymi 
sztuką ludową, a także rysunki 
kostiumów teatralnych. 

Odrębną częścią wystawy 
jest niewielki pokaz uczniów 
Wyspiańskiego. Twórczość ich 
sygnalizują pojedyncze dzieła, 

którym towarzyszą krótkie cytaty 
ze wspomnień uczniów o ich na-
uczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi 
podstawę wykształcenia aka-
demickiego, dlatego właśnie 
prezentacją tego medium naj-
starsza w Polsce uczelnia arty-
styczna – krakowska Akademia 
Sztuk Pięknych – świętuje swoje 
200-lecie. Na wystawie zostanie 
zaprezentowanych blisko 170 
rysunków – dzieł będących dla 
autorów sprawdzianem umiejęt-
ności warsztatowych, raz to peł-
niących funkcję służebną wobec 
innych dyscyplin artystycznych, 
raz to stanowiących rodzaj samo-
dzielnej wypowiedzi twórczej. 
Zobaczyć będzie można prace 
artystów cieszących się sławą 
już za życia, m.in. Jana Matejki, 
Leona Wyczółkowskiego, Woj-
ciecha Weissa, Xawerego Duni-
kowskiego, i tych mało znanych. 
W wybrane dni studenci ASP 
będą na wystawie kreślić rysunki 
z natury. Ich modelami staną 

się architektura muzeum, dzieła 
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 29 września

Matejko ze Lwowa 
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta! 
Przekonać się można o tym, 
oglądając jego skończone, wymu-
skane wręcz obrazy olejne i szkice 
oraz notatki swobodnie kreślone 
niezwykle sprawną ręką. Do Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
przywieziona została kolekcja 
obrazów Jana Matejki z Lwow-
skiej Narodowej Galerii Sztuki. 
Uzupełnia ją malarstwo olejne 
artysty ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie i z kolekcji 
prywatnej. Zaprezentowane 
dzieła poruszają głównie tematy 
historyczne, które w świadomości 
zbiorowej funkcjonują w wizual-
nej wersji zaproponowanej przez 
Matejkę właśnie. Oprócz nich na 
wystawie zobaczymy uznawany 
za arcydzieło „Portret dzieci arty-
sty” – prawdziwy popis technicz-
nego kunsztu w charakteryzo-
waniu modeli oraz malarskiego 
odwzorowywania tkanin: haftów, 
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, 
do 6 października

Ubiór jako sztuka
Jej Hoffl and stał się dla milionów 
Polaków synonimem modnej ma-
sówki – w cyklu „Polskie projekty, 
polscy projektanci” przygotowana 
została pierwsza monografi czna 
wystawa słynnej polskiej pro-
jektantki mody Barbary Hoff. 
Zobaczymy na niej liczne, często 
niepublikowane materiały archi-
walne: rysunki, projekty, foto-
grafi e, fi lmy z pokazów, a przede 
wszystkim oryginalne ubrania 
sygnowane metką Hoffl and. 
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca 
do 20 października

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność 
sztuki XX wieku na tle historii 
sztuki” – przekonują kuratorzy 
czasowej, a właściwie tymczasowej 
wystawy zajmującej drugie piętro 
gmachu głównego krakowskiego 
Muzeum Narodowego. To ekspo-
zycja przypominająca o Galerii 
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wy-
parła wielka prezentacja twórczo-
ści Wyspiańskiego. W przyszłym 
roku w tym miejscu znowu zagości 
stała ekspozycja – Galeria Sztuki 
Polskiej XX i XXI wieku. 

Teraz ośmiu kuratorów wy-
brało z kolekcji setkę prac. Są to 
głównie dzieła znane z poprzed-
niej wystawy, ale zaproponowano 
też nowości, choćby ostatnie 
nabytki. Najmłodsze na wystawie 
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r., 
a najstarsze to projekty witraży 
Józefa Mehoffera z 1899 r. 

 „Chcemy zaprezentować 
polską sztukę w sposób nieorto-
doksyjny. Nie jest to ani układ 
chronologiczny, ani dydaktyczny 
wywód o prądach artystycznych” 
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 22 grudnia 

FOT. RENATA PAJCHEL

FOT. LESZEK ŻUREK

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

↑ Modna masówka Barbary Hoff, 
czyli archiwalne rysunki, projek-
ty, fotografie i przede wszystkim 
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni 

→ Andrzej Wajda na zdjęciach, 
w scenariuszach, kostiumach, 

rekwizytach, listach i mate-
riałach filmowych w Muzeum 

Narodowym w Krakowie

↓ Kaseta z pierwszymi nagrania-
mi gwiazdy polskiego hip-hopu, 
czyli Kalibra 44 w Muzeum Ślą-

skim w Katowicach
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FESTIWAL 
MUZYKI  POLSKIEJ

O D  5  L I P C A

Muzyczny jubileusz 
pod patronatem 
Stanisława Moniuszki 
Marta Gruszecka

KRAKÓW 

Trzy weekendy, osiem kon-
certów i najważniejsze utwory 
w historii polskiej muzyki. 
A na wielki fi nał „Halka” 
Stanisława Moniuszki, tyle że 
po włosku. Tak zapowiada się 
jubileuszowa, 15. odsłona Festi-
walu Muzyki Polskiej, jednego 
z najciekawszych festiwali 
poświęconych w całości rod-
zimej muzyce. 

Patron tegorocznej edycji spo-
tkania z muzyką polską mógł być 
tylko jeden: Stanisław Moniuszko, 
legenda wśród naszych najwybit-
niejszych kompozytorów. W tym 
roku kończyłby 200 lat. Okrągła 
rocznica urodzin artysty stała 
się dla organizatorów Festiwalu 
Muzyki Polskiej doskonałym pre-
tekstem do przypomnienia jego 
wielkiego dorobku. 

MSZE I BALLADY 

Z twórczością Moniuszki kra-
kowska publiczność spotka się 
już podczas inauguracji festiwalu 
(5 lipca) w kościele św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej.

– W roku 200. rocznicy 
urodzin Stanisława Moniusz-
ki utwory artysty będą silnie 
reprezentowane na FMP. Co 
jednak najważniejsze, usłysz-
my kompozycje mniej znane 

i rzadziej wykonywane, 
np. Mszę łacińską Des-
-dur na inaugurację. 
Pochodzące z 1870 r. 
dzieło należy do wciąż 
niedocenionego nurtu 
religijnego w twórczości 
Moniuszki. To jedna 
z siedmiu mszy przezna-
czonych na cztery głosy, 
chór i organy – opowia-
da Izabela Oleś z Festi-
walu Muzyki Polskiej. 

W drugiej części koncertu 
dwa dzieła religijne napisane 
na koronację cara Mikołaja 
I na króla Polski: „Solemnis 
Coronationis Missa in C 
major” op. 51 Józefa Elsne-
ra oraz „Te Deum” Karola 
Kurpińskiego. Religijne 
kompozycje zaprezentuje 
specjalizująca się w wykona-
niach muzyki dawnej czeska 
formacja Musica Florea pod 
batutą Marka Štryncla oraz 

soliści: Jolanta Kowalska-Pawli-
kowska i Karolina Filus (sopran), 
Aleksandra Opała (mezzosopran), 
Jędrzej Tomczyk i July Zuma 
(tenor) oraz Paweł Czekała (bas). 

Kolejnym moniuszkowskim 
akcentem będzie koncert „Ballad” 
(13 lipca) w wykonaniu znanej 
polskiej sopranistki Elżbiety 
Szmytki. – Wybitna śpiewaczka 
zaprezentuje „Ballady” Stanisła-
wa Moniuszki pisane do tekstów 
m.in. Adama Mickiewicza i Józefa 

Ignacego Kraszewskiego. Przy 
fortepianie zasiądzie Grzegorz 
Biegas – zdradza Oleś. Potem 
z kompozycjami mistrza spotka-
my się dopiero w wielkim fi nale. 

PRZY FORTEPIANIE I NA 
SKRZYPCACH

Jubileuszowy Festiwal Muzyki 
Polskiej to też ukłon w stronę in-
nych kompozytorów. Bohaterem 

• Miranda Liu już jako 19-latka 
została koncertmistrzynią
 FOT. CAMUTO PETZKE

• Sinfonietta Cracovia pod batutą Jurka Dybała zaprezentuje różne oblicza muzyki polskiej, od XVIII wie-
ku aż po wiek XX.  FOT. STANISŁAW ROZPĘDZIK

REKLAMA 33924820
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FESTIWAL 
MUZYKI  POLSKIEJ

koncertu na scenie Miniatura 
przy Teatrze im. Juliusza Sło-
wackiego (6 lipca) będzie książę 
Józef Michał Ksawery Ponia-
towski, którego opery w XIX w. 
były wystawiane na najbardziej 
prestiżowych scenach Europy. 
Jego arie operowe wykona zna-
komita polska sopranistka Kari-
na Trapezanidou Skrzeszewska 
z Ashotem Babrouskim akom-
paniującym na fortepianie. 

Instrument ten będzie klu-
czowy również dzień później (7 
lipca). Zasiądzie przy nim bo-
wiem wybitny rosyjski pianista 
Konstantin Szerbakow, zwany 
współczesnym Rachmanino-
wem. W Galerii Sztuki Polskiej 
XIX w. w Sukiennicach artysta 
zaprezentuje utwory Fryderyka 
Chopina, Piotra Czajkowskiego 
i Siergieja Rachmaninowa. 

Równie wielką gwiazdą 
festiwalu będzie młoda, a już 
niezwykle doceniana i komple-
mentowana amerykańska skrzy-
paczka Miranda Liu. Naukę gry 
na skrzypcach młoda artystka 
zaczęła właściwie całkiem 
niedawno, bo w wieku czterech 
lat. Dziś gra na historycznym 
instrumencie Amatiego z 1676 
r., jest chwalona przez uznane 
magazyny opiniotwórcze (m.in. 
„Salzburger Nachrichten”, „The 
San Francisco Classical Voice”, 
„New Jersey Arts Maven”) i za-
praszana na występy w presti-
żowych salach koncertowych, 
takich jak Carnegie Recital Hall 

w Nowym Jorku, Verizon Hall 
w Filadelfi i, wiedeński Konzer-
thaus-Mozartsaal czy Salzbur-
ger Wiener Saal. 

Liu jako najmłodsza skrzy-
paczka w historii we wrześniu 
2016 r. (miała wtedy 19 lat!) zo-
stała koncertmistrzynią słynnej, 
założonej w 1907 r. Węgierskiej 
Orkiestry Symfonicznej „Con-
certo Budapest”. 22-latka po raz 
pierwszy odwiedziła Kraków 
w ubiegłym roku, właśnie pod-
czas FMP, na którym zaprezen-
towała m.in. kompozycje Hen-
ryka Wieniawskiego i Fryderyka 
Chopina. W repertuarze jej dru-
giego festiwalowego koncertu 
znajdą się dwa wielkie utwory: 
Koncert skrzypcowy A-dur op. 

8 Mieczysława Karłowicza oraz 
Symfonia F-dur „Polonia” op. 14 
Emila Młynarskiego. 

„HALKA” PO WŁOSKU 

Ostatni weekend FMP to trzy 
koncerty na trzech krakowskich 
scenach. W kościele św. Kata-
rzyny (18 lipca) różne oblicza 
muzyki polskiej, od XVIII w. 
aż po wiek XX, zaprezentują 
Sinfonietta Cracovia pod ba-
tutą Jurka Dybała oraz młodzi 
soliści: klarnecista Krzysztof 
Grzybowski i baryton Szymon 
Komasa. Koncert odbędzie się 
we współpracy z Kongresem 
Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Bibliotek, Archiwów 
i Centrów Informacji (IAML). 

Bohaterką spotkania w ramach 
cyklu „AEAA prezentuje” (19 
lipca) w Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej „Manggha” 
będzie utalentowana pianistka 
młodego pokolenia Cathy Krier 
z Luksemburga. W programie 
recitalu utwory Fryderyka 
Chopina, Juliusza Zarębskiego 
i Karola Szymanowskiego.

Wielki fi nał festiwalu? Po-
wrót do twórczości Stanisława 
Moniuszki, czyli „Halka” na 
instrumentach historycznych i… 
we włoskiej wersji językowej. 

– W Nowohuckim Centrum 
Kultury zabrzmi wyjątkowe 
dzieło w nietypowej wersji 
i obsadzie. Czteroaktowa „war-
szawska” „Halka” zostanie 
zaprezentowana przez Capellę 
Cracoviensis pod kierunkiem 
Jana Tomasza Adamusa. Za-
śpiewa międzynarodowy skład 
solistów: Yuko Naka (sopran 
– Halka), Jury Horodecki (tenor 
– Jontek), Konstantin Suchkow 
(baryton – Janusz), Sheva Te-
hoval (sopran – Zofi a), Renaud 
Delaigue (bas – Stolnik) i Wla-
dislaw Bujalski (bas – Dziemba) 
– wymienia Oleś. l

Patronem tegorocznej 
edycji Festiwalu Muzyki 

Polskiej jest Stanisław 
Moniuszko. W tym roku 

kończyłby 200 lat

15. Festiwal Muzyki Polskiej 
od 5 do 20 lipca w Krakowie. 
Szczegółowy program i bilety na 
stronach fmp.org.pl, goout.net 
oraz w punkcie InfoKraków (św. 
Jana 2). 

• Czeska formacja Musica Florea specjalizuje się w wykonaniach muzyki dawnej  FOT. COPYRIGHT OF MUSICA FLOREA

www.warmia.mazury.pl

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

REKLAMA 33923961
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KONKURS 
IM.  ZBIGNIEWA SEIFERTA

1  I  7  L I P C A

Młodzi wirtuozi skrzypiec 
zdobywają Kraków 
Marta Gruszecka 

KRAKÓW

W Krakowie rozpoczyna się 
jazzowe lato. Pośród kon-
certów 24. Summer Jazz Fes-
tivalu Kraków dwa spotkania z 
wirtuozami skrzypiec, laureat-
ami Konkursu Skrzypcowego 
im. Zbigniewa Seiferta – Ma-
teuszem Smoczyńskim, Mario 
Forte i Benjaminem Bennim 
von Gutzeit’em. 

Koncerty będą dwa: w studio 
S5 Radia Kraków (1 lipca) oraz 
w Europejskim Centrum Mu-
zyki Krzysztofa Pendereckiego 
w Lusławicach (7 lipca), oba 
z gośćmi specjalnymi.

Do pierwszego składu dołączy 
Mark Feldman, światowej sławy 
skrzypek jazzowy. Jako tuz no-
wojorskiej sceny współpracował 
m.in. z Johnem Zornem i jego 
awangardową wytwórnią Tzadik 
Records, występował w słynnych 
formacjach Masada String Trio, 
Bar Kokhba, a także w projektach 
z muzyką fi lmową Zorna. Jego 
partnerami muzycznymi byli 
jazzowi giganci, m.in. John Aber-
crombie, Kenny Wheeler, John 
Taylor, Paul Bley czy Lee Konitz. 
Z kolei, w roli kompozyto-
ra i wykonawcy Feldman 
występował z Kronos 
Quartet oraz WDR Radio 
Orchestra, sesyjnie grał 
z Sheryl Crow, Dianą Ross, 
Carole King czy Manhattan 
Transfer. 

Feldman jest autorem 
ponad 150 nagrań jazzo-
wych, w tym dla prestiżo-
wej wytwórni ECM. W jury 
Międzynarodowego Jazzo-
wego Konkursu Skrzypco-
wego im. Zbigniewa Seiferta Mark 
Feldman zasiadał trzykrotnie. To 
jego decyzja przyczyniła się do 
przyznania Grand Prix konkursu 
Mateuszowi Smoczyńskiemu 
(w 2016 roku) oraz Mario Forte 
(dwa lata później). 

LAUREACI I ICH MISTRZ 

Czy zwycięstwo dodało młodym 
wirtuozom popularności? Rok po 

zdobyciu głównej nagrody Mate-
usz Smoczyński został okrzyknięty 
najlepszym polskim skrzypkiem 

w rankingu Jazz Top maga-
zynu „Jazz Forum”. 

Założyciel Atom String 
Quartet występuje dziś na 
najważniejszych scenach 
i festiwalach jazzowych 
niemal na całym świecie. 
Współpracował z naj-
lepszymi: Brandfordem 
Marsalisem, Bobby’m 
McFerrinem, Tomaszem 
Stańko, Zbigniewem 
Namysłowskim, Leszkiem 
Możdżerem, Jerzym Mak-

symiukiem, Urszulą Dudziak czy 
Anną Marią Jopek. Wydał kilka-
dziesiąt płyt, jest autorem koncer-
tu skrzypcowego „Adam’s Apple”, 
którego prawykonanie odbyło się 
w listopadzie 2018 roku na scenie 
NOSPR w Katowicach. 

Kiedy Mateusz Smoczyński 
otrzymywał Grand Prix Konkursu 
Seiferta, Mario Forte, skrzypek 
pochodzący z Algierii, mieszka-

jący na stałe w Nowym Jorku, 
musiał zadowolić się trzecim 
miejscem na podium. Już wtedy 
młody wirtuoz mógł się pochwa-
lić wykształceniem zdobytym 
na prestiżowych uczelniach, 
m.in. w Narodowym Wyższym 
Konserwatorium Muzyki i Tańca 
w Paryżu oraz własną, założoną 
w Szwajcarii orkiestrą – String 
Lab Ensemble. Dwa lata później, 
podczas trzeciej edycji Konkursu 
Seiferta to Mario Forte był bez-
konkurencyjny. Laureaci i ich 
mistrz spotkają się ponownie już 

1 lipca w studiu koncertowym 
Radia Kraków. 

JAZZ PO NIEMIECKU

Tydzień później, do fi nalistów 
Konkursu Seiferta dołączy jesz-
cze jeden, Benjamin Benni von 
Gutzeit. Niemiecki skrzypek i alto-
wiolista jest znany m.in. z uho-
norowanego nagrodą Grammy, 
niezwykle popularnego zespołu 
jazzowego Turtle Island Quartet, 
z którym współpracuje od 2012 
roku. 

Przyszły wirtuoz zaczął naukę 
gry na skrzypcach w wieku czte-
rech lat. Sukcesy? Jako bardzo 
młody muzyk dwukrotnie zajął 
pierwsze miejsce w organizo-
wanym w Niemczech konkursie 
„Jugend Musiziert”, dzięki czemu 
wyruszył w tournee po Japonii. 
Potem wyjazdów było jeszcze 
więcej – najpierw na studia do 
Konserwatorium im. Brucknera 
w austriackim Linzu i Konserwa-
torium w Amsterdamie. Po ich 
ukończeniu skrzypek przeprowa-

dził się do Nowego Jorku i został 
pierwszym altowiolistą, który 
uzyskał tytuł magistra Wydziału 
Jazzowego Manhattan School of 
Music. Dziś gra z najlepszymi, 
m.in. Markiem Feldmanem, Mat-
thew’em Herbertem czy Lindą Oh. 

Mateusz Smoczyński, Ma-
rio Forte i Benjamin Benni von 
Gutzeit wystąpią razem 7 lipca 
na scenie Europejskiego Centrum 
Muzyki Krzysztofa Penderec-
kiego w Lusławicach. Artystom 
towarzyszyć będzie trio jednego 
z najbardziej cenionych pianistów 
młodego pokolenia, Kuby Płużka 
(Kuba Płużek – fortepian, Alan 

Koncert laureatów Konkursu im. 
Zbigniewa Seiferta 1 lipca o godz. 
20 w Radiu Kraków (Słowackie-
go 22, wstęp wolny) oraz 7 lipca 
o godz. 19 w Europejskim Cen-
trum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach. Bilety 
10-20 zł. 

Rok po zdobyciu głównej 
nagrody Mateusz 

Smoczyński został 
okrzyknięty najlepszym 
polskim skrzypkiem w 

rankingu magazynu 
„Jazz Forum” 

• Benjamin Benni von Gutzeit jest znany z niezwykle popularnego 
zespołu jazzowego Turtle Island Quartet FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Mateusz Smoczyński występuje dziś na najważniejszych scenach 
i festiwalach jazzowych niemal na całym świecie FOT. MATERIAŁY PRASOWE

REKLAMA 33924533
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ICE CLASSIC
3  L I P C A

Głos z Paryża, muzyka z Wenecji
Anna. S. Dębowska 

KRAKÓW 

Piękna, subtelna twarz, aniel-
ski głos. Mimo 41 lat na karku 
– wieczny chłopiec i uosobi-
enie wdzięku. Tak można w 
skrócie określić francuskiego 
kontratenora Philippe’a 
Jaroussky’ego, który zaśpiewa 
w ICE Kraków 3 lipca.

Gdzie narodziła się opera? Na 
to pytanie 99 proc. osób odpo-
wie pewnie, że we Florencji pod 
koniec XVI wieku z inicjatywy tzw. 
humanistów, świetnie wykształco-
nych arystokratów, którzy chcieli 
wskrzesić tradycje antycznego 
teatru. I nie będzie to błędna odpo-
wiedź, choć tylko w połowie pełna. 

PODARUNEK Z WENECJI

Bo opera, jaką dziś znamy, naro-
dziła się dopiero kilkadziesiąt lat 
później – w Wenecji. Pierwsze 
fl orenckie opery, zwane jeszcze 
drammi per musica, powstawały ku 
uciesze elity – ludzi dobrze urodzo-
nych i posiadających intelektualne 
zaplecze do należytego odbioru 
nowego gatunku łączącego słowo, 
muzykę i teatr. Słynny „Orfeusz” 
Claudia Monteverdiego został 
przecież wykonany w 1607 roku na 
dworze księcia Gonzagi w Mantui. 

Nurt dworski stał się bardzo 
żywotny w historii gatunku, ale 
to właśnie w Wenecji opera stała 
się sprawą publiczną. To właśnie 
tam w 1637 roku powstał pierwszy 
w historii teatr operowy otwarty 
dla szerokiej publiczności, oparty 
na systemie organizacji, aktualnym 
w tego typu instytucjach do dziś. 
Przede wszystkim zaś wykształcił 
się tam tzw. styl bel canto, tak waż-
ny w czasach późniejszych – to tam 
zachwycano się urodą ludzkiego 

głosu, pięknego śpiewu. Najlep-
szym przykładem są opery pozo-
stawione potomnym przez France-
sco Cavallego, który jest bohaterem 
nowej płyty słynnego kontratenora 
Philippe’a Jaroussky’ego „Ombra 
mai fu – Francesco Cavalli. Opera 
Arias” (Erato 2019).

KRUCHE PIĘKNO

Z tym właśnie programem Ja-
roussky wystąpi 3 lipca w ICE 

Kraków. Towarzyszyć mu będzie 
założona przez niego orkiestra 
barokowa Artaserse. Treść nowej 
płyty nie oznacza, że francuski 
kontratenor pierwszy raz śpiewa 
muzykę Cavallego – sięgał po nią 
często, gdyż nie tylko kusi ona siłą 
inwencji. 

Cavalli był kompozyto-
rem niezwykle kreatyw-
nym – skomponował 40 
oper, oraz wszechstron-
nym. Potrafi ł napisać 
poruszające emocjonalnie 
lamenty, arie żalu i opła-
kiwania, ale też wesołe 
burleski i sielskie, pasto-
ralne sceny. Można z tego 
dorobku czerpać pełnymi 
garściami, a słucha się 
tego świetnie, bo jest to 
muzyka lekka, dowcip-
na, obdarzona delikatną, lecz 
zmysłową urodą, niepozbawio-
na pasji i głębi. Nic dziwnego, że 
przyciągnęła uwagę artysty tak 
wyrafi nowanego, jak Philippe 
Jaroussky. 

FALSET JAK MAGNES
Subtelna twarz, anielski głos. Mimo 
41 lat na karku – wieczny chłopiec 
i uosobienie wdzięku. Tak można 
w skrócie określić tego niezwykłego 
śpiewaka. Jego popularność bije re-
kordy, stał on się wręcz synonimem 

śpiewaka kontratenora (mó-
wisz „kontratenor”, myślisz 
„Jaroussky” i vice versa). 

Jaroussky urodził się 
w Maison-Lafi tte w 1978 ro-
ku w rodzinie, w której były 
korzenie rosyjskie, studiował 
w Paryżu. Zasłynął serią płyt 
z repertuarem kompono-
wanym w XVIII wieku dla 
kastratów, m.in. Giovannie-
go Carestiniego (2005). 

Przypomnijmy, że popu-
larność kastratów w tam-

tych czasach równała się uwiel-
bieniu dla gwiazd popu i rocka 
współcześnie. Śpiewali głosem 
wykraczającym poza ludzką mia-
rę, ale płacili za to potworną cenę 
okaleczenia w dzieciństwie. 

To, że na przełomie XX i XXI 
wieku repertuar kastratów znów 
zdobył popularność jest fenome-
nem kulturowym. Śpiewają go 
wybitne śpiewaczki, ale przede 
wszystkim kontratenorzy. Kim są? 
To śpiewacy, którzy do perfekcji 
opanowali tzw. technikę falsetową, 
śpiewania brzeżkami strun głoso-
wych, co powoduje, że głos męski 
może sięgać do bardzo wysokich 
tonów osiągalnych dla sopranów 
czy altów. Śpiewający falsetem Ja-
roussky wydawał się wręcz inkar-
nacją XVIII-wiecznych kastratów. 

WRAŻLIWA MĘSKOŚĆ

On sam kocha popularność: 
„Ludzie na całym świecie napraw-
dę mnie słuchają. Zawsze jestem 
zdumiony, kiedy ludzie rozmawia-
ją ze mną w Hong Kongu, Sydney, 
Meksyku, Tokio i znają wszystkie 
moje płyty i nagrania video na 
YouTubie!” – mówił w jednym 
z wywiadów. Zapytany kiedyś 
skąd bierze się tak wielka popu-
larność kontratenorów, Jaroussky 
odpowiedział: „Ma to związek ze 
zmianą modelu męskości. Współ-
cześnie mężczyzna nie musi się 
wstydzić swojej wrażliwości, 
może ją okazywać bez obawy o to, 
że zostanie posądzony o słabość”. 

Mężczyzna śpiewający falsetem 
już nie śmieszy, ale budzi zachwyt 
i podziw dla swojego talentu. 
A jeszcze w latach 70. XX wieku 
jedyny znany wówczas kontrate-
nor Alfred Deller budził szacunek 
jedynie garstki wielbicieli. l

Philippe Jaroussky (kontrate-
nor), Ensemble Artaserse, 3 
lipca, godz. 19.30, Centrum Kon-
gresowe ICE Kraków, ul. Konop-
nickiej 17, Sala Audytoryjna im. 
Krzysztofa Pendereckiego

„Ludzie na całym 
świecie naprawdę 

mnie słuchają. Zawsze 
jestem zdumiony, 

kiedy rozmawiają ze 
mną w Hong Kongu, 

Sydney, Meksyku i znają 
wszystkie moje płyty” – 

PHILIPPE JAROUSSKY

Cykl koncertów 
„ICE Classic”

• Rozpoczął się w 2015 roku recitalem 
Aleksandry Kurzak. – W sali audyto-
ryjnej w Centrum Kongresowym ICE 
Kraków gościliśmy już w ramach cyklu 
„ICE Classic” najwybitniejszych wyko-
nawców światowych scen muzyki kla-
sycznej, jak Anne-Sophie Mutter, Max 
Richter, Elina Garanca, Diana Damrau, 
Orchestre Symphonique de Montréal 
pod batutą Kenta Nagano, a ostatnio 
– London Symphony Orchestra pod 
dyrekcją Simona Rattle’a oraz Isabelle 
Faust z Philippeem Herreweghem – 
mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakow-
skiego Biura Festiwalowego. 

• Philippe Jaroussky – wieczny chłopiec i uosobienie wdzięku 

FOT. WARNER CLASSICS
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KRAKOWSKIE MINIATURY 
TEATRALNE

O D  2 0  L I P C A 

Urodziny z gwiazdami teatru

Marta Gruszecka 

KRAKÓW

Krakowskie Miniatury Tea-
tralne kończą dziesięć lat. Na 
trwające dziesięć dni urodziny 
zaproszono wyjątkowych gości 
m.in. Grażynę Wolszczak, 
Dorotę Kolak, Piotra Cyrwusa i 
Mariana Opanię.

Kiedy część polskich teatrów 
zaczyna zasłużone wakacje, życie 
teatralne w Krakowie nie zwalnia 
ani na chwilę. Stolica Małopolski 
organizuje wtedy festiwal – Kra-
kowskie Miniatury Teatralne, 
czyli przegląd znanych spektakli 
z całej Polski. Żaden z nich nigdy 
wcześniej nie był prezentowany 
w Krakowie, wszystkie u stóp Wa-
welu będą miały swoją premierę. 

Dziesięciolecie festiwalu zobo-
wiązuje. Choć organizatorzy co 
roku podnoszą sobie poprzeczkę, 
jubileuszowa edycja przeszła 
wszystkie oczekiwania. Nie dość, 
że w dziesięć dni widzowie będą 
mogli obejrzeć aż osiem spekta-
kli, to po raz pierwszy w historii 
KMT zobaczą też zagraniczną 
sztukę. 

SZEKSPIR W SKRÓCIE
Teatralne święto zainauguruje 
komedia „Dzieła wszystkie Szek-
spira (w nieco skróconej wersji)” 
w reżyserii Johna Weisgerbera, 
wyprodukowana na deskach Te-
atru Polonia. Tej pozornie niewy-
konalnej sztuki, czyli przedstawie-
nia najpopularniejszych tekstów 
najsłynniejszego twórcy przeło-
mu XVI i XVII wieku, podejmą się 
aktorzy Teatru Montownia: Adam 
Krawczuk, Marcin Perchuć, Rafał 
Rutkowski i Maciej Wierzbicki. 

– Będą cytaty z dramatów, 
żarty ze stereotypowej znajo-
mości dzieł twórcy, a także m.in. 
„Tytus Andronikus” w programie 
kulinarnym i „Hamlet” w wersji 
przyspieszonej – zdradza reżyser. 
Spektakl zobaczymy 20 lipca 
w Teatrze Variete. 

KANDYDAT NA PREZYDENTA 

Zabawny, choć z zupełnie innego 
powodu, jest „Kandydat” z Grażyną 
Wolszczak i Piotrem Cyrwusem w ro-
lach głównych. To błyskotliwy kome-
diodramat, który opowiada historię 
kandydata na urząd prezydenta i jego 

trenerki. – Od same-
go początku kandy-
data poznajemy jako 
niekompetentnego 
i niekoniecznie inteli-
gentnego człowieka, 
który łatwo ulega 
manipulacji oraz pre-
sji ze strony swojej 
partii. Jednakże dalszy ciąg zdarzeń 
rzuca nam zupełnie inne światło na 
całą sytuację… – zdradza Piotr Staw-
ski, reżyser spektaklu. „Kandydata” 
obejrzymy na tej samej scenie dzień 
później. 

W programie festiwalu aż 
dwa monodramy. O Orianie 
Fallaci, jednej z najbardziej 
charyzmatycznych dziennikarek 
w historii, opowie Ewa Błasz-
czyk. Jej „Oriana Fallaci. Chwila, 
w której umarłam” (25 lipca) 
przypomina najtrudniejsze 
doświadczenia Fallaci z per-
spektywy rewolucjonistki, lecz 
przede wszystkim kobiety. Ma-
riana Opanię zobaczymy z kolei 
w mistrzowskim monodramie 
„Moskwa-Pietuszki” – poetyckiej 
podróży w głąb siebie z miłością 
w tle i w towarzystwie kolejnych 
butelek alkoholu (28 lipca).

ŚPIEWAJĄCY OSIOŁ 
I TAŃCZĄCE SŁONIE
Wielkim wydarzeniem festiwalu 
będzie premiera „Karnawału zwie-
rząt” (27 lipca, Teatr Groteska), 

pierwszego w historii zagraniczne-
go spektaklu prezentowanego pod-
czas KMT. Z „fantazją zoologiczną” 
Camille Saint-Saënsa z 1886 roku 
przyjedzie do Krakowa Thalias 
Kompagnons z Norymbergii. – To 
humorystyczne portrety różnych 
zwierząt, które poznajemy podczas 
karnawałowej zabawy. Uczestni-
czą w niej słonie tańczące walca, 
kalmary grające na ksylofonie, 
skaczące kangury, lwy dostojnie 
kroczące w rytmie marsza, gdaczą-
ce kury, bawiące się w chowanego 
kukułki, akwariowe rybki, śpiewa-
jący osioł, żółwie oraz łabędź, który 
jest niekwestionowaną gwiazdą 
tego balu – zdradzają twórcy. Magii 
dodaje spektaklowi grana na żywo 
muzyka oraz fantazja malarza 
Joachima Torbahna, który w rytm 
dźwięków różnych instrumentów 
kreuje na oczach widza zadziwia-
jące obrazy. – Obserwujemy proces 
twórczy nawiązujący do dziecięcej 
wyobraźni i ich nieskrępowanej, 
często zaskakującej kreatywności 
– opowiada Małgorzata Sadowska, 
zastępca dyrektora Krakowskich 
Miniatur Teatralnych. „Karnawał 
zwierząt” jest realizowany nie tylko 
w ramach KMT, ale też obchodów 

jubileuszu 40-lecia partnerstwa 
Krakowa i Norymbergii. 

JAZZ W NOWYM JORKU

Finał KMT 30 lipca w Nowohuc-
kim Centrum Kultury. Będzie 
nowojorsko, muzycznie i wido-
wiskowo – ostatnim spektaklem 
festiwalu będzie bowiem musical 
„Nowy Jork. Prohibicja” Teatru 
Muzycznego Roma i Green Pro-
ductions Katarzyna Zielińska. – To 
nie jest historia o alkoholu, czy je-
go braku. To współczesna impre-
sja, muzyczny komiks, w którym 
najważniejszy jest grzech, choro-
ba zaczynająca toczyć nowocze-
sną cywilizację – mówi Łukasz 
Czuj, reżyser spektaklu – Wszystko 
dzieje się w rytm niespokojnego 
brzmienia jazzu, w tym pulsie 
tańca, bo przecież wtedy, w tam-
tych czasach, rodził się prawdziwy 
teatr muzyczny – dodaje. l 

W dziesięć dni widzowie 
będą mogli obejrzeć 

aż osiem spektakli, w 
tym po raz pierwszy 
zagraniczną sztukę 

10. Krakowskie Miniatury Teatral-
ne od 20 do 30 lipca w Teatrze 
Variete, Nowohuckim Centrum 
Kultury oraz Teatrze Groteska. 
Szczegóły na stronie krakowskie-
forum.pl/miniaturyteatralne. 

REKLAMA 33926322

PATRONAT

• „Raj dla opornych” to jedno z ośmiu przedstawień, które obejrzą 
widzowie Krakowskich Miniatur Teatralnych 

FOT. RENATA DĄBROWSKA / AGENCJA GAZETA

• Przedstawienia najpopularniejszych tekstów Szekspira w nieco 
skróconej wersji podejmą się aktorzy Teatru Montownia 

FOT. KATARZYNA CHMURA-CEGIEŁKOWSKA
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MENU

R E C E N Z J A  K U L I N A R N A

Yatai Sushi Otsumami Bar

Japonizacja Podgórza
Wojciech Nowicki 

KRAKÓW

To kolejna taka historia: 
najpierw był food truck, pow-
stała stała miejscówka. To daje 
czas, żeby się dotrzeć. Tym 
razem w Podgórzu, w miejscu, 
które zaczyna gastronomicznie 
ożywać; konkretnie zaś – w 
Rynku Podgórskim. 

Lokal jest nowoczesny i przyjem-
ny, choć niskie sklepienia potra-
fi ą dać zaskakujące efekty, jak 
choćby niechciane uczestnictwo 
w rozmowie gości przy stoliku na 
drugim końcu sali. Zdaje się, że 
dość głośna muzyka ma jedno-
cześnie bawić, cieszyć i głuszyć. 
I nie jest to dźwięk shamisenu: to 
raczej ABBA w dziwnej wersji. Ale 
jest miło. Dobrze się siedzi. Ludzi 
było mnóstwo.

DLACZEGO ŁOSOŚ?!

Karta jest złożona, trochę nie 
wiadomo, jak się za nią zabrać. 
Za pierwszym razem zaczęliśmy 
wraz z Osobą Towarzyszącą od 
klasycznego misoshiru, no wiado-
mo, cienkiego bulionu, w którym 
się pławią glony wakame i tofu, 
a dla ozdoby dodano szczypiorek; 
to była zadziwiająca wpadka; 
miso było zapienione jak rosół, 
który się właśnie szumuje. Takich 
widoków raczej się unika.

Nie próbowaliśmy ani zupy 
tom yum z łososiem i krewetkami, 
z przyczyn, które krótko wyjaśnię: 
znów łosoś? Znów tom yum? Czy 
wszędzie musi być łosoś? Czy tom 
yum mieszka w każdej karcie? 
Wolałbym poznać ryzykanta, który 
zrezygnuje z tych pewniaków, tym 
bardziej, że tom yum to jednak 
zupełnie inna odległa kuchnia. Nie 
skusiliśmy się też na ramen, bo za 
oknem słupek rtęci rześko przeska-
kiwał trzydzieści kresek. 

Wzięliśmy pierożki gyoza. 
Prawda jest taka, że po niezbyt 
długim czasie nie pamiętałem już 
nawet, o co w nich chodziło. Nie 
były złe, to nie to. Nie wnosiły nic 
nowego do mojej wiedzy o tych 
pierożkach, nie wnosiły w gruncie 
rzeczy niczego w ogóle. Przyjem-
ny chaps. 

Sashimi z dorady z dressin-
giem yuzu-trufl owym (nie łudźcie 

się jednak, że ujrzycie tu trufl e) 
i chipsami z ziemniaka trufl o-
wego, tego fi oletowego, ziele-
nina szczypiorkowa to ślicznie 
ułożona porcyjka. Smaczna. Już 
wtedy mieliśmy podejrzenie, 
że w dressingu jest coś przesa-
dzonego. Makrela z sake i pastą 
miso, ciepła przekąska otomami, 
pastą gojuchang (to kleikowata 
pasta koreańska na bazie ryżu, 
fermentowanej soi i chili) – i to 
było zapewne najbardziej pory-
wające, znakomicie grillowane 
danie. Powtórzyłbym z inną rybą, 
byle nie z łososiem. Na przekąskę 
były kiszonki, w pamięć zapadł 
nam ogórek.

Zostało postanowione, że 
wracamy, bo trzeba zobaczyć, jak 
sobie radzą w inne dni. 

BEZ OBJAŚNIEŃ

Tym razem upał był mniejszy, 
a tłok żaden, właściwie pusta 
przestrzeń, więc wybieraliśmy 
swobodniej, z większym roz-
machem. Zaczęliśmy od guy 
tataki, czyli bardzo nieznacznie 
obsmażonej wołowiny w pla-
strach, soczyście miękkiej, świet-
nej i bardzo starannie podanej, 
jednak skomplikowany dressing 
miso-wasabi z musztardą karashi 
i ponzu właściwie przytłumił to, 

co najlepsze, delikatność tego 
mięsa, jego zmienną strukturę. 
Dodatek, piklowana rzodkiew 
daikon, była chrupiąca i świeża, 
warta grzechu. 

Wszystkie te nazwy mogą 
człeka poczciwego wyprowadzić 
w stan lekkiego postradania 
zmysłów, bo najwyraźniej nikt tu 
nie zamierza niczego objaśniać 
– wszak jesteśmy wśród swoich 
(choć tego dnia przeważała brać 
turystyczna z naszego pięknego 
kraju). Przyszło mi wtedy do gło-
wy, że bywałem w restauracjach, 
gdzie kelnerzy mieli o daniach 
więcej do powiedzenia niż tylko: 
„czy państwo już wybrali?”. 

Zapuściliśmy się dalej w kartę, 
wkraczając na krótko w świat 
przekąsek otsumami: wzięliśmy 
yakishitake, takie nieduże sza-
szłyczki, zazwyczaj mięsne (kto 
pierwszy zdecyduje się w Kra-
kowie na szaszłyczek ze skórą 
kurczaka albo kurczaczym ku-
prem?), wybraliśmy jednak wersję 
wege, z grzybów shitake i szalotki, 
pokryte delikatnie glazurą so-
jową. Do tego malutkiego dania 
przysługuje miseczka sosu majo-
nezowo-chili, za którym, mówiąc 
delikatnie, trudno na dłuższą metę 
przepadać; choć chyba najpopu-
larniejszy dodatek do wielu dań 
smażonych. Majonez to smak ła-
twy, podostrzony papryką, jednak 
tłumiący i ujednolicający.

PASTA-ZABÓJCA 

Ten sos podpadał również pod 
dział „tempura i panko”, z którego 
wzięliśmy kraba miękkoskorupo-
wego w tempurze, na ryżu – krab 
bardzo zabawny, jednak niemal 
za rogiem, w Euskadi, jadałem 
te kraby i były porywające. Krab 
w Yatai to jednak, czego by sobie 
nie wyobrażać, wysokobudżeto-
we danie barowe, tym bardziej 
z majonezem. 

Sięgnęliśmy również po bataty 
i awokado w tempurze (z dodat-

kiem sosu z yuzu z dodatkiem 
przyprawy schichimi): z dwojga 
wybieram bataty, bo przyjemnie, 
nienadmiernie słodkawe; awoka-
do zamienia się w majonezowatą 
maź. Kłopot sprawia mi też sama 
tempura, ładna i stosunkowo 
lekka, jednak dość tłusta (ta sama 
uwaga do kraba). To danie odsyła 
automatycznie do Ka Udonu, 
lokalu serwującego wyłącznie 
dania wege; no i trudno, darmo, 
nie ma porównania, tam tempura 
jest zwiewna.

Dla zabicia wówczas już gwał-
townie słabnącego głodu było 
nieco sushi, Yatai jest przecież 
również barem sushi. Wylądowa-
ły przed nami futomaki zawiera-
jące tuńczyka, ogórka i awokado 
(rozpoznajecie ten trop: awokado 
bardzo tu powszechne, podobnie 
jak sosy majonezowe); no i na 
nieszczęście pastę chili-cebulową, 
jak została określona. To pasta 
zabójca, zbyt ostra, całkowicie 
niwecząca delikatne smaki tuń-
czyka czy awokado. Po co to ten 
tuńczyk zginął i po co przebył tak 
długą drogę, po co wydano na 
niego małą fortunę skoro zostaje 
zniweczony ostrą pastą? Nic się 
przez nią nie przebija. Na koniec 
były jeszcze uramaki z krewetką 
w panko i awokado (czy ja już 
to mówiłem? to o awokado?), 
z sezamem. Miłe, ale równie do-
brze mogłyby być z kurczakiem: 
panierka, sezam, ryż.

FUSION Z PRZYTUPEM

Doceniam ten lokal, bo jest przy-
jemny i swojski, zastawa ładna, 
a niektóre dania po odjęciu mocy 
dressingom będzie zapewne po 
prostu dobrych: japońska kuch-
nia to w wielkiej mierze droga 
doskonałego produktu, nieustan-
nego doskonalenia i oszczędności. 
Teraz to jednak mieszanka wielu 
smaków, takie fusion z podkręco-
nym przytupem, niepotrzebnie. 
Patrząc na to, ile ubyło z portfela, 
trochę nie mam ochoty wracać. 
To nie są zawrotne sumy; znam 
jednak lepsze adresy dające ulże-
nie karcie.l 

Yatai Sushi Otsumami Bar, Rynek 
Podgórski 14 (przy Limanowskie-
go) Posiłek dla dwojga – 141 zł

“Doceniam ten lokal, 
bo jest przyjemny 
i swojski. Teraz to 
jednak mieszanka 

wielu smaków, takie 
fusion z podkręconym 

przytupem. 
Niepotrzebnie.”

WOJCIECH NOWICKI

• Japońska kuchnia to w wielkiej mierze droga nieustannego doskonalenia i oszczędności 
 FOT. ADRIANNA BOCHENEK / AGENCJA GAZETA

patronuje
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MUZYKA

E T N O K R A K Ó W

World 
music
KRAKÓW 

Ponad 100 artystów z trzech 
kontynentów, blisko 20 kon-
certów. 2 lipca rusza 21. edycja 
EtnoKraków/Rozstaje. 

– Tegoroczny festiwal to święto 
muzyki etnicznej, silna reprezen-
tacja sceny etnojazzowej, tanecz-
ne rytmy z odległych zakątków 
świata, ale też czas dialogu, nie 
tylko muzycznego, i spotkań 
ponad podziałami – mówi Jan 
Słowiński, dyrektor festiwalu.

Sceny festiwalowe będą dwie: 
scena „Inspiracje” w Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, gdzie wystąpi 
m.in. węgierski skrzypek Felix 
Lajko ze swoim trio, oraz scena 
„In Crudo”, również w MIM, którą 
przejmie m.in. serbska pieśniarka 
Svetlana Spajić.  Wśród atrakcji 
dodatkowych warsztaty m.in. 
pieśni serbskichlMG

O D  P I Ą T K U

Summer Jazz Festival 

Gorące 
jazzowe lato 
Marta Gruszecka 

KRAKÓW

Prawie sto koncertów, kil-
kudziesięciu artystów. Dziś 
wieczorem rozpocznie się 24. 
Summer Jazz Festival Kraków, 
jeden z najważniejszych festi-
wali jazzowych w Polsce. 

Festiwal co roku inauguruje 
koncert specjalny. Dziś wieczorem 
symboliczną wstęgę w Audyto-
rium Maximum (godz. 20) prze-
tnie Nigel Kennedy i jego goście. 
W Krakowie zagra utwory Jimiego 
Hendrixa. – Hendrix jest jego mu-
zycznym guru, nagrał nawet kilka 
płyt z jego kompozycjami. Z racji 
przypadającej w 2020 roku 50. 
rocznicy śmierci idola, Kennedy 

postanowił zaaranżować muzykę 
Hendrixa na nowo z legendarnym 
gitarzystą Mikiem Sternem. Ich 
wspólny projekt zabrzmi premie-
rowo właśnie podczas inauguracji 
festiwalu – mówi Witold Wnuk, 
dyrektor Summer Jazz Festivalu 
Kraków i Fundacji My Polish Heart 
organizującej festiwal. 

Tegoroczna edycja SJF to 
kilkudziesięciu gości specjalnych. 
Wśród nich m.in. Bill Evans, 
amerykański mistrz saksofonu, 
znany ze współpracy z Milesem 
Davisem. Artysta przyjedzie do 
nas z najnowszym projektem Spy 
Killers. Występ (9 lipca) zapocząt-
kuje koncerty w Muzeum Techni-
ki i Sztuki Japońskiej Manggha. 

Tutaj wystąpi również Terence 
Blanchard (17 lipca), czołowy ame-

rykański trębacz jazzowy. Artysta 
przywiezie ze sobą muzyków 
współpracujący przy jego najnow-
szym projekcie E-Collective.

Ostatnią gwiazdą koncertów 
w Mandze będzie trio EGM 
tworzone przez trzech wybitnych 
artystów: kontrabasistę Eddie’go 
Gomeza, perkusistę Petera Erski-
ne oraz pianistę Dado Moroniego. 
Koncert EGM Trio 28 lipca, na 
zakończenie festiwalu. l

O D  1 0  L I P C A

Klasztorne harmonie
Marta Gruszecka

STARY SĄCZ 

Urocze galicyjskie miasteczko 
w Kotlinie Sądeckiej jest ważnym 
punktem na mapie europejskich 
centrów historycznego wyko-
nawstwa muzyki dawnej. Tak 
będzie i w tym roku – 41. edycja 
Starosądeckiego Festiwalu Mu-
zyki Dawnej od 10 lipca.  Motyw 
przewodni festiwalu? – W tym 
roku nawiązujemy do wszystkich 

tych znaczeń, które wiążą się 
z historyczną rolą klasztorów 
w kultywowaniu muzyki – mówi 
Marcin Szelest, dyrektor arty-
styczny festiwalu. 

W programie 41. SFMD sześć 
koncertów. Tradycyjnie festi-
wal rozpocznie koncert-prolog 
w Czerwonym Klasztorze na 
Słowacji (7 lipca). Warsaw Har-
mony pod batutą Marka Niewie-
działa zaprezentuje „Klasztorne 
harmonie” – wybór kompozycji 

z klasztornych źródeł starosą-
deckiego regionu. Ofi cjalna 
inauguracja, koncert „Res plena 
Dei”, trzy dni później, 10 lipca 
w kościele św. Elżbiety w Starym 
Sączu. l

P I Ą T E K - S O B O T A

Gitarowy fi nał 
KRAKÓW

Już w ten weekend wielki fi nał 
III Międzynarodowego Jazzow-
ego Konkursu Gitarowego im. 
Jarka Śmietany. 

O nagrody walczy 11 młodych 
gitarzystów z USA, Kanady i Eu-
ropy. Wśród nich trzech Polaków 
– Jakub Mizeracki, Piotr Scholz 
i Mateusz Szczypka.  Laureatów 
poznamy dziś podczas fi nałowej 

gali. Nagrodzeni wystąpią w so-
botę (godz. 20) podczas Koncertu 
Laureatów i Gwiazd na scenie 
Akademii Sztuk Teatralnych 
(Straszewskiego 21-22) u boku 
swoich jurorów – Mike’a Sterna, 
Petera Bernsteina i Marka Napiór-
kowskiego. lMG

III Międzynarodowy Jazzowy 
Konkurs Gitarowy im. Jarka 
Śmietany potrwa do 29 czerwca. 

24. Summer Jazz Festival Kraków 
od 28 czerwca do 28 lipca. Szcze-
gółowy program i bilety na stronie 
cracjazz.com oraz w biurze (Kar-
melicka 52/1, bilety z 10% zniżką). 

41. Starosądecki Festiwal Mu-
zyki Dawnej od 10 do 14 lipca 
w Starym Sączu. Szczegółowy 
program na stronie festiwal.
wstarymsaczu.pl 

Jazz w klubach 

• W trzech krakowskich klubach: 
Piwnicy Pod Baranami, Harris Piano 
Jazz Barze oraz Piec Art Acoustic 
Jazz Clubie od 1 lipca jazzu bę-
dzie można słuchać codziennie. 
W Piwnicy Pod Baranami wystąpią 
m.in. Włodzimierz Nahorny i Krze-
simir Dębski. Z kolei w Harris Piano 
Jazz Bar zagrają m.in. trio Michaela 
Parkera, włoski pianista Roberto 
Magris i hiszpańska flecistka Maria 
Toro z zespołem. Piec Art opanują 
pianiści. 

• Koncert 
Nigela 
Kennedy’ego 
zainauguruje 
tegoroczny 
Summer 
Jazz Festival 

FOT. ARCHIWUM
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Kraków
AGRAFKA
Krowoderska 8, tel. 124300179

 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt., pon.-śr. 
19.30; sob.-niedz., czw. 17;

 • Królowa Kier (127) pt., pon.-śr. 17; sob.-
niedz. 14.30;

 • Liliana Pędziwiatr (100) dubbing niedz. 11;
 • Midsommar. W biały dzień (120) czw. 19;
 • Yesterday (116) sob.-niedz. 19;
 • Świadkowie Putina (107) pt., pon.-czw. 
15; sob. 11;

CINEMA CITY BONARKA
Henryka Kamieńskiego 11, tel. 122999999

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 11.50, 14, 
16.10;

 • Aladyn (128) codz. 20.30;  dubbing codz. 
10, 12.40, 15.20, 18.10;

 • Anna (118) pt.-śr. 11.40, 14.20, 16.50, 17.30, 
19.20, 20.10, 21.50; czw. 11.40, 14.20, 16.50, 
17.30, 19.20, 22.10;

 • Avengers: Koniec gry (185) codz. 20.40;  
dubbing codz. 17.50;

 • Dzień czekolady (75) codz. 10.10, 12.10;
 • Gloria Bell (102) codz. 20.50;
 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
16.30, 19.20, 22.10;  dubbing codz. 10.50, 
13.40, 17.40; 3D dubbing pt.-śr. 11.50, 13, 
18.30; czw. 11.50, 13.40;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 11.40, 14, 16.20, 
18.40, 21;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 15, 19.10, 22; czw. 
15, 22;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 18.30;
 • Krew Boga (100) codz. 14.50;
 • Królowa Kier (127) codz. 14.10;
 • Laleczka (120) codz. 14.20, 16.20, 18.20, 
20.20, 21.20, 22.20;

 • Ma (99) codz. 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22;
 • Men in Black: International (120) pt.-śr. 
10, 12.30, 16, 17.30, 20, 21.15; czw. 10, 12.30, 
16.30, 17.30, 20, 21.45;

 • Niedobrani (125) codz. 21.30;
 • Oszustki (94) pt., pon.-czw. 11, 13.10, 15.20, 
17.30, 18, 19.40, 20.30, 21.50; sob.-niedz. 
11, 13.10, 13.40, 15.20, 15.50, 17.30, 18, 19.40, 
20.30, 21.50;

 • Panda i Banda (90) dubbing codz. 11, 13;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10, 12, 14.10;

 • Podły, okrutny, zły (108) codz. 15.10, 
22.30;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
codz. 16.10;  dubbing codz. 10, 10.40, 12.10, 
13, 15.20, 16.50; 3D dubbing pt.-śr. 10.45; 
czw. 11.20;

 • Polaroid (88) pt., pon.-czw. 14.30, 16.30, 
18.30, 19.10, 20.30, 22.30; sob.-niedz. 14.30, 
15, 16.30, 18.30, 19.10, 20.30, 22.30;

 • Praziomek (100) dubbing codz. 11.10;
 • Rocketman (121) codz. 18.20, 21;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.-czw. 
11, 13, 15, 17, 17.10, 19; sob.-niedz. 11, 13, 15, 
15.20, 17, 17.10, 19;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) czw. 
19.30, 20; 3D napisy czw. 19;

 • Słońce też jest gwiazdą  codz. 10.10;
 • Tajemnice Joan (110) codz. 19.40, 22;
 • Trzy kroki od siebie (116) codz. 12.20, 
17.10;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) codz. 
21.10;

CINEMA CITY GALERIA KAZIMIERZ
Podgórska 34, tel. 122545454

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 12;
 • Aladyn (128) codz. 18.10;  dubbing codz. 
10.10, 12.50, 15.30;

 • Anna (118) codz. 11.40, 16.10, 18.40, 21.10;
 • Avengers: Koniec gry (185) codz. 16.20;
 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
13.40, 16.30, 19.10; czw. 13.40, 16.20;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 10.30, 15.30, 
17.50, 20.10, 22.30;

 • John Wick 3 (130) codz. 21.50;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 11.30, 
21.50;

 • Królowa Kier (127) codz. 22.30;
 • Laleczka (120) codz. 15, 20.50;
 • Ma (99) codz. 16.20, 22;
 • Men in Black: International (120) codz. 
13.50, 17, 19.30;

 • Oszustki (94) codz. 13.10, 15.10, 17.20, 

19.30, 21.40;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
11.40;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
codz. 12.30;  dubbing codz. 10.20, 14.50, 17;

 • Polaroid (88) codz. 14.10, 18.30, 20.30, 
22.30;

 • Rocketman (121) codz. 12.50, 19.15;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 18, 20;

 • Spider Man Uniwersum (120) czw. 19;
 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • Tajemnice Joan (110) codz. 10.50, 22;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) codz. 
14, 20;

CINEMA CITY PLAZA
Aleja Pokoju 44, tel. 122909090

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 11, 13.10, 
14.10;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 12.20, 15;
 • Anna (118) pt.-sob. 10, 12.30, 15, 17.30, 20, 
22.30; niedz.-czw. 10, 12.30, 15, 17.30, 20;

 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
17.40, 20.30;  dubbing codz. 11.20;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 12, 14.20, 16.40, 
19, 21.20;

 • John Wick 3 (130) codz. 18.50;
 • Laleczka (120) codz. 15.20, 19.40, 21.40;
 • Ma (99) pt.-sob. 17.20, 22.30; niedz.-czw. 
17.20;

 • Men in Black: International (120) codz. 
16.20, 21.30;

 • Oszustki (94) codz. 11.40, 13.50, 16, 18.10, 
20.20;

 • Panda i Banda (90) dubbing codz. 10;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) pt.-
śr. 20.10;  dubbing codz. 10.45, 13, 15.15;

 • Polaroid (88) codz. 15.10, 17.10, 19.10, 21.10;
 • Rocketman (121) codz. 17.30;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.30, 
11.10, 12.30, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 20;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.-sob. 
22.30;

CINEMA CITY PLAZA IMAX
al. Pokoju 44, tel. 122909090

 • Godzilla II: Król potworów (132)3D 
napisy pt.-niedz., wt.-śr. 11, 16, 21; pon., czw. 
11.30, 16.45;

 • Men in Black: International (120) pt.-
niedz., wt.-śr. 13.40, 18.40; pon., czw. 14.20;

 • Soundgarden: Live from the Artist’s 
Den (160) pon. 19.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135)3D 
napisy czw. 19.30;

CINEMA CITY ZAKOPIANKA
Zakopiańska 62, tel. 122959595

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10.40, 12.40, 
16.40;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 10.50, 13.30, 
16.10;

 • Anna (118) codz. 13.10, 15.40, 18.10, 20.40;
 • Avengers: Koniec gry (185) dubbing 
codz. 13.40;

 • Dzień czekolady (75) codz. 10.40;
 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
20.20;  dubbing codz. 15.10;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 12.10, 16.50, 
19.10, 21.30;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 21.20;
 • Laleczka (120) codz. 17.20, 19.20, 21.20;
 • Ma (99) codz. 18.50, 21;
 • Men in Black: International (120) pt.-śr. 
12.40, 19; czw. 12.40, 21.40;

 • Oszustki (94) codz. 11, 14.10, 16.20, 18.30, 
20.40, 22;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
11.40, 14.40;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 11.10, 13.30, 18; 3D dubbing 
codz. 10;

 • Polaroid (88) codz. 15.50, 17.50, 19.50, 
21.50;

 • Rocketman (121) codz. 11.30, 19.20;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • Tajemnice Joan (110) codz. 11.50, 17;
 • Trzy kroki od siebie (116) codz. 14.20;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120)3D 
dubbing codz. 14.30;

KIJÓW.CENTRUM
Al. Zygmunta Krasińskiego 34, tel. 124330033

 • Agent Kot (85) dubbing pt. 12, 14; sob. 
10.15, 12, 14; niedz. 10.10, 12, 14; pon.-czw. 
10, 12, 14;

 • Aladyn (128) dubbing pt.-sob., pon.-czw. 
16; niedz. 11;

 • Anna (118) codz. 18, 20.30;
 • Godzilla II: Król potworów (132) codz. 
11.30;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 18.30, 20.45;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 14.15, 
18.30;

 • Królowa Kier (127) pt.-sob., pon.-czw. 
16.15, 20.40; niedz. 20.40;

 • Laleczka (120) codz. 21;
 • Oszustki (94) pt. 13.45, 21; sob.-czw. 13.30, 
20;

 • Podły, okrutny, zły (108) codz. 18.50;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 10;

 • Rocketman (121) pt. 11.15, 15.45; sob., pon.-
czw. 11, 15.30; niedz. 15.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 12, 18.15; 
sob., pon. 10, 12, 18; niedz. 10, 16, 18; wt.-czw. 
10, 12, 14;

 • Tajemnice Joan (110) codz. 14;
 • The Metropolitan Opera: Cyganeria 
(175) niedz. 17;

 • Z miłości do Joey (90) codz. 12;
 • Świadkowie Putina (107) pt.-sob., pon.-
czw. 16.30; niedz. 16.15;

KINO MIKRO
Lea J. 5, tel. 126342897

 • Anna (118) pt., pon.-czw. 16.30, 20.45; sob.-
niedz. 20.45;

 • Czyściciele internetu (88) pt., pon., czw. 
16; sob., wt. 18; niedz., śr. 14;

 • Dzikie historie (122) pt., pon., czw. 18; sob., 
wt. 14; niedz., śr. 16;

 • Ja teraz kłamię (107) pt., pon.-czw. 14.30, 
18.45; sob.-niedz. 18.45;

 • Kapitan (118) pt., pon., czw. 14; sob., wt. 16; 
niedz., śr. 18;

 • Królowa Kier (127) codz. 12.15;
 • Petra (107) codz. 12;
 • Tajemnice Joan (110) sob.-niedz. 14.30;
 • Yesterday (116) sob.-niedz. 16.30;
 • Świadkowie Putina (107) codz. 20.15;

KINO MIKRO W GALERII 
BRONOWICE
Stawowa 61, tel. 123414332

 • Agent Kot (85) dubbing pt., niedz.-czw. 
10.15, 12;

 • Anna (118) codz. 17.45;
 • Ja teraz kłamię (107) codz. 13.45;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 20;
 • Tajemnice Joan (110) codz. 15.45;

KINO POD BARANAMI - SALA BIAŁA
Rynek Główny 27, tel. 124230768

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 11.05, 19.15;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 21.15;
 • Królowa Kier (127) codz. 17;
 • Petra (107) codz. 13.05;
 • Słodki koniec dnia (97) codz. 15.05;
 • Świadkowie Putina (107) pt. 23.15; sob. 
21.15, 23.15; niedz.-czw. 21.15;

KINO POD BARANAMI - SALA 
CZERWONA
Rynek Główny 27, tel. 124230768

 • Córka trenera (93) śr. 22.05;
 • Deszczowa piosenka (100) pt. 20; niedz. 
14; śr. 18;

 • Gentleman z rewolwerem (93) śr. 16;
 • Kobieta idzie na wojnę (101) sob. 11;
 • Lato (126) sob. 22.15;
 • Midsommar. W biały dzień (120) czw. 20;
 • Moje wielkie włoskie gejowskie 
wesele (90) pt. 16; sob. 14; pon. 22;

 • Niedobrani (125) pt. 22; pon. 17.45; czw. 16;
 • Ocean’s 8 (110) sob. 16; niedz. 22.15; pon. 
20;

 • Paryż może poczekać (92) pon. 16;
 • Pozycja obowiązkowa (110) niedz. 17.45; 
wt. 14; śr. 20;

 • Ramen. Smak wspomnień (89) pon., śr. 
14; wt. 18;

 • Rocketman (121) pt., niedz.-śr. 11.45;
 • Tajemnice Joan (110) czw. 11;
 • Twój Vincent (95) niedz. 16; wt. 20; czw. 

18.15;
 • W rytmie Kuby (82) pt. 14; sob. 18.15; wt. 
16;

 • Yesterday (116) sob.-niedz. 20;
 • Za jakie grzechy, dobry Boże? (97) pt. 
18; wt. 21.45; czw. 14;

KINO POD BARANAMI - SALA 
NIEBIESKA
Rynek Główny 27, tel. 124230768

 • Artysta (100) sob. 17.15; pon. 19; śr. 15;
 • Córka trenera (93) pt. 17.15; pon. 15;
 • Gentleman z rewolwerem (93) niedz. 15; 
wt. 19.15;

 • Jestem taka piękna! (25) pt. 19; niedz. 17; 
czw. 15;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt.-sob. 23.15; 
niedz.-czw. 11;

 • Księgarnia z marzeniami (110) niedz. 19; 
wt. 15; śr. 17;

 • Lato (126) pt. 15; czw. 19;
 • Paryż może poczekać (92) sob. 15; śr. 19.15;
 • Podły, okrutny, zły (108) codz. 13;
 • Rocketman (121) pt.-niedz. 21; pon.-czw. 
21.15;

 • Smak curry (104) sob. 19; wt. 17.15; czw. 17;
 • Słodki koniec dnia (97) sob. 11;
 • Za jakie grzechy, dobry Boże? (97) pon. 
17;

KINO POD BARANAMI W 
MAŁOPOLSKIM OGRODZIE SZTUKI, 
CZYLI BARANY W MOSIE
Rajska 12, tel. 124230768

 • Anna (118) pt. 14.30, 21.15; sob.-czw. 14.30, 
20.55;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) sob.-czw. 19;
 • Tajemnice Joan (110) pt. 16.45; sob.-czw. 17;
 • Warszawa: miasto podzielone (70) pt. 
18.45;

KINO-KAWIARNIA KIKA - KIKA
Krasickiego I. 18, tel. 122964152

 • Fuga (100) pt. 19;
 • Ja teraz kłamię (107) pt. 12.30; sob. 13; pon., 
śr.-czw. 12; wt. 11;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt. 21; sob. 
20.30; niedz.-śr. 16, 20.30; czw. 14, 21.15;

 • Królowa Kier (127) pt. 16.30; sob.-śr. 18; 
czw. 15.45;

 • Tajemnice Joan (110) pt. 14.30; niedz.-śr. 14;
 • Wielka podróż Cyrkielki (62) dubbing 
niedz. 12;

KINO-KAWIARNIA KIKA - PUFA
Krasickiego I. 18, tel. 122964152

 • Green Book (130) pt.-niedz. 17.15; pon.-czw. 
20.45;

 • Petra (107) codz. 15.15;
 • W rytmie Kuby (82) pt.-niedz. 19.45; pon.-
czw. 19.15;

 • Z głową w chmurach (77) codz. 11.30;
 • Z pianą na ustach (79) pt.-sob. 21.30; pon.-
czw. 17.30;

 • Świadkowie Putina (107) codz. 13.15;

KINOKAWIARNIA KIKA - SALA SOFA
Krasickiego I. 18, tel. 122964152

 • Kobieta idzie na wojnę (101) sob. 16.15;
 • Z pianą na ustach (79) niedz. 16.30;
 • Złodziejaszki (121) pt.-wt., czw. 20.15; śr. 
16.30;

 • Świadkowie Putina (107) pt.-wt., czw. 
18.15; śr. 21.15;

MULTIKINO KRAKÓW
Dobrego Pasterza 128, tel. 122984610

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-wt., czw. 10.45, 
15.25; śr. 15.25;

 • Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.-niedz. 
10.30;

 • Aladyn (128) dubbing pt.-niedz., wt.-czw. 
11.10, 13.55, 16.40; pon. 10.30, 13.55, 16.40;

 • Anna (118) pt. 12.55, 15.30, 18.15, 20.50, 23.25; 
sob.-czw. 12.55, 15.30, 18.15, 20.50;

 • Avengers: Koniec gry (185) codz. 12.35;  
dubbing codz. 10.50;

 • ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni (756) 
pt. 22, 22.15;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt. 19.50, 
22.40; sob.-śr. 19.50;  dubbing codz. 17;

 • Ja teraz kłamię (107) pt. 13.15, 15.40, 18.05, 
20.30, 22.55; sob.-czw. 13.15, 15.40, 18.05, 
20.30;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 17.35, 20.20; czw. 
17.35, 21.30;

 • Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
 • Laleczka (120) pt. 13.20, 19.40, 21.45, 23.15; 
sob.-czw. 13.20, 19.40, 21.45;

 • Ma (99) pt., niedz., wt. 12.50, 21; sob., śr. 
12.50, 21.20; pon. 12.50, 21.30; czw. 12.50, 
20.20;

 • Men in Black: International (120) pt., 
niedz., wt. 21.20; sob., pon., śr.-czw. 21;

 • Niedobrani (125) codz. 10.35;
 • Oszustki (94) pt. 15.35, 17.45, 20.10, 23.05; 
sob.-czw. 15.35, 17.45, 20.10;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10.45;

 • Podły, okrutny, zły (108) pt. 22.20; sob.-śr. 
21.05; czw. 21.50;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt. 10.30, 16.10, 18.40; sob.-czw. 
10.15, 16.10, 18.40;

 • Polaroid (88) pt. 15.05, 17.10, 19.15, 21.30, 
23.35; sob.-niedz., wt.-śr. 15.05, 17.10, 19.15, 
21.30; pon. 15.05, 17.10, 19.30, 21.40; czw. 
15.05, 17.10, 19.50, 21.55;

 • Rocketman (121) pt. 12.55, 20.40, 23.20; 
sob.-wt., czw. 12.55, 20.40; śr. 20.40;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt. 10, 10.30, 
11.10, 11.30, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19, 19.30, 20; sob.-niedz. 10, 10.40, 
11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19, 19.30, 20; pon. 10, 10.30, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19, 20; 
wt. 10, 10.30, 11.10, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.25, 19, 19.30, 20; śr. 10, 10.40, 
11, 11.40, 12.10, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
19, 19.30, 20; czw. 10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.30, 20;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) czw. 
19;  dubbing czw. 19.15;

 • Trzy kroki od siebie (116) pt. 10, 14.25; sob. 
14.25; niedz.-czw. 10.40, 14.25;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) codz. 
10.25;

PARADOX
Krupnicza 38, tel. 124300015

 • Kobieta idzie na wojnę (101) sob.-czw. 18;
 • Rocketman (121) pt. 18.30; sob.-czw. 20;

SFINKS
Os. Górali 5, tel. 126442765

 • Arktyka (97) pt. 19.20; niedz., śr. 17; wt. 
14.30, 19.15; czw. 19.15;

 • Everest dla każdego. Krakowski 
Wieczór Himalajski w hołdzie polskim 
alpinistom  sob. 19;

 • Kafarnaum (121) pt., wt., czw. 17; niedz., 
śr. 19;

 • Petra (107) niedz., wt., czw. 18;
 • W rytmie Kuby (82) pt., śr. 18; niedz. 16;

Nowy Sącz
HELIOS
Lwowska 80, tel. 184401186

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-pon., śr.-czw. 
10, 15, 17.15; wt. 17.15;

 • Anna (118) pt.-pon., śr.-czw. 12.30, 17.45, 
20.30; wt. 13, 17.45, 20.30;

 • Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz. 2  
niedz. 10.30;

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
20; czw. 20.45;  dubbing pt.-niedz., śr.-czw. 
15.30; wt. 15.40;

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-pon., śr.-czw. 
15.15, 19, 21.30; wt. 19, 21.30;

 • Kultura Dostępna: Ciemno, prawie noc 
(114) czw. 13, 18;

 • Laleczka (120) pt.-śr. 19.30, 21.45; czw. 
20.15;

 • Maraton strachu  pt. 23;
 • Men in Black: International (120) pt.-
pon., śr. 12.15, 21; wt. 21; czw. 12.15;

 • Panda i Banda (90) dubbing pon. 10;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-
pon., śr.-czw. 10.20;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt.-sob., śr. 10.30, 13, 18.30; niedz. 
13, 18.30; pon. 16, 18.30; wt. 10.30, 18.30; 
czw. 10.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-niedz. 
10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 
18; pon., śr. 11.30, 13.40, 15.50, 17, 18; wt. 10, 
10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 17, 18; 
czw. 10.40, 11.30, 12.45, 13.40, 14.50, 15.50, 
17, 18.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) czw. 
19.30;

K I N A
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Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Ja teraz kłamię
llllll

Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł 
Borowski. Aktorzy: Maja Osta-
szewska, Rafał Maćkowiak, Agata 
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert 
Więckiewicz, Adam Woronowicz, 
Joanna Kulig

Trzy gwiazdy biorą udział 
w kontrowersyjnym telewizy-
jnym show na żywo. Przepyty-
wane przez prowadzącą, która 
porusza niewygodne tematy 
i nie daje się tak łatwo zbyć, 
ujawniają wstydliwe sekrety 
ze swojego życia. W kinach od 
28 czerwca. 

Naprzeciwko siedzi pu-
bliczność. To od niej zależy 
los uczestników. Czy Celia, 
Mat i Yvonne będą potrafi li 
wzbudzić zaufanie albo 
przynajmniej współczucie? 
Czy wypadną na tyle prze-
konująco, że uwierzymy 
w ich historie?

Tak, my. Bo choć sami nie 
głosujemy na „tak” lub „nie”, 
to zostajemy wciągnięci 
w intrygę. Już tytuł powi-
nien dawać do myślenia. Skoro „Ja 
teraz kłamię”, to czy wszystko, co 
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę 
jak w „Grze” Davida Finchera czy 

„Incepcji” Christophera Nolana, za-
ciera się granica między rzeczywi-
stością a wykreowaną fi kcją, snem.

Sytuacja komplikuje się, gdy 
pada pewna propozycja. Mat (Rafał 
Maćkowiak) dostanie pieniądze na 
fi lm pod warunkiem, że główną ro-
lę zagra młodziutka Yvonne (Pauli-
na Walendziak), a nie jego partner-

ka Celia (Maja Ostaszewska), 
z którą przygotowywał 
projekt. Zdzieramy kolejne 
warstwy opowieści o prze-
biegu feralnych wydarzeń, 
jakie nastąpiły po udziale 
bohaterów w programie, 
ukazanej kolejno z per-
spektywy każdego z nich. 
Pozwala to zobaczyć pewne 
sytuacje w szerszym kadrze. 
Powracanie do tych samych 
scen może być nieco męczą-

ce w odbiorze, ale ten konsekwent-
nie stosowany zabieg powtórzeń 
ma konkretny cel. Gdy wydaje się 
nam, że rozpoznaliśmy już intencje 

postaci, ujawniony kontekst rzuca 
na całą sprawę nowe światło.

Podążamy za bohaterami w głąb 
króliczej nory, droga wiedzie 
futurystycznymi korytarzami. 
Reżyser Paweł Borowski ożywia 
retrofantazję na temat przyszłości, 
kreuje intrygujący świat, nie brak 
mu poczucia humoru. Celowo 
umieścił fabularną łamigłówkę 
w stylowej, odrealnionej przestrze-
ni zbudowanej poprzez pomysłowe 
ogranie architektury. Nie ogranicza 
bowiem gry z widzem do narracji, 
tworzy iluzję także w warstwie pla-
stycznej. Bawi się złudzeniem skali 
czy orientacji obrazu w montażu 
kolejnych ujęć (tabletki stają się 
fotelami w holu, samochód na par-
kingu okazuje się breloczkiem itp.).

Borowskiemu wyraźnie zależy 
na tym, by wybrzmiało kluczowe 
pytanie: czy w erze autokreacji 
i post-prawdy powinniśmy ufać 
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Świadkowie Putina
llllll 

Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018. 
Reż. Witalij Manski

Dokument. Jak doszedł do 
władzy Putin i jak ją na począt-
ku wykorzystywał.

W fi lmach Witalija Manskiego 
równie ciekawy co ich zawartość 
jest sposób ich powstawania. Naj-
bardziej znany jego dokument „Pod 
opieką wiecznego słońca” – o życiu 
w Korei Północnej – został zrealizo-
wany tylko dlatego, że reżyserowi 
udało się przekonać władze tego 
kraju, iż zamierza nakręcić fi lm 
wychwalający ich dzieło. W przy-
padku „Świadków Putina” nie mu-
siał się już uciekać do podstępów: 
znaczną część materiałów zebrał, 
będąc szefem redakcji dokumentu 
w państwowej telewizji.

Ale między tymi tak od-
miennymi fi lmami jest jed-
no dyskretne podobieństwo: 
w „Pod opieką wiecznego 
słońca” są fragmenty, które 
w y g l ą d a j ą istotnie jak 
fi lm propagandowy – tyle że 
piękna fasada jest konfron-
towana z tym, co kryje się 
za nią – w „Świadkach...” zaś 
znajdziemy materiały, które 
pierwotnie miały służyć 
propagandowym celom, jak 
np. ocieplenie wizerunku 
przywódcy. Jest to więc nie tylko 
dokument o pierwszym okresie pa-
nowania Putina (wszystkie pokazy-
wane tu wydarzenia miały miejsce 
w 2000 r.), ale też wyznanie winy 
fi lmowca, który – choć z rosnącym 
dystansem – w państwowej machi-
nie propagandowej uczestniczył.

Dużo miejsca w fi lmie poświę-
cono też Jelcynowi, który – świa-
domy losu zdetronizowanych 
władców Rosji – starannie wybrał 
swojego następcę, namaścił go 
i pobłogosławił. W sylwestro-
wą noc na przełomie tysiącleci 
powierzył mu kierowanie krajem 
na okres trzech miesięcy – aż do 
wyborów prezydenckich. 

Najciekawszą sekwencją są 
właśnie wybory prezydenckie. 
Majski i jego ludzie wchodzą 
z kamerą do sztabu wyborczego 
Putina – i równolegle do domu 
Jelcyna. W pierwszym widzimy 
kilkunastu opanowanych, lek-
ko cynicznych, działających na 
zimno technokratów pragnących, 
aby ich kandydat wygrał już 
w pierwszej rundzie (co charak-
terystyczne, wszyscy z tej grupy 
– z wyjątkiem Miedwiediewa 
– albo przeszli potem do opozycji, 
albo opuścili kraj, albo zginęli 
w podejrzanych okolicznościach). 
W drugim oglądamy, jak były 
prezydent, siedząc w otoczeniu 
rodziny, cieszy się z triumfu swo-
jego „podopiecznego”, jakby to 
on osobiście zwyciężył. A potem 
dzwoni do Putina z gratulacjami, 
ale ten nie odpowiada. 

Film Majskiego jest cenny 
przez ukazanie z bliska potężnego, 

niebezpiecznego i wyracho-
wanego polityka, do któ-
rego dostęp jest niezwykle 
trudny. Jeśli „Świadkowie...” 
pozostawiają tu pewien 
niedosyt, to nie z winy re-
żysera, ale z powodu pełnej 
samokontroli bohatera. Pu-
tin ani na moment się nie 
odsłania, próżno oczekiwać 
jego prywatnej twarzy. 
Nawet w najbardziej szcze-
rej rozmowie z autorem 
– na temat hymnu właśnie 

– jest wprawdzie podenerwowany, 
ale maski nie zdejmuje. 

Mieszkający obecnie na Łotwie 
Majski nie ukrywa krytycznego 
stosunku do Putina. Co jednak 
myślał o nim wtedy – oraz o swo-
jej pracy w sprzyjającej mu telewi-
zji – mówi niewiele. Chciał wyko-
rzystać wysokie stanowisko do 
zapisu fascynująco zmieniającej 
się rzeczywistości? Czy – w przeci-
wieństwie do swojej żony – „wie-
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że 
chciał być tylko „świadkiem”, jest 
jednak świadomy, że różnica mię-
dzy świadkiem a współwinnym 
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski

Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2
llllll 

USA/Francja/Japonia 2019 (The 
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris 
Renaud, Jonathan del Val. 

Przygodowo-komediowa 
animacja dla dzieci. Sequel 
kinowego przeboju sprzed 
trzech lat.

Oglądamy trzy odrębne histo-
rie, które łączy jedynie to, że ich 
bohaterami są – w większości 
znane z oryginału – zwierzątka 
z Brooklynu. 

Terierek Max i jego wielki, wło-
chaty kompan Duke – wraz z ich 
panią Katie, jej mężem i nowo na-
rodzonym synkiem – wyjeżdżają 
na wycieczkę na wieś. Jako nowo-
jorskie mieszczuchy czują się za-
gubieni w tym dziwnym świecie, 
a przewodnikiem po nim (i w ogó-
le po życiu) staje się twardy pies 
pasterski Kogut. W tym czasie 
suczka Gidget gubi powierzoną jej 
przez Maxa cenną zabawkę i robi 
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś 
królik Tuptuś, czujący się obecnie 
Supermanem, wraz z inną suczką 
Daisy postanawiają uwolnić z cyr-
ku małego tygryska. Ten ostatni 
wątek jest najciekawszy i nadawał-
by się do rozbudowania w pełną 
fabułę, choć jeden element w nim 

jest drażniący: właścicielem cyrku 
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to, 
że mali Amerykanie są tu uczeni, 
że Rosjanie są źli i groźni, ale że 
w polskiej wersji językowej ów 
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy 
wilniuk czy lwowianin.

Znacznie poważniejszą wadą 
jest jednak wspomniana już for-
muła trzy w jednym powodująca, 
że fi lm jest pozbawiony rytmu 
i niespójny. Także jego przesłanie 
– skierowane zresztą do rodziców, 
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać 
się życia i mieć do niego zaufanie, 
nie obejmuje całości, ale nawiązu-
je tylko do jednego wątku. Bar-
dziej więc niż historia jest to ciąg 

szybko następujących po sobie 
gagów. Przy całej ich nierówności 
niektóre są całkiem dowcipne, jak 
wizyta Maxa (neurotycznie zalęk-
nionego o synka Katie) u zwierzę-
cego terapeuty czy nauka Gidget, 
„jak stać się kotem”. Ale w sumie 
najśmieszniejsze są, wzięte jakby 
z YouTube’a, scenki pokazywane 
w trakcie napisów końcowych, 
co o samym fi lmie nie świadczy 
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą 
się jednak na nim bawić dobrze, 
a ich opiekunowie wytrzymają 
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze 
domowe zwierzaki i nasze uczu-
cia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

Anna 
llllll

Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc 
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fan-
tazjować na temat zabójczych 
kobiet w sytuacji bez wyjścia.

Tym razem jest nią modelka 
odkryta przez łowcę talentów na 
moskiewskim targu. Kiedy zakoń-
czy romans z handlarzem bronią, 
posyłając mu kulę w łeb, staje 
się jasne, że uroda i wdzięk to jej 
niejedyne atuty. Wkrótce pozna-
jemy okoliczności, w jakich Anna 
została zwerbowana przez KGB. 
Tytułowa bohaterka wydaje się 
bliźniaczką Nikity, choć w jednej 
z sekwencji – gdy przeplatają 
się obrazki z sesji zdjęciowych 

i innych „zleceń” – można ją 
pomylić z Millą Jovovich z „Pią-
tego elementu”.  Luc Besson nie 
wykorzystuje potencjału sytuacji 
na styku światów mody i wywiadu. 
Najwyraźniej nie dba też o realia, 
jego bohaterowie w 1990 r. posłu-
gują się technologiami, na które 
przyjdzie poczekać  dekadę. Górę 
nad pulsującą akcją biorą często 
pseudofi lozofi czne rozważania, 
melodramatyczny nastrój budowa-
ny jest chwytami z opery mydlanej.  
Sashy Luss jako aktorka wypada 
raczej średnio. Dużo przyjemniej 
patrzy się, jak Helen Mirren bawi 
się stereotypową postacią radziec-
kiej wersji Edny Mode z „Iniema-
mocnych”, wiecznie pochylona 
nad ekranem z podglądem prze-
biegu misji. Anna zaimponuje 
jej bezczelnością, researchem i… 
cytatem z Czechowa.  l
Piotr Guszkowski

• W jednej 
z głównych 
ról wystę-
puje Maja 
Ostaszew-
ska FOT. OLAF 

TRYZNA/KINO 

ŚWIAT

PATRONAT

PATRONAT

D O  K I N  W C H O D Z Ą  T E Ż

Z głową 
w chmurach 
Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Kino familijne. 
Wychowywany przez ojca 
12-letni Niilas wyjeżdża 
do niewidzianej od lat 
matki, mieszkającej 
w Laponii z nową rodziną. 
Tu zaprzyjaźnia się ze 
swoją przyrodnią siostrą 
Sunną, a także uczestniczy 
w wypasie reniferów, 

który zamienia się 
w niezwykłą przygodę.

Polaroid 
Kanada/Norwegia/USA 
2019

Horror: coś pomiędzy 
„The Ring” a „Oszukać 
przeznaczenie”. Nieśmiała 
nastolatka otrzymuje 
w prezencie stary model 
polaroida. Wkrótce odkrywa, 
że komukolwiek zrobi nim 
zdjęcie, ten umiera.

Z pianą 
na ustach 
Łotwa/Polska/Litwa 
2017

Dramat. Jana, 
fizjoterapeutka w liceum 
sportowym, romansuje 
z 17-letnim uczniem. Mąż 
Jany, policjant, który stracił 
nogę w wypadku i odtąd 
zajmuje się szkoleniem 
psów, zaczyna domyślać 
się prawdy.
pmoss 
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• Diana Krall wystapi w Krakowie z premierowym materiałem FOT. BARTŁOMIEJ BARCZYK / AGENCJA GAZETA

TAURON ARENA 

Dwukrotna laureatka nagrody 
Grammy, jazzowy głos wszech 
czasów. Diana Krall z premiero-
wym materiałem, ale i z wielkimi 
przebojami, dziś wieczorem wystąpi 
w Tauron Arenie Kraków. 

O tym, że ma talent przekonała ro-
dziców w wieku czterech lat. Dlatego 
zapisali ją na lekcje pianina. Diana 
Krall dorastała w mieście Nanaimo, 
w kanadyjskiej prowincji Brytyjska 
Kolumbia. Tutaj po raz pierwszy usły-
szała Fatsa Wallera, Jamesa P. John-
sona czy Earla Hinesa i tak niebawem 
zakochała się w muzyce przełomu 
lat 20. i 30. Ich przeboje śpiewała 
w domu, ale też już jako nastolatka, 
w lokalnych restauracjach i barach. 

Lokalną karierę na światową 
sławę pomogło zamienić sty-
pendium na prestiżowej uczelni 
muzycznej Berklee College of 
Music w Bostonie. Tam nastoletnia 
Krall spędziła dwa lata, a potem 
wyjechała do Los Angeles. De-
biutancki album „Stepping Out” 
wydała w 1993 roku. Rok później, 

trafi ła pod skrzydła legendarnego 
(znanego ze współpracy z Barbarą 
Streisand czy George’em Benso-
nem) producenta, laureata pięciu 
nagród Grammy Tommy’ego 
LiPumy. Owocem tej znajomości 
były złote i platynowe płyty, szczy-
ty listy przebojów, dwie nagrody 
Grammy (za album „When I Look 
in Your Eyes”) i wielka popular-
ność, zwłaszcza w latach 90. 

Diana Krall ma na koncie w su-
mie kilkanaście albumów, ostatni 
„Love Is Here To Stay” wydała we 
wrześniu 2018 roku wspólnie z le-
gendarnym amerykańskim woka-
listą jazzowym Tony’m Bennetem. 
Artyści śpiewają razem piosenki 
George’a i Iry Gershwinów. Zarówno 
tych utworów, jak i wielkich przebo-
jów Diany Krall z poprzednich płyt 
(m.in. „Temptation” czy „There Ain’t 
No Sweet Man That’s Worth the Salt 
of My Tears”) nie zabraknie dziś 
wieczorem w Krakowie. 

Koncert Diany Krall dziś o godz. 
20 w Tauron Arenie Kraków (Lema 
7). Bilety w cenie 229-329 zł na stro-
nie eventim.pl. l
Marta Gruszecka

D Z I S I A J

Zakochana 
w jazzie

1
KRAKÓW-TARNÓW 

Czy cyrk i teatr uliczny 
mają wspólne korzenie? 
Przekonamy się podczas 
32. Festiwalu Teatrów 
Ulicznych.

Międzynarodowy Festiwal 
Teatrów Ulicznych ULICA 
to jeden z najstarszych 
takich festiwali teatrów 
w Europie Środkowej. Te-
matem tegorocznej edycji 
jest przenikanie się dwóch 
światów: cyrku i teatru 
ulicznego. Ta myśl będzie 
przyświecać trzydziestu 
teatrom zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy, które 
zaprezentują w Krakowie 
ponad dziewięćdziesiąt 
przedstawień. – Podczas 
czterodniowego karnawału 
najpiękniejsze i najbar-
dziej znane place i ulice 
Krakowa przemienią się 
w teatralne mansjony, peł-
ne artystycznych popisów, 
uniesień i wzruszeń – opo-
wiada Jerzy Zoń, dyrektor 
Teatru KTO i festiwalu 
ULICA. 

Przedstawienia zoba-
czymy na Rynku Głównym, 
Małym Rynku, Placu 
Szczepańskim, Rynku 
Podgórskim. Aktorzy, ku-

glarze, tancerze i mimowie 
zaanektują też plac Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 
– przed Galerią Krakowską, 
a do namiotu cyrkowego 
na placu Szczepańskim 
klauni i lalkarze zaproszą 
najmłodszą widownię na 
spektakle i zajęcia warszta-

0 D  4  L I P C A

Teatralne popisy na 

2
• Tegoroczna edycja festiwalu ULICA 
go i cyrku FOT. PAWEŁ KRUPKA

REKLAMA 33923465
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MOCAK 

Aż sześć (!) nowych 
wystaw w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej 
MOCAK. 

Na wystawie „Tam 
gdzie nie można 
mówić. Słowo jako 
obraz, obraz jako sło-
wo” prezentowane są 
kolaże Herty Müller, 
laureatki Literac-
kiej Nagrody Nobla. 
Artystka tworzy je od 
końca lat 80. 

Izraelska artystka 
Dana Arieli, zaprezen-
tuje z kolei w MO-
CAK-u zbiór fotografi i 
dokumentujących po-
zostałości po upadłych 
reżimach. Podobną 
tematykę ukaże wysta-
wa Beaty Stankiewicz, 
„Dziesięciu Żydów, 
którzy rozsławili Pol-
skę”. To seria obrazów 
nawiązująca do pracy 
Andy’ego Warhola 
„Dziesięć portretów 
Żydów XX wieku”. 

„Design symbo-
liczny” przedstawia 

wybrane z kolekcji 
MOCAK-u przedmio-
ty m.in. dywan Faiga 
Ahmeda czy paletę 
Farida Rasulova. Te, 
w których szczególną 
rolę odgrywa ruch zo-
staną z kolei pokazane 
w ramach ekspozycji 
„Ruch jako materia 
sztuki”. Zaś wystawa 
„Młodzi z łódzkiej 
szkoły fi lmowej” to 
prezentacja etiud 
studentów łódzkiej 
fi lmówki. 
MG

ulicy

poświęcona jest związkom teatru uliczne-

towe. Linoskoczkowie, iluzjoniści 
i szczudlarze obecni będą też 
w Tarnowie, na ulicy Wałowej. 

32. ULICA Festiwal Teatrów 
Ulicznych od 4 do 7 lipca. Szcze-
gółowy program na stronie 
teatrkto.pl. Wstęp wolny na 
wszystkie wydarzenia. l
Marta Gruszecka

O D  P I Ą T K U

Weekend ze sztuką 

3 • W MOCAK-u 
można zoba-
czyć kolaże 
Herty Müller 

FOT. MATERIAŁY 

PRASOWE

ŚRÓDMIEŚCIE 

Lato to idealna okazja na seans kinowy pod 
chmurką. Do wspólnego oglądania pod gwiaz-
dami zaprasza Kino Agrafka. 

W tym roku „Kino na Tarasie” odbywa się już 
po raz szesnasty. Hasłem najbliższego tygodnia 
jest „Podróż orientalna”. Stąd w repertuarze 
m.in. „Kedi – sekretne życie kotów” o życiu 
tureckich kotów, a także „Kafarnaum” i „Ramen. 
Smak wspomnień”

Projekcje rozpoczynają się o godz. 21. W razie 
niepogody seanse są przenoszone do sali kinowej. 
Bilety w cenie 13 zł (poniedziałek), 15-19 zł (wto-
rek-czwartek) oraz 15-21 zł (piątek-niedziela) na 
stronie oraz w kasie kina.lMG

O D  N I E D Z I E L I

Kino na tarasie

4
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kłamię
Ja teraz

24

Joanna Kulig i inne 
gwiazdy w fi lmie 
Pawła Borowskiego.
Recenzja  4
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WOJCIECH NOWICKI PRÓBUJE 
JAPOŃSKICH SMAKÓW 

NA PODGÓRZU

30

DIANA KRALL 
Z PREMIEROWYM MATERIAŁEM 

NA TAURON ARENIE

34

KRAKOWSKIE 
MINIATURY TEATRALNE 

Z GWIAZDAMI NA URODZINY

29

M E N U T O P  W Y B O R Y S C E N A

cojestgrane
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